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Amendement 1
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de statuten van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en 
van de ECB, en met name artikel 15,

– gezien de statuten van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en 
van de ECB, en met name de artikelen 15 
en 21,

Or. en

Amendement 2
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de statuten van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en 
van de ECB, en met name artikel 15,

– gezien de statuten van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en 
van de ECB, en met name de artikelen 15 
en 21,

Or. en

Amendement 3
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 284, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 123, artikel 127, 
leden 1 en 2, en artikel 284, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

Or. en
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Amendement 4
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 284, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 123, artikel 127, 
lid 1, en artikel 284, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie,

Or. en

Amendement 5
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 130 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie,

Or. en

Amendement 6
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Visum 5

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de laatste monetaire dialoog 
die Mario Draghi op 22 september 2019 als 
president van de Europese Centrale Bank 
met het Europees Parlement heeft gevoerd,

– gezien de monetaire dialoog die 
Mario Draghi op 23 september 2019 als 
president van de Europese Centrale Bank 
met het Europees Parlement heeft gevoerd,

Or. en
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Amendement 7
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
werkgroep stablecoins van de G7 van 
18 oktober 2019 betreffende het 
onderzoeken van de effecten van 
mondiale stablecoins,

Or. en

Amendement 8
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het economisch 
jaarverslag 2018 van de Bank voor 
Internationale Betalingen (BIB),

Or. en

Amendement 9
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de feedback van de ECB op 
de input van het Europees Parlement in 
het kader van zijn resolutie over het 
jaarverslag 2017 van de ECB,
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Or. en

Amendement 10
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het in januari 2018 
gepubliceerde eindverslag van de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
duurzame financiering over de 
financiering van een duurzame Europese 
economie,

Or. en

Amendement 11
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de door het Europees 
Parlement in mei 2018 aangenomen 
resolutie inzake de houdbaarheid van de 
financiën (2018/2007(INI)) en de door het 
Europees Parlement in mei 2019 
aangenomen resolutie over duurzame 
investeringen,

Or. en

Amendement 12
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie
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Ontwerpresolutie
Visum 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de VN en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen,

Or. en

Amendement 13
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Overeenkomst van Parijs 
van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering,

Or. en

Amendement 14
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de recentste 
cijfers over 2019 volgens de economische 
zomerprognose 2019 van de Commissie 
aangeven dat er op de hogere groei van het 
bbp in 2018 een vertraging volgt, namelijk 
van 1,9 % in 2018 naar 1,2 % in 2019 in de 
eurozone en van 2,1 % in 2018 naar 1,4 % 
in 2019 in de EU-27, dit als gevolg van een 
zwakkere impuls door de onzekerheden 
rond de externe handel;

A. overwegende dat de recentste 
cijfers over 2019 volgens de economische 
najaarsprognose 2019 van de Commissie 
aangeven dat er op de groei van het bbp in 
2018 een vertraging volgt, namelijk van 
1,9 % in 2018 naar 1,1 % in 2019 in de 
eurozone en van 2,1 % in 2018 naar 1,4 % 
in 2019 in de EU-27, dit als gevolg van de 
recente escalatie van de spanningen op 
handelsgebied en de bijbehorende 
onzekerheid;
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Or. en

Amendement 15
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de recentste 
cijfers over 2019 volgens de economische 
zomerprognose 2019 van de Commissie 
aangeven dat er op de hogere groei van het 
bbp in 2018 een vertraging volgt, namelijk 
van 1,9 % in 2018 naar 1,2 % in 2019 in de 
eurozone en van 2,1 % in 2018 naar 1,4 % 
in 2019 in de EU-27, dit als gevolg van een 
zwakkere impuls door de onzekerheden 
rond de externe handel;

A. overwegende dat de recentste 
cijfers over 2019 volgens de economische 
najaarsprognose 2019 van de Commissie 
aangeven dat er op de hogere groei van het 
bbp in 2018 een vertraging volgt, namelijk 
van 1,9 % in 2018 naar 1,1 % in 2019 in de 
eurozone en van 2,1 % in 2018 naar 1,4 % 
in 2019 in de EU-27, dit als gevolg van een 
zwakkere impuls door de onzekerheden 
rond de externe handel;

Or. en

Amendement 16
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de recentste 
cijfers over 2019 volgens de economische 
zomerprognose 2019 van de Commissie 
aangeven dat er op de hogere groei van het 
bbp in 2018 een vertraging volgt, namelijk 
van 1,9 % in 2018 naar 1,2 % in 2019 in de 
eurozone en van 2,1 % in 2018 naar 1,4 % 
in 2019 in de EU-27, dit als gevolg van een 
zwakkere impuls door de onzekerheden 
rond de externe handel;

A. overwegende dat de recentste 
cijfers over 2019 volgens de economische 
zomerprognose 2019 van de Commissie 
aangeven dat er op de hogere groei van het 
bbp in 2018 een vertraging volgt, namelijk 
van 1,9 % in 2018 naar 1,2 % in 2019 in de 
eurozone en van 2,1 % in 2018 naar 1,4 % 
in 2019 in de EU-27, dit als gevolg van een 
zwakkere impuls door de onzekerheden 
rond de externe handel alsook van de 
brexit;

Or. en
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Amendement 17
Marek Belka

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in augustus 2019 
volgens de cijfers van Eurostat 6,2 % 
bedroeg in de EU en 7,4 % in de eurozone, 
de laagste percentages sinds juli 2008;

B. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in augustus 2019 
volgens de cijfers van Eurostat 6,2 % 
bedroeg in de EU en 7,4 % in de eurozone, 
de laagste percentages sinds juli 2008; 
overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de Europese 
Unie ongelijk is gebleven; overwegende 
dat een hoge jeugdwerkloosheid nog 
steeds een ernstig probleem is dat in de 
EU moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 18
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in augustus 2019 
volgens de cijfers van Eurostat 6,2 % 
bedroeg in de EU en 7,4 % in de eurozone, 
de laagste percentages sinds juli 2008;

B. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in augustus 2019 
volgens de cijfers van Eurostat 6,2 % 
bedroeg in de EU en 7,4 % in de eurozone, 
de laagste percentages sinds juli 2008, 
waarbij de jeugdwerkloosheid meer dan 
het dubbele van het gemiddelde bedraagt 
en er buitengewone regionale verschillen 
op het gebied van werkloosheid bestaan 
binnen en tussen de lidstaten;

Or. en
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Amendement 19
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat volgens de macro-
economische prognoses van de 
medewerkers van het Eurosysteem van 
september 2019 de jaarlijkse inflatie van 
het geharmoniseerd indexcijfer van de 
consumptieprijzen (GICP) in de eurozone 
in 2019, 2020 en 2021 naar verwachting 
respectievelijk 1,2 %, 1,0 % en 1,5 % zal 
bedragen, en dus nog steeds onder de 
middellangetermijndoelstelling van 2 % 
zal blijven;

C. overwegende dat volgens de macro-
economische prognoses van de 
medewerkers van het Eurosysteem van 
september 2019 de jaarlijkse inflatie van 
het geharmoniseerd indexcijfer van de 
consumptieprijzen (GICP) in de eurozone 
in 2019, 2020 en 2021 naar verwachting 
respectievelijk 1,2 %, 1,0 % en 1,5 % zal 
bedragen, en dus bijna, maar geen 2 %;

Or. en

Amendement 20
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat volgens de macro-
economische prognoses van de 
medewerkers van het Eurosysteem van 
september 2019 de jaarlijkse inflatie van 
het geharmoniseerd indexcijfer van de 
consumptieprijzen (GICP) in de eurozone 
in 2019, 2020 en 2021 naar verwachting 
respectievelijk 1,2 %, 1,0 % en 1,5 % zal 
bedragen, en dus nog steeds onder de 
middellangetermijndoelstelling van 2 % zal 
blijven;

C. overwegende dat volgens de macro-
economische prognoses van de 
medewerkers van het Eurosysteem van 
september 2019 de jaarlijkse inflatie van 
het geharmoniseerd indexcijfer van de 
consumptieprijzen (GICP) in de eurozone 
in 2019, 2020 en 2021 naar verwachting 
respectievelijk 1,2 %, 1,0 % en 1,5 % zal 
bedragen, en dus nog steeds onder de 
middellangetermijndoelstelling van 2 % zal 
blijven; overwegende dat 
inflatieprognoses aanzienlijke onderlinge 
verschillen in de eurozone laten zien;

Or. en
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Amendement 21
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat volgens de macro-
economische prognoses van de 
medewerkers van het Eurosysteem van 
september 2019 de jaarlijkse inflatie van 
het geharmoniseerd indexcijfer van de 
consumptieprijzen (GICP) in de eurozone 
in 2019, 2020 en 2021 naar verwachting 
respectievelijk 1,2 %, 1,0 % en 1,5 % zal 
bedragen, en dus nog steeds onder de 
middellangetermijndoelstelling van 2 % zal 
blijven;

C. overwegende dat volgens de macro-
economische prognoses van de 
medewerkers van het Eurosysteem van 
september 2019 de jaarlijkse inflatie van 
het geharmoniseerd indexcijfer van de 
consumptieprijzen (GICP) in de eurozone 
in 2019, 2020 en 2021 naar verwachting 
respectievelijk 1,2 %, 1,0 % en 1,5 % zal 
bedragen, en dus nog steeds onder de 
middellangetermijndoelstelling van 2 % zal 
blijven; herinnert er echter aan dat de 
inflatiepercentages in de eurozone sterk 
uiteenlopen;

Or. en

Amendement 22
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat voor de door de 
ECB vastgestelde inflatiedoelstelling geen 
rechtsgrondslag in de Verdragen te 
vinden is en dat deze met inachtneming 
van de ontwikkeling van de prijzen van 
activa moet worden herzien;

Or. en

Amendement 23
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de balans van het 
Eurosysteem eind 2018 4,7 biljoen EUR 
bedroeg, wat het hoogste niveau ooit was 
en 0,2 biljoen meer vergeleken met eind 
2017;

D. overwegende dat de balans van het 
Eurosysteem eind 2018 4,7 biljoen EUR 
bedroeg, oftewel meer dan 40 % van het 
bbp in de eurozone, wat het hoogste 
niveau ooit was en 0,2 biljoen meer 
vergeleken met eind 2017; overwegende 
dat er bezorgdheid blijft bestaan over het 
feit dat de balans van de ECB oplopende 
risiconiveaus zou kunnen bevatten;

Or. en

Amendement 24
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de balans van het 
Eurosysteem eind 2018 4,7 biljoen EUR 
bedroeg, wat het hoogste niveau ooit was 
en 0,2 biljoen meer vergeleken met eind 
2017;

