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5.2.2020 A9-0016/19

Pakeitimas 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0016/2020
Costas Mavrides
2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita
(2019/2129(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 3a. apgailestauja, kad Stabilumo ir 
augimo paktas (SAP) tebėra dabartinės 
ES ekonomikos valdymo sistemos 
pagrindas; pabrėžia, kad, remiantis 
Komisijos vertinimu, tik dešimt valstybių, 
daugiausia tų, kurių skolos santykis 
mažas, pagal 2019 m. biudžeto planų 
projektus ketina laikytis SAP; tai rodo, 
kad SAP pateko į aklavietę ir kad jį ištiko 
ilgalaikis nepakankamumas;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/20

Pakeitimas 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0016/2020
Costas Mavrides
2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita
(2019/2129(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. nerimauja dėl rizikos, kylančios dėl 
to, kad vėluojama steigti bankų sąjungą, ir 
ragina nedelsiant ją užbaigti kurti; 
atkreipia dėmesį į nuolatinius ECB 
raginimus sukurti Europos indėlių garantijų 
sistemą (EIGS) kaip trečiąjį bankų 
sąjungos ramstį;

26. nerimauja dėl rizikos, kylančios dėl 
to, kad vėluojama steigti bankų sąjungą, ir 
ragina nedelsiant ją užbaigti kurti; 
palankiai vertina pakartotinius ECB 
raginimus sukurti Europos indėlių garantijų 
sistemą (EIGS) kaip trečiąjį bankų 
sąjungos ramstį, kuris palengvintų 
indėlininkų apsaugą, sustiprintų 
finansinę integraciją ir padidintų 
patikimumą; palankiai vertina tai, kad 
pirmuoju EIGS etapu ECB pirmiausia 
norėtų įsteigti centralizuotą fondą, kad 
sistemai būtų galima užtikrinti tvirtus 
finansinius išteklius ir kad valdymo 
sistema sudarytų sąlygas greitai ir bendrai 
priimti sprendimus ES lygmeniu; 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Pakeitimas 21
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0016/2020
Costas Mavrides
2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita
(2019/2129(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 27a. nepritaria ECB gairėms dėl 
neveiksnių paskolų mažinimo valstybėse 
narėse ir Komisijos pasiūlymui dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto šiuo 
klausimu; apgailestauja, kad keliose 
valstybėse narėse bankai masiškai 
parduoda privačias neveiksnias hipotekos 
paskolas privataus kapitalo fondams ir 
kad dėl to padaugėjo teisės naudotis būstu 
atėmimo atvejų; pažymi, kad keletas 
valstybių narių nesugeba susidoroti su šia 
problema taikydamos tinkamus vartotojų 
apsaugos teisės aktus; ragina ES 
lygmeniu nustatyti hipotekos paskolų 
turėtojų teisinę apsaugą nuo teisės 
naudotis turtu atėmimo;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Pakeitimas 22
Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0016/2020
Costas Mavrides
2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita
(2019/2129(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. ragina ECB užtikrinti tinkamą 
pusiausvyrą tarp inovacijų finansinių 
technologijų srityje, įskaitant finansines 
technologijas, ir finansinio stabilumo;

32. ragina ECB užtikrinti tinkamą 
pusiausvyrą tarp reguliavimo naujovių 
finansinių technologijų srityje, įskaitant 
finansines technologijas, ir finansinio 
stabilumo;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Pakeitimas 23
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0016/2020
Costas Mavrides
2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita
(2019/2129(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 36a. ragina ECB atskleisti, kokį pelną 
Eurosistema gavo pagal susitarimus dėl 
grynojo finansinio turto ir Vertybinių 
popierių rinkų programą (VPRP) nuo 
2010 m. iki programos galiojimo 
pabaigos, atskirai nurodant duomenis 
pagal valstybes nares, kurioms buvo 
taikomi VPRP pirkimai (Graikija, Airija, 
Portugalija, Ispanija ir Italija);

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Pakeitimas 24
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, 
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0016/2020
Costas Mavrides
2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita
(2019/2129(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

42. primena, kad ECB vykdomosios 
valdybos narių skyrimui turi būti 
kruopščiai pasirengta, turi būti 
užtikrinamas visiškas skaidrumas, 
skyrimas turi būti vykdomas kartu su 
Parlamentu ir laikantis Sutarčių; ragina 
Tarybą kiekvienai pareigybei sudaryti 
galutinį kandidatų sąrašą, kuriame būtų po 
lygiai vyrų ir moterų, ir pateikti jį 
Parlamentui, kad jis galėtų atlikti 
reikšmingesnį patariamąjį vaidmenį 
skyrimo procese; apgailestauja, kad kol kas 
nepadaryta tinkamos pažangos šiuo 
klausimu;

