
AM\1198259PL.docx PE647.520v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

5.2.2020 A9-0016/27

Poprawka 27
Philippe Lamberts
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europejski Bank Centralny - raport roczny za rok 2018
(2019/2129(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
62,1 % zakupów obligacji korporacyjnych 
nabywanych przez EBC dotyczy sektorów, 
które odpowiadają za 58,5 % emisji gazów 
cieplarnianych w strefie euro; wzywa EBC 
do przeprowadzenia analizy wpływu 
programu skupu aktywów, a zwłaszcza 
programu zakupów w sektorze 
przedsiębiorstw (CSPP), na zmianę klimatu 
jako wstępnego kroku w kierunku zmiany 
koncepcyjnej CSPP w sposób 
zrównoważony pod względem społecznym 
i środowiskowym; w tym kontekście 
proponuje ramy koordynacji między EBC a 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w 
tym InvestEU;

23. wyraża zaniepokojenie faktem, że 
62,1 % zakupów obligacji korporacyjnych 
nabywanych przez EBC dotyczy sektorów, 
które odpowiadają za 58,5 % emisji gazów 
cieplarnianych w strefie euro; wzywa EBC 
do przeprowadzenia analizy wpływu 
programu skupu aktywów, a zwłaszcza 
programu zakupów w sektorze 
przedsiębiorstw (CSPP), na zmianę klimatu 
jako wstępnego kroku w kierunku zmiany 
koncepcyjnej CSPP w sposób 
zrównoważony pod względem społecznym 
i środowiskowym; w tym kontekście 
proponuje ramy koordynacji między EBC a 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w 
tym InvestEU; wzywa EBC do wspierania 
starań na rzecz dostosowania operacji 
EBI do celów porozumienia paryskiego 
oraz do przeznaczenia 50 % pożyczek EBI 
na działania w dziedzinie klimatu i 
zrównoważonego rozwoju, w tym poprzez 
rozszerzenie zakresu zakupu obligacji 
ekologicznych emitowanych przez EBI.
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 18a. wzywa EBC do skorzystania z 
okazji, jaką jest zbliżający się przegląd 
ram polityki pieniężnej, aby zrewidować 
swoje rozumienie zasady neutralności 
rynkowej, która nie jest ani wymogiem 
prawnym, ani ustaloną doktryną 
bankowości centralnej;
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