D. overwegende dat de balans van het 
Eurosysteem eind 2018 4,7 biljoen EUR 
bedroeg, dus meer dan 40 % van het bbp 
in de eurozone, wat het hoogste niveau 
ooit was en 0,2 biljoen meer vergeleken 
met eind 2017;

Or. en

Amendement 25
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de balans van het D. overwegende dat de balans van het 
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Eurosysteem eind 2018 4,7 biljoen EUR 
bedroeg, wat het hoogste niveau ooit was 
en 0,2 biljoen meer vergeleken met eind 
2017;

Eurosysteem eind 2018 4,7 biljoen EUR 
bedroeg, wat het hoogste niveau ooit was 
en 4,25 % meer vergeleken met eind 2017;

Or. en

Amendement 26
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik 
van de euro als reservevaluta de EU beter 
in staat zouden stellen om haar 
beleidsstandpunt onafhankelijk van de VS 
en de Federal Reserve te bepalen en 
uiteindelijk bescherming zou bieden tegen 
het risico van een niet-coöperatieve 
aanpak van de kant van de VS;

Schrappen

Or. en

Amendement 27
Luis Garicano, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Billy Kelleher

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik van 
de euro als reservevaluta de EU beter in 
staat zouden stellen om haar 
beleidsstandpunt onafhankelijk van de VS 
en de Federal Reserve te bepalen en 
uiteindelijk bescherming zou bieden tegen 
het risico van een niet-coöperatieve 
aanpak van de kant van de VS;

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik van 
de euro als reservevaluta de EU beter in 
staat zouden stellen om haar 
beleidsstandpunt onafhankelijk te bepalen;
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Or. en

Amendement 28
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik van 
de euro als reservevaluta de EU beter in 
staat zouden stellen om haar 
beleidsstandpunt onafhankelijk van de VS 
en de Federal Reserve te bepalen en 
uiteindelijk bescherming zou bieden tegen 
het risico van een niet-coöperatieve 
aanpak van de kant van de VS;

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik van 
de euro als reservevaluta de EU beter in 
staat zouden stellen om haar 
beleidsstandpunt onafhankelijk te bepalen;

Or. en

Amendement 29
Agnès Evren, Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik van 
de euro als reservevaluta de EU beter in 
staat zouden stellen om haar 
beleidsstandpunt onafhankelijk van de VS 
en de Federal Reserve te bepalen en 
uiteindelijk bescherming zou bieden tegen 
het risico van een niet-coöperatieve 
aanpak van de kant van de VS;

F. overwegende dat een sterkere 
internationale rol van de euro en een 
toenemend gebruik van de euro als 
reservevaluta de EU beter in staat zouden 
stellen om haar beleidsstandpunt 
onafhankelijk te bepalen en dat dit 
cruciaal is om de Europese economische 
soevereiniteit veilig te stellen;

Or. en

Amendement 30
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Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik van 
de euro als reservevaluta de EU beter in 
staat zouden stellen om haar 
beleidsstandpunt onafhankelijk van de VS 
en de Federal Reserve te bepalen en 
uiteindelijk bescherming zou bieden tegen 
het risico van een niet-coöperatieve 
aanpak van de kant van de VS;

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik van 
de euro als reservevaluta de EU op de 
lange termijn beter in staat zouden kunnen 
stellen om haar beleidsstandpunt 
onafhankelijk van de VS en de Federal 
Reserve te bepalen;

Or. en

Amendement 31
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik van 
de euro als reservevaluta de EU beter in 
staat zouden stellen om haar 
beleidsstandpunt onafhankelijk van de VS 
en de Federal Reserve te bepalen en 
uiteindelijk bescherming zou bieden tegen 
het risico van een niet-coöperatieve aanpak 
van de kant van de VS;

F. overwegende dat een sterkere rol 
van de euro en een toenemend gebruik van 
de euro als reservevaluta de EU op de 
lange termijn beter in staat zouden kunnen 
stellen om haar beleidsstandpunt 
onafhankelijk van andere wereldmachten 
te bepalen en uiteindelijk bescherming zou 
bieden tegen het risico van een niet-
coöperatieve aanpak van de kant van 
andere wereldmachten;

Or. en

Amendement 32
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de eurozone, met 
het oog op een sterkere mondiale rol van 
de euro, eerst moet bewijzen een recessie 
het hoofd te kunnen bieden zonder dat 
een van haar lidstaten (al dan niet 
vrijwillig) moet overgaan tot de 
afwaardering van overheidsschulden;

Or. en

Amendement 33
Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat artikel 127, lid 5, 
van het VWEU het Europees Stelsel van 
Centrale Banken opdraagt bij te dragen 
tot het behoud van de stabiliteit van het 
financiële stelsel;

Or. en

Amendement 34
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat kmo’s, die nog 
steeds de ruggengraat van de EU-
economie en -samenleving vormen en 
economische en sociale cohesie 
bevorderen, verdere steun nodig hebben;

Or. en
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Amendement 35
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de wereldwijde 
uitgifte van groene obligaties is gestegen 
van minder dan 1 miljard EUR in 2008 tot 
meer dan 120 miljard EUR in 2017 en dat 
de netto-uitgifte van in euro luidende 
groene obligaties sinds 2013 is 
vertienvoudigd; overwegende dat de kloof 
tussen de spreads van groene obligaties en 
die van de industriële sector in het 
algemeen geleidelijk aan is gedicht;

