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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

5.2.2020 A9-0016/19

Τροπολογία 19
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, Αλέξης Γεωργούλης, 
Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0016/2020
Κώστας Μαυρίδης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ετήσια έκθεση 2018
(2019/2129(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 3α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) παραμένει η 
ραχοκοκαλιά του υφιστάμενου πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις 
της Επιτροπής, μόνο δέκα χώρες, κυρίως 
όσες έχουν χαμηλά ποσοστά χρέους, 
πρόκειται να τηρήσουν το ΣΣΑ, σύμφωνα 
με τα σχέδια προϋπολογισμού για το 2019, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι το ΣΣΑ 
χαρακτηρίζεται από αδιέξοδα και 
μακροχρόνιες αδυναμίες·

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/20

Τροπολογία 20
Δημήτριος Παπαδημούλης, Manuel Bompard, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, Αλέξης Γεωργούλης, Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0016/2020
Κώστας Μαυρίδης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ετήσια έκθεση 2018
(2019/2129(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει την ανησυχία του για τους 
κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωσή της· σημειώνει τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΚΤ για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος 
ασφάλισης καταθέσεων (ΕΣΑΚ) ως τρίτου 
πυλώνα της τραπεζικής ένωσης·

26. εκφράζει την ανησυχία του για τους 
κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωσή της· επικροτεί τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΚΤ για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος 
ασφάλισης καταθέσεων (ΕΣΑΚ) ως τρίτου 
πυλώνα της τραπεζικής ένωσης, που θα 
διευκολύνει την προστασία των καταθετών 
και θα οδηγήσει σε εμβάθυνση της 
χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και 
ενίσχυση της αξιοπιστίας· επικροτεί την 
προτίμηση της ΕΚΤ να συσταθεί, στο 
πρώτο στάδιο του ΕΣΑΚ, ένα κεντρικό 
ταμείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
το σύστημα θα διαθέτει ισχυρούς 
χρηματοδοτικούς πόρους και ότι το 
πλαίσιο διακυβέρνησης θα επιτρέπει την 
ταχεία και από κοινού λήψη αποφάσεων 
σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Τροπολογία 21
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος 
Κούλογλου, Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0016/2020
Κώστας Μαυρίδης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ετήσια έκθεση 2018
(2019/2129(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 27α. εκφράζει τη λύπη του για τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ για τη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στα κράτη μέλη και τη 
νομοθετική πρόταση της Επιτροπής επί 
του θέματος· αποδοκιμάζει την πρακτική 
που εφαρμόζουν οι τράπεζες σε πολλά 
κράτη μέλη, συγκεκριμένα τη μαζική 
πώληση ιδιωτικών μη εξυπηρετούμενων 
ενυπόθηκων δανείων σε εταιρείες 
ιδιωτικών συμμετοχών, πρακτική που 
έχει αποδεδειγμένα οδηγήσει σε 
υψηλότερο ποσοστό κατασχέσεων 
κατοικιών, και σημειώνει την αποτυχία 
πολλών κρατών μελών να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό μέσω 
κατάλληλων νόμων προστασίας των 
καταναλωτών· ζητεί να θεσπιστεί, σε 
επίπεδο ΕΕ, η νομική προστασία των 
δανειοληπτών ενυπόθηκων δανείων από 
τις κατασχέσεις·

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Τροπολογία 22
Δημήτριος Παπαδημούλης, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Manuel 
Bompard, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, 
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0016/2020
Κώστας Μαυρίδης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ετήσια έκθεση 2018
(2019/2129(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της 
χρηματοοικονομικής καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, και της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

32. καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της 
χρηματοοικονομικής ρυθμιστικής 
καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, και της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

5.2.2020 A9-0016/23

Τροπολογία 23
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος 
Κούλογλου, Αλέξης Γεωργούλης, Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0016/2020
Κώστας Μαυρίδης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ετήσια έκθεση 2018
(2019/2129(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 36α. καλεί την ΕΚΤ να δημοσιοποιήσει 
το συνολικό ποσό των κερδών που 
πραγματοποίησε το Ευρωσύστημα μέσω 
των συμφωνιών για τα καθαρά 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
(ANFA) και του προγράμματος για τις 
αγορές τίτλων (SMP) από το 2010 έως 
την πλήρη λήξη του προγράμματος, με 
συγκεκριμένη ανά χώρα κατανομή για τα 
κράτη μέλη που υπήχθησαν σε αγορές 
στο πλαίσιο του SMP (Ελλάδα, Ιρλανδία, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία)·

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Τροπολογία 24
Manon Aubry, Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, 
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0016/2020
Κώστας Μαυρίδης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ετήσια έκθεση 2018
(2019/2129(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίζει έναν ισορροπημένο ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο, ώστε να του 
δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

42. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμάζονται προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίζει έναν ισορροπημένο ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο, ώστε να του 
δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος· 
εκφράζει τη λύπη του για την 
επικρατούσα έλλειψη ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των 
ευρωπαίων διοικητών· καλεί την ΕΚΤ να 
συστήσει στην Επιτροπή να επανεξετάσει 
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
ώστε να καταστεί υποχρεωτική η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην 
Εκτελεστική Επιτροπή· καλεί τα κράτη 
μέλη να δίνουν προσοχή στο ζήτημα αυτό 
κατά τον διορισμό των εκάστοτε 
διοικητών·
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5.2.2020 A9-0016/25

Τροπολογία 25
Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc 
Botenga, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, 
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0016/2020
Κώστας Μαυρίδης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ετήσια έκθεση 2018
(2019/2129(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 42α. εκφράζει τη λύπη του για την 
αρνητική στάση της ΕΚΤ σε σχέση με την 
υπόθεση 1697/2016/ANA της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη 
συμμετοχή του προέδρου της ΕΚΤ στην 
«ομάδα των 30»· ζητεί από την ΕΚΤ να 
δώσει τέλος στη συμμετοχή του προέδρου 
στην G30, να επανεξετάσει τις συστάσεις 
της Διαμεσολαβήτριας και να 
αναθεωρήσει προσεκτικά τις εσωτερικές 
πολιτικές της προκειμένου να 
προστατευτεί από ενδεχόμενη διανοητική 
άλωση από τον χρηματοπιστωτικό τομέα·

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Τροπολογία 26
Manon Aubry, Δημήτριος Παπαδημούλης, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, 
Anne-Sophie Pelletier, Αλέξης Γεωργούλης, Έλενα Κουντουρά
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0016/2020
Κώστας Μαυρίδης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ετήσια έκθεση 2018
(2019/2129(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης και 
αποτελεσματικότερης λογοδοσίας της ΕΚΤ 
σε ένα πλαίσιο στο οποίο η αποστολή της 
έχει διευρυνθεί από την έναρξη της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία της 
ΕΚΤ προς το Κοινοβούλιο· είναι έτοιμο 
προς τον σκοπό αυτόν να βελτιώσει τη 
μορφή του νομισματικού διαλόγου με τον 
Πρόεδρο της ΕΚΤ· θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις 
ενισχυμένης διαφάνειας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

44. τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης και 
αποτελεσματικότερης λογοδοσίας της ΕΚΤ 
σε ένα πλαίσιο στο οποίο η αποστολή της 
έχει διευρυνθεί από την έναρξη της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία της 
ΕΚΤ προς το Κοινοβούλιο· είναι έτοιμο 
προς τον σκοπό αυτόν να βελτιώσει τη 
μορφή του νομισματικού διαλόγου με τον 
Πρόεδρο της ΕΚΤ· θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις 
ενισχυμένης διαφάνειας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία:

– υποχρεωτική δημοσιοποίηση των 
δηλώσεων συμφερόντων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου·

– υποχρεωτική δημοσιοποίηση των 
δηλώσεων συμφερόντων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου·

– διασφάλιση ότι υπάρχουν 
ανεξάρτητα μέλη στην Επιτροπή 
Επιθεώρησης και στην Επιτροπή 
Δεοντολογίας·

– διασφάλιση ότι υπάρχουν 
ανεξάρτητα μέλη στην Επιτροπή 
Επιθεώρησης και στην Επιτροπή 
Δεοντολογίας·

– υιοθέτηση νέας πολιτικής για τις 
καταγγελίες δυσλειτουργιών·

– υιοθέτηση νέας πολιτικής για τις 
καταγγελίες δυσλειτουργιών·

– καθορισμός σαφών 
κατευθυντήριων γραμμών και απαιτήσεων 
διαφάνειας, και κατάλληλων περιορισμών 
στις συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη·

– καθορισμός σαφών 
κατευθυντήριων γραμμών και απαιτήσεων 
διαφάνειας, και κατάλληλων περιορισμών 
στις συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη·
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– πρόβλεψη συγκεκριμένων 
απαιτήσεων όσον αφορά τις θέσεις του 
ιδρύματος στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και σε 
πολυμερή φόρουμ όπως η επιτροπή της 
Βασιλείας·

– πρόβλεψη συγκεκριμένων 
απαιτήσεων όσον αφορά τις θέσεις του 
ιδρύματος στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και σε 
πολυμερή φόρουμ όπως η επιτροπή της 
Βασιλείας·

– δημοσίευση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των 
απομαγνητοφωνήσεων και των 
αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών, μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν 
υπερβαίνει τα 3 έτη·

Or. en


