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5.2.2020 A9-0016/19

Predlog spremembe 19
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), José Gusmão, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manon Aubry, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Alexis Georgoulis, Elena 
Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 3a. obžaluje, da Pakt za stabilnost in 
rast ostaja temelj veljavnega okvira 
ekonomskega upravljanja EU; poudarja, 
da iz ocene Komisije izhaja, da namerava 
le deset držav, zlasti z nizko stopnjo dolga, 
spoštovati Pakt za stabilnost in rast, kakor 
izhaja iz osnutka proračunskih načrtov za 
leto 2019, kar dokazuje, da sta za ta pakt 
značilna zastoj in dolgotrajna 
nezadostnost;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/20

Predlog spremembe 20
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Manuel Bompard, Petros Kokalis 
(Petros Kokkalis), Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Stelios Kuloglu 
(Stelios Kouloglou), Alexis Georgoulis, Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. je zaskrbljen zaradi tveganj, ki jih 
povzročajo zamude pri vzpostavljanju 
bančne unije, in poziva k njeni čimprejšnji 
dokončni vzpostavitvi; je seznanjen z 
večkratnim pozivom ECB k vzpostavitvi 
evropskega sistema jamstva za vloge kot 
tretjega stebra bančne unije;

26. je zaskrbljen zaradi tveganj, ki jih 
povzročajo zamude pri vzpostavljanju 
bančne unije, in poziva k njeni čimprejšnji 
dokončni vzpostavitvi; pozdravlja 
večkratne pozive ECB k vzpostavitvi 
evropskega sistema jamstva za vloge kot 
tretjega stebra bančne unije, ki bo olajšal 
zaščito deponentov, poglobil finančno 
povezovanje in povečal verodostojnost; 
pozdravlja, da je ECB v prvi fazi 
evropskega sistema jamstva za vloge 
prednost namenila vzpostavitvi 
centraliziranega sklada, da bi zagotovila, 
da bo imel sistem trdna finančna sredstva 
in da bo okvir upravljanja omogočal hitro 
in skupno odločanje na ravni EU; 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Predlog spremembe 21
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), José Gusmão, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokalis (Petros 
Kokkalis), Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Stelios Kuloglu (Stelios 
Kouloglou), Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kundura (Elena 
Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 27a. obžaluje smernice ECB za 
zmanjšanje slabih posojil v državah 
članicah in zakonodajni predlog v zvezi s 
tem, ki ga je pripravila Komisija; 
obžaluje, da je praksa prodajanja 
zasebnih nedonosnih hipotekarnih 
kreditov, ki jih banke prodajajo skladom 
zasebnega kapitala, v številnih državah 
članicah povzročila višjo stopnjo zasegov 
hiš in da številne države članice te težave 
niso ustrezno rešile s primerno 
zakonodajo o varstvu potrošnikov; poziva 
k uvedbi pravne zaščite pred zasegom za 
imetnike hipotekarnih kreditov na ravni 
EU;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Predlog spremembe 22
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Mick Wallace, Clare Daly, Manon 
Aubry, Manuel Bompard, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. ECB tudi poziva, naj zagotovi 
ustrezno ravnovesje med finančnimi 
inovacijami, tudi na področju finančne 
tehnologije, in zagotavljanjem finančne 
stabilnosti;

32. poziva ECB, naj zagotovi ustrezno 
ravnovesje med finančnimi regulativnimi 
inovacijami, tudi na področju finančne 
tehnologije, in zagotavljanjem finančne 
stabilnosti;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Predlog spremembe 23
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), José Gusmão, Mick Wallace, Clare 
Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokalis (Petros 
Kokkalis), Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Stelios Kuloglu (Stelios 
Kouloglou), Alexis Georgoulis, Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 36a. poziva ECB, naj razkrije celoten 
znesek dobičkov, ki jih je Eurosistem 
ustvaril prek programov ANFA in SMP 
od leta 2010 do končnega poteka 
programa, s specifično razdelitvijo po 
državah za tiste države članice, v katerih 
so bili izvedeni nakupi na trgu 
vrednostnih papirjev (Grčija, Irska, 
Portugalska, Španija in Italija);

Or. en



AM\1198245SL.docx PE647.520v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

5.2.2020 A9-0016/24

Predlog spremembe 24
Manon Aubry, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Konstandinos 
Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Anne-Sophie 
Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. želi spomniti, da bi moralo 
imenovanje članov izvršilnega odbora v 
skladu s Pogodbama potekati skrbno in 
popolnoma pregledno ter v sodelovanju s 
Parlamentom; poziva Svet, naj za vse 
sedanje in prihodnje razpise za delovna 
mesta pripravi glede na spol uravnotežen 
ožji seznam kandidatov in ga predloži 
Parlamentu, da bi ta lahko imel 
pomembnejšo svetovalno vlogo pri 
postopku imenovanja; obžaluje, da doslej v 
zvezi s tem ni bilo zadovoljivega napredka;