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de wereldwijde 
uitgifte van groene obligaties is gestegen 
van minder dan 1 miljard EUR in 2008 tot 
meer dan 120 miljard EUR in 2017 en dat 
de netto-uitgifte van in euro luidende 
groene obligaties sinds 2013 is 
vertienvoudigd; overwegende dat de kloof 
tussen de spreads van groene obligaties en 
die van de industriële sector in het 
algemeen geleidelijk aan is gedicht;

G. overwegende dat de wereldwijde 
uitgifte van groene obligaties is gestegen 
van minder dan 1 miljard EUR in 2008 tot 
meer dan 120 miljard EUR in 2017; 
overwegende dat de kloof tussen de 
spreads van groene obligaties en die van de 
industriële sector in het algemeen 
geleidelijk aan is gedicht;

Or. en

Amendement 37
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Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat groene obligaties 
ondanks deze positieve trend nog steeds 
slechts 1 % van het totale aanbod aan in 
euro luidende obligaties 
vertegenwoordigen;

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat groene obligaties 
ondanks deze positieve trend nog steeds 
slechts 1 % van het totale aanbod aan in 
euro luidende obligaties 
vertegenwoordigen;

H. overwegende dat de netto-uitgifte 
van in euro luidende groene obligaties 
sinds 2013 is vertienvoudigd, waarbij 
groene obligaties nog steeds slechts 1 % 
van het totale aanbod aan in euro luidende 
obligaties vertegenwoordigden;

Or. en

Amendement 39
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat groene obligaties 
ondanks deze positieve trend nog steeds 
slechts 1 % van het totale aanbod aan in 
euro luidende obligaties 
vertegenwoordigen;

H. overwegende dat groene obligaties 
ondanks deze trend 1 % van het totale 
aanbod aan in euro luidende obligaties 
vertegenwoordigen;
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Or. en

Amendement 40
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat groene obligaties 
ondanks deze positieve trend nog steeds 
slechts 1 % van het totale aanbod aan in 
euro luidende obligaties 
vertegenwoordigen;

H. overwegende dat groene obligaties 
ondanks deze positieve trend 1 % van het 
totale aanbod aan in euro luidende 
obligaties vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 41
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat groene obligaties 
ondanks deze positieve trend nog steeds 
slechts 1 % van het totale aanbod aan in 
euro luidende obligaties 
vertegenwoordigen;

H. overwegende dat groene obligaties 
ondanks deze trend nog steeds slechts 1 % 
van het totale aanbod aan in euro luidende 
obligaties vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 42
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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H bis. overwegende dat het Europees 
depositoverzekeringsstelsel aanzienlijke 
vertraging heeft opgelopen, ondanks de 
duidelijke voorstellen van de Commissie, 
de ECB en het ESM waarin dringend 
wordt verzocht om de totstandbrenging 
van een volledig gemeenschappelijk 
stelsel ter bescherming van deposanten, 
als de derde pijler van de bankenunie;

Or. en

Amendement 43
Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het aantal 
transacties met virtuele valuta’s drastisch 
toeneemt, waardoor de overheersende rol 
van de traditionele systemen van wettige 
betaalmiddelen in het gedrang komt; 
overwegende dat virtuele valuta’s 
alternatieve manieren van betalen 
vormen, maar geen wettige 
betaalmiddelen zijn;

Or. en

Amendement 44
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er nog steeds 
onzekerheid en scepsis bestaat over de 
vraag of het programma voor de aankoop 
van activa (APP) binnen de grenzen van 
het mandaat van de ECB valt en of het de 
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facto een beleid van fiscale financiering 
vormt1 bis;
_________________
1 bis DG IPOL “Policy options and risks of 
an extension of the ECB’s quantitative 
easing programme: An analysis”, 
PE 569.994.

Or. en

Amendement 45
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er op grond van 
artikel 123 VWEU en artikel 21 van de 
statuten van het Europees Stelsel van 
centrale banken en van de Europese 
Centrale Bank een verbod rust op 
monetaire overheidsfinanciering;

Or. en

Amendement 46
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat economische 
gebieden die langdurig lage rentetarieven 
hebben meestal lage groeicijfers en grote 
problemen met “zombiebedrijven” 
hebben;

Or. en
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Amendement 47
Marek Belka

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat volgens het 
Eurobarometer-onderzoek van 
december 2018 het maatschappelijk 
draagvlak voor de euro in 2018 tot 75 % is 
toegenomen;

Or. en

Amendement 48
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de instelling van 
het GTM binnen de ECB heeft geleid tot 
een belangenconflict dat het voeren van 
een zelfstandig monetair beleid in gevaar 
brengt;

Or. en

Amendement 49
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat het monetaire 
beleid in een monetaire unie niet mag 
worden afgestemd op ontwikkelingen in 
specifieke landen;
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Or. en

Amendement 50
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de ECB in 
april 2019 is gestopt met de uitgifte van 
bankbiljetten van 500 EUR;

Or. en

Amendement 51
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat de ECB 
als gevolg van het programma voor het 
opkopen van obligaties aanzienlijke 
risico’s in haar balans heeft opgenomen;

Or. en

Amendement 52
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende dat er op 
grond van artikel 123 VWEU en artikel 21 
van de statuten van het Europees Stelsel 
van centrale banken en van de Europese 
Centrale Bank een verbod rust op 
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monetaire overheidsfinanciering;

Or. en

Amendement 53
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging H sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H sexies. overwegende dat de 
Europese Centrale Bank in haar 
toezichthoudende rol tot nu toe niet altijd 
voldoende rekening heeft gehouden met 
het evenredigheidsbeginsel;

