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5.2.2020 A9-0016/19

Amendamentul 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 3a. regretă faptul că Pactul de 
stabilitate și de creștere (PSC) rămâne 
coloana vertebrală a actualului cadru de 
guvernanță economică al UE; subliniază 
că, potrivit evaluării Comisiei, numai zece 
țări, în principal cu un nivel scăzut al 
datoriei, intenționează să respecte PSC, 
conform proiectelor de planuri bugetare 
pentru 2019, ceea ce dovedește că PSC 
este caracterizat de blocaje și de o 
insuficiență cronică;
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5.2.2020 A9-0016/20

Amendamentul 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. este preocupat de riscurile generate 
de întârzierea instituirii uniunii bancare și 
solicită finalizarea rapidă a acesteia; ia act 
de apelurile repetate ale BCE privind 
înființarea unui sistem european de 
asigurare a depozitelor (EDIS), ca al treilea 
pilon al uniunii bancare; 

26. este preocupat de riscurile generate 
de întârzierea instituirii uniunii bancare și 
solicită finalizarea rapidă a acesteia; salută 
apelurile repetate ale BCE privind 
înființarea unui sistem european de 
asigurare a depozitelor (EDIS), ca al treilea 
pilon al uniunii bancare, ce va îmbunătăți 
protecția deponenților, va aprofunda 
integrarea financiară și va crește 
credibilitatea; salută preferința BCE de a 
înființa, în prima etapă a EDIS, un fond 
centralizat pentru a se asigura că sistemul 
dispune de resurse financiare solide și că 
cadrul de guvernanță permite luarea de 
decizii rapide și comune la nivelul UE; 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 27a. regretă că orientările BCE privind 
reducerea creditelor neperformante în 
statele membre și propunerea legislativă a 
Comisiei cu privire la această chestiune; 
deplânge faptul că în mai multe state 
membre băncile vând masiv credite 
ipotecare private neperformante 
fondurilor de investiții în societăți 
necotate, ce conduc la o rată mai ridicată 
de executări silite imobiliare, și constată 
că mai multe state membre nu reușesc să 
facă față acestei probleme și să adopte 
legi adecvate de protecție a 
consumatorilor; solicită introducerea la 
nivelul UE a unor măsuri juridice de 
protecție a debitorilor ipotecari împotriva 
executării silite imobiliare;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

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

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită BCE să asigure un echilibru 
adecvat între inovațiile financiare, inclusiv 
în domeniul tehnologiei financiare, și 
stabilitatea financiară;

32. invită BCE să asigure un echilibru 
adecvat între inovațiile de reglementare 
financiară, inclusiv în domeniul 
tehnologiei financiare, și stabilitatea 
financiară;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 36a. solicită BCE să publice sumele 
totale ale profiturilor realizate de 
Eurosistem prin intermediul ANFA și al 
SMP din 2010 până la finalul 
programului, cu o defalcare specifică pe 
acele state membre care au făcut obiectul 
unor achiziții în cadrul programului SMP 
(Grecia, Irlanda, Portugalia, Spania, 
Italia);

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. reamintește că numirile în 
Comitetul executiv trebuie pregătite cu 
atenție, în deplină transparență și în 
colaborare cu Parlamentul, așa cum prevăd 
tratatele; invită Consiliul să întocmească o 
listă de preselecție echilibrată din 
perspectiva genului pentru toate posturile 
vacante actuale și viitoare și să o comunice 
Parlamentului, permițând astfel acestuia să 
joace un rol consultativ mai important în 
procesul de numire; regretă faptul că până 
în prezent nu s-au înregistrat progrese 
satisfăcătoare în acest sens;