42. želi spomniti, da bi moralo 
imenovanje članov izvršilnega odbora v 
skladu s Pogodbama potekati skrbno in 
popolnoma pregledno ter v sodelovanju s 
Parlamentom; poziva Svet, naj za vse 
sedanje in prihodnje razpise za delovna 
mesta pripravi glede na spol uravnotežen 
ožji seznam kandidatov in ga predloži 
Parlamentu, da bi ta lahko imel 
pomembnejšo svetovalno vlogo pri 
postopku imenovanja; obžaluje, da doslej v 
zvezi s tem ni bilo zadovoljivega napredka; 
obžaluje prevladujočo neuravnoteženo 
zastopanost spolov med evropskimi 
guvernerji; poziva ECB, naj predlaga 
Komisiji, da pregleda statut evropskega 
sistema centralnih bank in Evropske 
centralne banke, da bi vključila obveznost 
glede enakomerne zastopanosti spolov v 
izvršnem odboru; poziva države članice, 
naj bodo pozorne na to vprašanje pri 
imenovanju svojih guvernerjev;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

Predlog spremembe 25
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), José Gusmão, Manon Aubry, Manuel 
Bompard, Marc Botenga, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Konstandinos Arvanitis 
(Konstantinos Arvanitis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 42a. obžaluje negativni odnos ECB v 
zvezi z zadevo Evropskega varuha 
človekovih pravic 1697/2016/ANA o 
članstvu predsednika ECB v skupini 
„Group of Thirty“; poziva ECB, naj 
prekine članstvo predsednika v skupini 
G30, ponovno pregleda priporočila 
varuhinje človekovih pravic in skrbno 
pregleda svoje notranje politike, da bi se 
zaščitila pred možno kognitivno zlorabo 
finančnega sektorja;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Predlog spremembe 26
Manon Aubry, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Manuel Bompard, Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Konstandinos 
Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Anne-Sophie 
Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kundura (Elena Kountoura)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0016/2020
Kostas Mavridis (Costas Mavrides)
Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018
(2019/2129(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja, da je potrebno večje in 
učinkovitejše prevzemanje odgovornosti 
ECB, saj so se njene misije od začetka 
svetovne finančne krize razširile; ponovno 
poziva k večji preglednosti ECB in večji 
odgovornosti v odnosu do Parlamenta; v ta 
namen je pripravljen izboljšati format 
monetarnega dialoga s predsednico ECB; 
meni, da bi morala večja preglednost 
zajemati vsaj naslednje:

– obvezno objavo izjav o interesih 
članov Sveta;

– zagotovilo, da so člani revizijskega 
odbora in odbora za poklicno etiko 
neodvisni;

– sprejetje nove politike prijavljanja 
nepravilnosti;

– določitev jasnih smernic in zahtev 
glede preglednosti ter po potrebi omejitev 
glede sestankov z deležniki;

– določitev posebnih zahtev v zvezi s 
stališči institucije v okviru programov za 
finančno pomoč ter na večstranskih 
forumih, kot je Baselski odbor;

44. poudarja, da je potrebno večje in 
učinkovitejše prevzemanje odgovornosti 
ECB, saj so se njene misije od začetka 
svetovne finančne krize razširile; ponovno 
poziva k večji preglednosti ECB in večji 
odgovornosti v odnosu do Parlamenta; v ta 
namen je pripravljen izboljšati format 
monetarnega dialoga s predsednico ECB; 
meni, da bi morala večja preglednost 
zajemati vsaj naslednje:

– obvezno objavo izjav o interesih 
članov Sveta;

– zagotovilo, da so člani revizijskega 
odbora in odbora za poklicno etiko 
neodvisni;

– sprejetje nove politike prijavljanja 
nepravilnosti;

– določitev jasnih smernic in zahtev 
glede preglednosti ter po potrebi omejitev 
glede sestankov z deležniki;

– določitev posebnih zahtev v zvezi s 
stališči institucije v okviru programov za 
finančno pomoč ter na večstranskih 
forumih, kot je Baselski odbor;

– objavo zapisnika sestankov Sveta, 
vključno z dobesednimi zapisi sestankov 
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in evidenco glasovanja, v razumnem roku, 
krajšem od treh let;

Or. en