Or. en

Amendement 54
Agnès Evren, Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de rol die de ECB 
speelt bij het waarborgen van de stabiliteit 
van de euro en benadrukt dat de 
onafhankelijkheid van de ECB een 
noodzakelijke voorwaarde is voor het 
vervullen van haar mandaat;

1. benadrukt dat de statutaire 
onafhankelijkheid van de ECB, zoals is 
vastgelegd in de Verdragen, van cruciaal 
belang is voor het vervullen van haar 
mandaat van handhaving van de 
prijsstabiliteit;

Or. en

Amendement 55
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de rol die de ECB 
speelt bij het waarborgen van de stabiliteit 
van de euro en benadrukt dat de 
onafhankelijkheid van de ECB een 
noodzakelijke voorwaarde is voor het 
vervullen van haar mandaat;

1. benadrukt dat de onafhankelijkheid 
van de ECB een noodzakelijke voorwaarde 
is voor het vervullen van haar mandaat; 
onderstreept dat de doelstelling van 
stabiliteit gericht is op het waarborgen 
van de prijsstabiliteit en niet van de 
samenstelling van de eurozone, waarvoor 
de ECB geen mandaat heeft;

Or. en

Amendement 56
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de rol die de ECB 
speelt bij het waarborgen van de stabiliteit 
van de euro en benadrukt dat de 
onafhankelijkheid van de ECB een 
noodzakelijke voorwaarde is voor het 
vervullen van haar mandaat;

1. is verheugd over de rol die de ECB 
speelt bij het waarborgen van de stabiliteit 
van de euro; wijst op de onafhankelijkheid 
van de ECB bij het vervullen van haar 
mandaat; benadrukt echter dat de door de 
ECB sinds 2008 genomen maatregelen 
ernstige twijfels doen rijzen over de vraag 
of haar verantwoordingskader goed is 
afgestemd op dit soort beleid;

Or. en

Amendement 57
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de rol die de ECB 
speelt bij het waarborgen van de stabiliteit 
van de euro en benadrukt dat de 

1. is verheugd over de rol die de ECB 
speelt bij het waarborgen van de stabiliteit 
van de euro en benadrukt dat de 
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onafhankelijkheid van de ECB een 
noodzakelijke voorwaarde is voor het 
vervullen van haar mandaat;

onafhankelijkheid van de ECB een 
noodzakelijke voorwaarde is voor het 
vervullen van haar mandaat; merkt op dat 
een dergelijke onafhankelijkheid vereist 
dat de ECB geen instructies vraagt of 
aanvaardt van instellingen of organen 
van de Unie, van regeringen van lidstaten 
of van andere organen; acht dat de 
onafhankelijkheid van de ECB op geen 
enkele wijze kan samengaan met het 
voeren van politieke campagne;

Or. en

Amendement 58
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de rol die de ECB 
speelt bij het waarborgen van de stabiliteit 
van de euro en benadrukt dat de 
onafhankelijkheid van de ECB een 
noodzakelijke voorwaarde is voor het 
vervullen van haar mandaat;

1. is verheugd over de rol die de ECB 
speelt bij het waarborgen van de stabiliteit 
van de euro en benadrukt dat de volledige 
onafhankelijkheid van de ECB een 
noodzakelijke voorwaarde is voor het 
vervullen van haar mandaat;

Or. en

Amendement 59
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de euro naast een 
zuiver economisch project ook een politiek 
project is; wijst erop dat de eenheidsmunt 
niet kan worden teruggedraaid; herinnert 
aan de in de Verdragen vastgelegde 
verplichting voor elke lidstaat, met 
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uitzondering van het Verenigd Koninkrijk 
en Denemarken, om de eenheidsmunt in 
te voeren wanneer voldaan is aan de 
convergentiecriteria van Maastricht; is 
van mening dat deelname aan de 
bankenunie moet worden gezien als een 
voordeel voor landen die willen toetreden 
tot de eurozone;

Or. en

Amendement 60
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de ECB er niet in is 
geslaagd haar eigen doelstelling van 
prijsstabiliteit sinds het begin van de 
economische crisis te behalen; betreurt 
dat de in haar verdrag vastgelegde 
doelstellingen bestaan in het streven naar 
prijsstabiliteit in plaats van het 
bevorderen van volledige 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 61
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 

2. betreurt dat de sterke mate waarin 
het monetaire beleid is toegepast om het 
herstel na de crisis te ondersteunen ook 
onbedoelde negatieve gevolgen heeft 
gehad;
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accommoderend moet blijven;

Or. en

Amendement 62
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; is van mening dat de 
structurele bijdrage van monetair beleid 
aan duurzame groei beperkt is; 
onderstreept daarom dat beleidsmakers 
productiviteitsverhogende structurele 
hervormingen moeten uitvoeren en een 
gezond begrotingsbeleid moeten voeren;

Or. en

Amendement 63
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept echter dat 
in het mandaat van de ECB wordt bepaald 
dat haar doelstelling prijsstabiliteit is en 
dat deze doelstelling het enige richtsnoer 
van de ECB moet zijn bij het nemen van 
monetaire beleidsbeslissingen;
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Or. en

Amendement 64
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27;

Or. en

Amendement 65
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel is vertraagd tot 1,2 % van het bbp in 
de eurozone en 1,4 % van het bbp in de 
EU-27; merkt op dat Mario Draghi 
daarom wees op de noodzaak om zolang 
als nodig is gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime 
mate van monetaire accommodatie te 
handhaven;

