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

RO Unită în diversitate RO

5.2.2020 A9-0016/27

Amendamentul 27
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. este preocupat de faptul că 62,1 % 
dintre achizițiile de obligațiuni corporative 
ale BCE au loc în sectoare responsabile 
pentru 58,5 % dintre emisiile de gaze cu 
efect de seră din zona euro; invită BCE să 
realizeze un studiu care să analizeze 
impactul APP asupra schimbărilor 
climatice, în special impactul programului 
de achiziționare de obligațiuni emise de 
sectorul corporativ (CSPP), ca un prim pas 
către redefinirea CSPP într-un mod 
sustenabil din punct de vedere social și 
ecologic; sugerează, în acest context, un 
cadru de coordonare între BCE și Banca 
Europeană de Investiții, care să includă 
programul InvestEU;

23. este preocupat de faptul că 62,1 % 
dintre achizițiile de obligațiuni corporative 
ale BCE au loc în sectoare responsabile 
pentru 58,5 % dintre emisiile de gaze cu 
efect de seră din zona euro; invită BCE să 
realizeze un studiu care să analizeze 
impactul APP asupra schimbărilor 
climatice, în special impactul programului 
de achiziționare de obligațiuni emise de 
sectorul corporativ (CSPP), ca un prim pas 
către redefinirea CSPP într-un mod 
sustenabil din punct de vedere social și 
ecologic; sugerează, în acest context, un 
cadru de coordonare între BCE și Banca 
Europeană de Investiții, care să includă 
programul InvestEU; invită BCE să 
sprijine eforturile de aliniere a 
operațiunilor BEI la obiectivele Acordului 
de la Paris și să aloce 50 % din 
împrumuturile pe care le acordă pentru 
combaterea schimbărilor climatice și 
sustenabilitate, inclusiv prin extinderea 
achizițiilor sale de obligațiuni ecologice 
emise de BEI;
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Amendamentul 28
Philippe Lamberts
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Raport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banca Centrală Europeană – raport anual 2018
(2019/2129(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 18a. solicită BCE să profite de 
oportunitatea viitoarei revizuiri a cadrului 
de politică monetară pentru a-și revizui 
concepția despre principiul neutralității 
pieței, care nu este nici o cerință legală, 
nici o doctrină a băncilor centrale;
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