42. primena, kad ECB vykdomosios 
valdybos narių skyrimui turi būti 
kruopščiai pasirengta, turi būti 
užtikrinamas visiškas skaidrumas, 
skyrimas turi būti vykdomas kartu su 
Parlamentu ir laikantis Sutarčių; ragina 
Tarybą kiekvienai pareigybei sudaryti 
galutinį kandidatų sąrašą, kuriame būtų po 
lygiai vyrų ir moterų, ir pateikti jį 
Parlamentui, kad jis galėtų atlikti 
reikšmingesnį patariamąjį vaidmenį 
skyrimo procese; apgailestauja, kad kol kas 
nepadaryta tinkamos pažangos šiuo 
klausimu; apgailestauja, kad ir toliau 
neužtikrinama Europos valdytojų lyčių 
pusiausvyra; ragina ECB rekomenduoti 
Komisijai persvarstyti Europos centrinių 
bankų sistemos ir Europos Centrinio 
Banko statutą ir nustatyti privalomą 
reikalavimą, kad vykdomojoje valdyboje 
būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra; ragina 
valstybes nares atkreipti dėmesį į šį 
klausimą skiriant valdytojus;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

Pakeitimas 25
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0016/2020
Costas Mavrides
2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita
(2019/2129(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
42 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 42a. apgailestauja dėl neigiamo ECB 
požiūrio Europos ombudsmeno bylos 
1697/2016/ANA išvadų dėl buvusio ECB 
pirmininko narystės Didžiajame 
trisdešimtuke atžvilgiu; ragina ECB 
nutraukti pirmininko narystę G 30 
organizacijoje, dar kartą išnagrinėti 
ombudsmeno rekomendacijas ir 
nuodugniai persvarstyti savo vidaus 
politiką, kad apsisaugotų nuo pavojaus 
tapti finansų sektoriaus kognityviniu 
įkaitu;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Pakeitimas 26
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, 
Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0016/2020
Costas Mavrides
2018 m. Europos Centrinio Banko metinė ataskaita
(2019/2129(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
44 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

44. pabrėžia, kad nuo pasaulinės 
finansų krizės pradžios ECB išplėstų 
įgaliojimų aplinkybėmis reikalinga didesnė 
ir veiksmingesnė banko atskaitomybė; 
pakartoja savo raginimą užtikrinti didesnį 
ECB skaidrumą ir atskaitomybę 
Parlamentui; todėl yra pasirengęs pagerinti 
dialogo su ECB pirmininku formatą pinigų 
politikos klausimais; laikosi nuomonės, 
kad platesnės apimties skaidrumo 
užtikrinimo priemonės turėtų apimti bent 
šiuos elementus:

– privalomą reikalavimą skelbti 
valdančiosios tarybos narių interesų 
deklaracijas;

– užtikrinti, kad audito komitete ir 
etikos komitete būtų nepriklausomų narių;

– patvirtinti naują informavimo apie 
pažeidimus politiką;

– nustatyti aiškias gaires ir skaidrumo 
reikalavimus bei tinkamus susitikimų su 
suinteresuotaisiais subjektais apribojimus;

– nustatyti konkrečius reikalavimus 
dėl institucijos pozicijos, kurios ji laikosi 
įgyvendindama finansinės paramos 
programas, ir pozicijos daugiašaliuose 
forumuose, pavyzdžiui, Bazelio komitete;

44. pabrėžia, kad nuo pasaulinės 
finansų krizės pradžios ECB išplėstų 
įgaliojimų aplinkybėmis reikalinga didesnė 
ir veiksmingesnė banko atskaitomybė; 
pakartoja savo raginimą užtikrinti didesnį 
ECB skaidrumą ir atskaitomybę 
Parlamentui; todėl yra pasirengęs pagerinti 
dialogo su ECB pirmininku formatą pinigų 
politikos klausimais; laikosi nuomonės, 
kad platesnės apimties skaidrumo 
užtikrinimo priemonės turėtų apimti bent 
šiuos elementus:

– privalomą reikalavimą skelbti 
valdančiosios tarybos narių interesų 
deklaracijas;

– užtikrinti, kad audito komitete ir 
etikos komitete būtų nepriklausomų narių;

– patvirtinti naują informavimo apie 
pažeidimus politiką;

– nustatyti aiškias gaires ir skaidrumo 
reikalavimus bei tinkamus susitikimų su 
suinteresuotaisiais subjektais apribojimus;

– nustatyti konkrečius reikalavimus 
dėl institucijos pozicijos, kurios ji laikosi 
įgyvendindama finansinės paramos 
programas, ir pozicijos daugiašaliuose 
forumuose, pavyzdžiui, Bazelio komitete;
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– skelbti valdančiosios tarybos 
posėdžių protokolus, įskaitant 
stenogramas ir balsavimo protokolus, per 
pagrįstą laikotarpį, neviršijantį trejų 
metų;

Or. en