Or. en

Amendement 66
Stasys Jakeliūnas
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat, 
hoewel het monetaire beleid in de nabije 
toekomst wellicht accommoderend moet 
blijven, het de hoogste tijd is dat het 
begrotingsbeleid zijn bijdrage levert waar 
er begrotingsruimte is;

Or. en

Amendement 67
Stéphane Séjourné, Luis Garicano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven; is van 
oordeel dat lidstaten een eventueel 
overschot op de begrotingscapaciteit 
moeten aanwenden voor de financiering 
van toekomstgerichte investeringen in 
aanvulling op het monetaire beleid van de 
ECB;

Or. fr

Amendement 68
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Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven; is ook 
bezorgd over de afnemende groei in de 
industriële productie en de wereldhandel 
en over het gebrek aan bereidheid, zoals 
de heer Draghi onderstreepte, van het 
kader voor Europese economische 
governance om een dreigende nieuwe 
economische en financiële crisis te 
voorkomen en eventueel het hoofd te 
bieden;

Or. en

Amendement 69
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

2. is bezorgd over het feit dat de groei 
in de eurozone na een kort economisch 
herstel duidelijk is vertraagd tot 1,1 % van 
het bbp in de eurozone en 1,4 % van het 
bbp in de EU-27; onderstreept daarom dat 
het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

Or. en
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Amendement 70
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat 
overheidsinvesteringen op het niveau van 
de lidstaten dringend moeten worden 
gestimuleerd, met name in die landen met 
minder begrotingsruimte; herinnert er in 
dit verband aan dat 
overheidsinvesteringen, met name in 
onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, 
sociale zekerheid en gezondheidszorg, niet 
alleen op korte termijn de algehele vraag 
stimuleren, maar tevens zorgen voor een 
hogere productiviteit op de lange termijn, 
hetgeen bijdraagt tot een daling van de 
overheidsschuldquote aangezien de 
noemer toeneemt;

Or. en

Amendement 71
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. merkt op dat discrete acties in het 
monetaire beleid niet de belangrijkste 
component vormen bij het bevorderen van 
economische groei op de lange termijn; 
benadrukt de rol die structurele 
hervormingen en begrotingsstabiliteit 
spelen in het bewerkstelligen van groei;

Or. en

Amendement 72
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Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst op de dringende noodzaak om 
toenemende wereldwijde en Europese 
onzekerheden en regionale verschillen 
binnen en tussen de lidstaten, die de 
toekomst van de Europese integratie in 
gevaar brengen, aan te pakken;

Or. en

Amendement 73
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component is om het 
effect van het monetaire beleid te 
vergroten en mogelijke neveneffecten te 
verminderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 74
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component is om het 
effect van het monetaire beleid te 

3. waarschuwt ervoor dat het 
monetaire beleid van de ECB 
tegenwoordig wordt beheerst door het 
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vergroten en mogelijke neveneffecten te 
verminderen;

gebrek aan beleid voor gezonde 
overheidsfinanciën in sommige lidstaten;

Or. en

Amendement 75
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component is om het 
effect van het monetaire beleid te vergroten 
en mogelijke neveneffecten te 
verminderen;

3. benadrukt dat het niet de rol is van 
het begrotingsbeleid om het effect van het 
monetaire beleid te vergroten of mogelijke 
neveneffecten daarvan te verminderen; is 
in plaats daarvan van oordeel dat het 
begrotingsbeleid en het monetaire beleid 
elkaar moeten compenseren: een 
expansief monetair beleid moet gepaard 
gaan met een restrictief begrotingsbeleid 
en andersom, waarbij zij elkaar alleen in 
crisissituaties moeten versterken; 
benadrukt dat de eurozone zich 
momenteel niet in een situatie bevindt die 
om dergelijke beleidsconvergentie vraagt;

Or. en

Amendement 76
Agnès Evren, Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component is om het 
effect van het monetaire beleid te vergroten 
en mogelijke neveneffecten te 
verminderen;

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component is om het 
effect van het monetaire beleid te vergroten 
en mogelijke neveneffecten te 
verminderen; merkt daarom op dat 
regeringen in landen met hoge 
overheidsschulden een prudent beleid 
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moeten voeren dat de voorwaarden zal 
scheppen voor het vrijelijk functioneren 
van automatische stabilisatoren;

Or. en

Amendement 77
Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component is om het 
effect van het monetaire beleid te vergroten 
en mogelijke neveneffecten te 
verminderen;

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component is om het 
effect van het monetaire beleid te vergroten 
en mogelijke neveneffecten te 
verminderen; is het met de ECB eens dat 
er, om de inflatiedoelstelling te halen, 
ondersteunende beleidsmaatregelen op 
begrotingsgebied en sociaal evenwichtige 
productiviteitsbevorderende hervormingen 
nodig zijn;

Or. en

Amendement 78
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component is om het 
effect van het monetaire beleid te vergroten 
en mogelijke neveneffecten te 
verminderen;

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component kan zijn om 
het effect van het monetaire beleid te 
vergroten en enkele mogelijke 
neveneffecten te verminderen;

Or. en
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Amendement 79
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid 
een noodzakelijke component is om het 
effect van het monetaire beleid te vergroten 
en mogelijke neveneffecten te 
verminderen;

3. benadrukt dat meer 
begrotingsbeleid een noodzakelijke 
component is om het effect van het 
monetaire beleid te vergroten en mogelijke 
neveneffecten te verminderen;