42. reamintește că numirile în 
Comitetul executiv trebuie pregătite cu 
atenție, în deplină transparență și în 
colaborare cu Parlamentul, așa cum prevăd 
tratatele; invită Consiliul să întocmească o 
listă de preselecție echilibrată din 
perspectiva genului pentru toate posturile 
vacante actuale și viitoare și să o comunice 
Parlamentului, permițând astfel acestuia să 
joace un rol consultativ mai important în 
procesul de numire; regretă faptul că până 
în prezent nu s-au înregistrat progrese 
satisfăcătoare în acest sens; regretă lipsa 
predominantă a echilibrului de gen în 
rândul guvernatorilor europeni; invită 
BCE să recomande Comisiei revizuirea 
Statutului Sistemului European al 
Băncilor Centrale și al Băncii Centrale 
Europene în sensul introducerii 
echilibrului de gen în Consiliu executiv; 
invită statele membre să acorde atenție 
acestei probleme la numirea 
guvernatorilor;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

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

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 42a. regretă atitudinea negativă a BCE 
referitoare la cazul 1697/2016/ANA al 
Ombudsmanului European privind 
calitatea de membru a președintelui BCE 
în „Grupul celor treizeci”; solicită BCE 
să nu mai permită președintelui său să fie 
membru al Grupului celor treizeci (G30), 
să reexamineze recomandările 
Ombudsmanului și să își revizuiască cu 
atenție politicile interne pentru a se 
proteja de o potențială deturnare a 
dispozițiilor legale de către sectorul 
financiar;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. subliniază necesitatea unei 
răspunderi sporite și mai eficace a BCE în 
contextul în care mandatul său a fost extins 
de la începutul crizei financiare mondiale; 
își reiterează apelul pentru creșterea 
transparenței și a răspunderii BCE în fața 
Parlamentului; este pregătit, în acest sens, 
să îmbunătățească configurația dialogului 
monetar cu președinta BCE; este de părere 
că măsurile de sporire a transparenței ar 
trebui să conțină cel puțin următoarele 
elemente:

– publicarea obligatorie a 
declarațiilor de interese ale membrilor 
Consiliului guvernatorilor;

– asigurarea prezenței unor membri 
independenți în Comitetul de audit, precum 
și în Comitetul de etică;

– adoptarea unei noi politici privind 
avertizarea în interes public;

– stabilirea unor orientări clare și a 
unor cerințe în materie de transparență și a 
unor restricții adecvate pentru reuniunile cu 
părțile interesate;

– introducerea unor cerințe specifice 
în ceea ce privește pozițiile adoptate de 
instituție în cadrul programelor de asistență 
financiară, precum și în forurile 

44. subliniază necesitatea unei 
răspunderi sporite și mai eficace a BCE în 
contextul în care mandatul său a fost extins 
de la începutul crizei financiare mondiale; 
își reiterează apelul pentru creșterea 
transparenței și a răspunderii BCE în fața 
Parlamentului; este pregătit, în acest sens, 
să îmbunătățească configurația dialogului 
monetar cu președinta BCE; este de părere 
că măsurile de sporire a transparenței ar 
trebui să conțină cel puțin următoarele 
elemente:

– publicarea obligatorie a 
declarațiilor de interese ale membrilor 
Consiliului guvernatorilor;

– asigurarea prezenței unor membri 
independenți în Comitetul de audit, precum 
și în Comitetul de etică;

– adoptarea unei noi politici privind 
avertizarea în interes public;

– stabilirea unor orientări clare și a 
unor cerințe în materie de transparență și a 
unor restricții adecvate pentru reuniunile cu 
părțile interesate;

– introducerea unor cerințe specifice 
în ceea ce privește pozițiile adoptate de 
instituție în cadrul programelor de asistență 
financiară, precum și în forurile 
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multilaterale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară;

multilaterale, cum ar fi Comitetul de la 
Basel pentru supraveghere bancară;

– publicarea proceselor-verbale ale 
reuniunilor Consiliului guvernatorilor, 
inclusiv a stenogramelor și a voturilor, 
într-un interval rezonabil mai mic de 3 
ani;

Or. en


