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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το 62,1 % των αγορών 
εταιρικών ομολόγων της ΕΚΤ 
πραγματοποιείται στους τομείς που 
ευθύνονται για το 58,5 % των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου της ζώνης του 
ευρώ· καλεί την ΕΚΤ να εκπονήσει μελέτη 
που θα διερευνά τον αντίκτυπο του APP 
στην κλιματική αλλαγή, και ιδίως του 
προγράμματος αγοράς ομολόγων του 
επιχειρηματικού τομέα (CSPP), ως 
προκαταρκτικό βήμα προς τον 
ανασχεδιασμό του CSPP με κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο· προτείνει, 
στο πλαίσιο αυτό, ένα πλαίσιο 
συντονισμού μεταξύ της ΕΚΤ και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του InvestEU·

23. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το 62,1 % των αγορών 
εταιρικών ομολόγων της ΕΚΤ 
πραγματοποιείται στους τομείς που 
ευθύνονται για το 58,5 % των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου της ζώνης του 
ευρώ· καλεί την ΕΚΤ να εκπονήσει μελέτη 
που θα διερευνά τον αντίκτυπο του APP 
στην κλιματική αλλαγή, και ιδίως του 
προγράμματος αγοράς ομολόγων του 
επιχειρηματικού τομέα (CSPP), ως 
προκαταρκτικό βήμα προς τον 
ανασχεδιασμό του CSPP με κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο· προτείνει, 
στο πλαίσιο αυτό, ένα πλαίσιο 
συντονισμού μεταξύ της ΕΚΤ και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του InvestEU· 
καλεί την ΕΚΤ να στηρίξει τις 
προσπάθειες να ευθυγραμμιστούν οι 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ με τους 
στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και 
να διατίθεται το 50 % των δανείων της 
ΕΤΕπ για τη δράση για το κλίμα και τη 
βιωσιμότητα, μεταξύ άλλων αγοράζοντας 
μεγαλύτερο όγκο πράσινων ομολόγων που 
έχουν εκδοθεί από την ΕΤΕπ·
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Κώστας Μαυρίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 18α. καλεί την ΕΚΤ να αξιοποιήσει την 
ευκαιρία της επικείμενης επανεξέτασης 
του πλαισίου νομισματικής πολιτικής 
προκειμένου να αναθεωρήσει τον τρόπο 
που αντιλαμβάνεται την αρχή της 
ουδετερότητας της αγοράς, η οποία δεν 
αποτελεί ούτε νομική απαίτηση ούτε 
καθιερωμένο δόγμα κεντρικής 
τραπεζικής·
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