Or. en

Amendement 80
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat monetair beleid 
niet volstaat om het economische herstel 
te ondersteunen en dat het de structurele 
problemen van de opbouw van de 
eurozone en de Europese economie in 
haar geheel niet kan helpen oplossen 
tenzij het wordt aangevuld met expansief, 
vraaggestuurd begrotingsbeleid op het 
niveau van de lidstaten om de algehele 
vraag te ondersteunen en duurzame en 
inclusieve economische groei te 
bewerkstelligen, alsook met drastische 
hervormingen die gericht zijn op het 
aanpakken van de asymmetrieën die ten 
grondslag lagen aan de crisis in de 
eurozone;

Or. en

Amendement 81
Jonás Fernández



AM\1192714NL.docx 37/152 PE643.166v02-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. meent dat monetair beleid alleen 
niet volstaat om een duurzaam en 
inclusief economisch herstel en 
groeiproces tot stand te brengen en dat 
derhalve publieke en particuliere 
investeringen moeten worden 
aangemoedigd; wijst op de noodzaak van 
een positieve begrotingskoers en de 
invoering van een gouden regel voor 
publieke groeibevorderende investeringen 
in de eurozone;

Or. en

Amendement 82
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat zowel 
monetaire als budgettaire expansie in 
aanzienlijke mate werkt door uitgaven 
vervroegd te realiseren, waarbij de 
intertemporele toewijzing van middelen 
wordt onderbroken; is van mening dat de 
structurele bijdrage van monetair beleid 
aan duurzame groei beperkt is;

Or. en

Amendement 83
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat accommoderend 
monetair beleid niet mag worden gezien 
als vervanging voor structurele 
hervormingen;

Or. en

Amendement 84
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is teleurgesteld dat tal van lidstaten 
geen gebruik hebben gemaakt van de lage 
rentetarieven om hun begrotingen te 
consolideren en herinnert de lidstaten aan 
hun verplichtingen in de context van het 
stabiliteits- en groeipact; wijst erop dat 
een hoog algemeen schuldenpeil en de 
noodzaak om deze te herfinancieren 
begrotingen zwaar onder druk kunnen 
zetten wanneer de rentetarieven weer 
stijgen;

Or. en

Amendement 85
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt dat de institutionele 
structuur van de EMU moet worden 
herzien door de bestaande budgettaire 
beperkingen uit hoofde van het 
stabiliteits- en groeipact met betrekking 
tot overheidsinvesteringen weg te nemen 
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en door daadwerkelijke regelingen voor 
risicodeling te ontwikkelen om de 
eurozone beter bestand te maken tegen 
macro-economische schokken;

Or. en

Amendement 86
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1, die de loskoppeling tussen 
de stijging van de lonen en het herstel van 
de arbeidsmarkt heeft geanalyseerd, tot de 
bevinding is gekomen dat de lage stijging 
van de lonen in de afgelopen jaren 
voornamelijk kan worden verklaard door 
schokken op het vlak van technologie en 
loonoverleg, en dat deze laatste vooral te 
wijten zijn aan veranderingen in de 
structuur van het loonoverleg – waardoor 
de onderhandelingspositie van de 
werknemers wordt verzwakt – en aan de 
arbeidsmarktregelgeving, met name in de 
landen die het zwaarst worden getroffen 
door de wereldwijde economische en 
financiële crisis en de combinatie van 
onderbenutting van de arbeidskrachten, 
lage inflatie en matige 
productiviteitsgroei;

Schrappen

_________________
1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low 
wage growth in the euro area and 
European countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops
/ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en
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Amendement 87
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1, die de loskoppeling tussen 
de stijging van de lonen en het herstel van 
de arbeidsmarkt heeft geanalyseerd, tot de 
bevinding is gekomen dat de lage stijging 
van de lonen in de afgelopen jaren 
voornamelijk kan worden verklaard door 
schokken op het vlak van technologie en 
loonoverleg, en dat deze laatste vooral te 
wijten zijn aan veranderingen in de 
structuur van het loonoverleg – waardoor 
de onderhandelingspositie van de 
werknemers wordt verzwakt – en aan de 
arbeidsmarktregelgeving, met name in de 
landen die het zwaarst worden getroffen 
door de wereldwijde economische en 
financiële crisis en de combinatie van 
onderbenutting van de arbeidskrachten, 
lage inflatie en matige 
productiviteitsgroei;

Schrappen

_________________
1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low 
wage growth in the euro area and 
European countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops
/ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Amendement 88
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1, die de loskoppeling tussen 
de stijging van de lonen en het herstel van 
de arbeidsmarkt heeft geanalyseerd, tot de 
bevinding is gekomen dat de lage stijging 
van de lonen in de afgelopen jaren 
voornamelijk kan worden verklaard door 
schokken op het vlak van technologie en 
loonoverleg, en dat deze laatste vooral te 
wijten zijn aan veranderingen in de 
structuur van het loonoverleg – waardoor 
de onderhandelingspositie van de 
werknemers wordt verzwakt – en aan de 
arbeidsmarktregelgeving, met name in de 
landen die het zwaarst worden getroffen 
door de wereldwijde economische en 
financiële crisis en de combinatie van 
onderbenutting van de arbeidskrachten, 
lage inflatie en matige productiviteitsgroei;

