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Betænkning A9-0016/2020
Costas Mavrides
Den Europæiske Centralbank – årsberetning 2018
(2019/2129(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 23

Forslag til beslutning Ændringsforslag

23. er bekymret over, at 62,1 % af 
ECB's opkøb af virksomhedsobligationer 
finder sted i de sektorer, der tegner sig for 
58,5 % af drivhusgasemissionerne i 
euroområdet; opfordrer ECB til at 
gennemføre en undersøgelse af, hvilken 
indvirkning APP-programmet har på 
klimaforandringer, navnlig CSPP-
programmet (opkøb af 
virksomhedsobligationer), som et 
indledende skridt til en omformning af 
CSPP på social og miljømæssigt 
bæredygtig vis; foreslår i denne forbindelse 
en ramme for samordning mellem ECB og 
Den Europæiske Investeringsbank, 
herunder InvestEU;

23. er bekymret over, at 62,1 % af 
ECB's opkøb af virksomhedsobligationer 
finder sted i de sektorer, der tegner sig for 
58,5 % af drivhusgasemissionerne i 
euroområdet; opfordrer ECB til at 
gennemføre en undersøgelse af, hvilken 
indvirkning APP-programmet har på 
klimaforandringer, navnlig CSPP-
programmet (opkøb af 
virksomhedsobligationer), som et 
indledende skridt til en omformning af 
CSPP på social og miljømæssigt 
bæredygtig vis; foreslår i denne forbindelse 
en ramme for samordning mellem ECB og 
Den Europæiske Investeringsbank, 
herunder InvestEU; opfordrer ECB til at 
støtte bestræbelserne på at bringe EIB's 
transaktioner i harmoni med målene i 
Parisaftalen og til at afsætte 50 % af 
EIB's långivning til klimaindsatsen og 
bæredygtighed, herunder ved at udvide sit 
opkøb af EIB-udstedte grønne 
obligationer;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 18a. opfordrer ECB til i forbindelse 
med den kommende revision af den 
pengepolitiske ramme at benytte 
lejligheden til at revidere sin fortolkning 
af neutralitetsprincippet, som hverken er 
et lovkrav eller en veletableret doktrin for 
centralbanker;

Or. en


