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NL In verscheidenheid verenigd NL

5.2.2020 A9-0016/27

Amendement 27
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. maakt zich zorgen over het feit dat 
62,1 % van de aankopen van 
bedrijfsobligaties door de ECB plaatsvindt 
in de sectoren die verantwoordelijk zijn 
voor 58,5 % van de broeikasgasemissies in 
de eurozone; verzoekt de ECB een studie te 
verrichten naar het effect van het APP, en 
met name het aankoopprogramma voor de 
bedrijfssector (CSPP), op de 
klimaatverandering als eerste stap in de 
richting van een sociaal en ecologisch 
duurzame bijsturing van de CSPP; stelt in 
dit verband voor om een kader vast te 
stellen voor coördinatie tussen de ECB en 
de Europese Investeringsbank, met 
inbegrip van InvestEU;

23. maakt zich zorgen over het feit dat 
62,1 % van de aankopen van 
bedrijfsobligaties door de ECB plaatsvindt 
in de sectoren die verantwoordelijk zijn 
voor 58,5 % van de broeikasgasemissies in 
de eurozone; verzoekt de ECB een studie te 
verrichten naar het effect van het APP, en 
met name het aankoopprogramma voor de 
bedrijfssector (CSPP), op de 
klimaatverandering als eerste stap in de 
richting van een sociaal en ecologisch 
duurzame bijsturing van de CSPP; stelt in 
dit verband voor om een kader vast te 
stellen voor coördinatie tussen de ECB en 
de Europese Investeringsbank, met 
inbegrip van InvestEU; verzoekt de ECB 
de inspanningen om de activiteiten van de 
EIB af te stemmen op de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs te 
ondersteunen, en 50 % van de door de 
EIB verstrekte leningen aan klimaatactie 
en duurzaamheid te besteden, onder meer 
door meer door de EIB uitgegeven groene 
obligaties op te kopen;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/28

Amendement 28
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 18 bis. verzoekt de ECB de komende 
herziening van het monetaire 
beleidskader te gebruiken om haar 
interpretatie van het beginsel van 
marktneutraliteit, dat een wettelijke 
vereiste noch een gevestigde doctrine voor 
centrale banken vormt, te herzien;

Or. en