4. neemt er kennis van dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1 tot de bevinding is 
gekomen dat de combinatie van een 
zwakke arbeidsmarkt, lage inflatie en 
matige productiviteitsgroei de stijging van 
de lonen in de eurozone heeft belemmerd; 
benadrukt dat innovatie en flexibiliteit 
voorwaarden zijn voor concurrerende 
arbeidsmarkten; is bovendien van mening 
dat het zeer accommoderende monetaire 
beleid zelf van de ECB een belangrijke 
bepalende factor is voor de matige 
productiviteitsgroei, aangezien 
ondernemingen met zeer hoge schulden 
dankzij lage rentetarieven overleven, 
waardoor de productiviteit wordt 
verkleind;

_________________ _________________
1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low wage 
growth in the euro area and European 
countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low wage 
growth in the euro area and European 
countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Amendement 89
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1, die de loskoppeling tussen 
de stijging van de lonen en het herstel van 
de arbeidsmarkt heeft geanalyseerd, tot de 

4. wijst erop dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1, die de loskoppeling tussen 
de stijging van de lonen en het herstel van 
de arbeidsmarkt heeft geanalyseerd, tot de 
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bevinding is gekomen dat de lage stijging 
van de lonen in de afgelopen jaren 
voornamelijk kan worden verklaard door 
schokken op het vlak van technologie en 
loonoverleg, en dat deze laatste vooral te 
wijten zijn aan veranderingen in de 
structuur van het loonoverleg – waardoor 
de onderhandelingspositie van de 
werknemers wordt verzwakt – en aan de 
arbeidsmarktregelgeving, met name in de 
landen die het zwaarst worden getroffen 
door de wereldwijde economische en 
financiële crisis en de combinatie van 
onderbenutting van de arbeidskrachten, 
lage inflatie en matige 
productiviteitsgroei;

bevinding is gekomen dat de lage stijging 
van de lonen in de afgelopen jaren 
voornamelijk kan worden verklaard door 
schokken op het vlak van technologie en 
loonoverleg;

_________________ _________________
1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low wage 
growth in the euro area and European 
countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low wage 
growth in the euro area and European 
countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Amendement 90
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1, die de loskoppeling tussen 
de stijging van de lonen en het herstel van 
de arbeidsmarkt heeft geanalyseerd, tot de 
bevinding is gekomen dat de lage stijging 
van de lonen in de afgelopen jaren 
voornamelijk kan worden verklaard door 
schokken op het vlak van technologie en 
loonoverleg, en dat deze laatste vooral te 
wijten zijn aan veranderingen in de 
structuur van het loonoverleg – waardoor 

4. wijst erop dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1, die de loskoppeling tussen 
de stijging van de lonen en het herstel van 
de arbeidsmarkt heeft geanalyseerd, tot de 
bevinding is gekomen dat de lage stijging 
van de lonen in de afgelopen jaren 
voornamelijk kan worden verklaard door 
schokken op het vlak van technologie en 
loonoverleg, en dat deze laatste vooral te 
wijten zijn aan veranderingen in de 
structuur van het loonoverleg – waardoor 
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de onderhandelingspositie van de 
werknemers wordt verzwakt – en aan de 
arbeidsmarktregelgeving, met name in de 
landen die het zwaarst worden getroffen 
door de wereldwijde economische en 
financiële crisis en de combinatie van 
onderbenutting van de arbeidskrachten, 
lage inflatie en matige productiviteitsgroei;

de onderhandelingspositie van de 
werknemers wordt verzwakt – en aan de 
arbeidsmarktregelgeving, met name in de 
landen die het zwaarst worden getroffen 
door de schuldencrisis en de combinatie 
van onderbenutting van de arbeidskrachten, 
lage inflatie en matige productiviteitsgroei;

_________________ _________________
1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low wage 
growth in the euro area and European 
countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low wage 
growth in the euro area and European 
countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Amendement 91
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1, die de loskoppeling tussen 
de stijging van de lonen en het herstel van 
de arbeidsmarkt heeft geanalyseerd, tot de 
bevinding is gekomen dat de lage stijging 
van de lonen in de afgelopen jaren 
voornamelijk kan worden verklaard door 
schokken op het vlak van technologie en 
loonoverleg, en dat deze laatste vooral te 
wijten zijn aan veranderingen in de 
structuur van het loonoverleg – waardoor 
de onderhandelingspositie van de 
werknemers wordt verzwakt – en aan de 
arbeidsmarktregelgeving, met name in de 
landen die het zwaarst worden getroffen 
door de wereldwijde economische en 
financiële crisis en de combinatie van 
onderbenutting van de arbeidskrachten, 
lage inflatie en matige productiviteitsgroei;

4. wijst erop dat de ESCB-
deskundigengroep inzake zwakke 
loonstijgingen1, die de loskoppeling tussen 
de stijging van de lonen en het herstel van 
de arbeidsmarkt heeft geanalyseerd, tot de 
bevinding is gekomen dat de lage stijging 
van de lonen in de afgelopen jaren 
voornamelijk kan worden verklaard door 
schokken op het vlak van technologie en 
loonoverleg, en dat deze laatste vooral te 
wijten zijn aan veranderingen in de 
structuur van het loonoverleg – waardoor 
de onderhandelingspositie van de 
werknemers wordt verzwakt – en aan de 
arbeidsmarktregelgeving, met name in de 
landen die het zwaarst worden getroffen 
door de wereldwijde economische en 
financiële crisis en de combinatie van 
onderbenutting van de arbeidskrachten, 
lage inflatie en matige productiviteitsgroei; 
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acht dit een betreurenswaardige trend;
_________________ _________________
1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low wage 
growth in the euro area and European 
countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

1 ECB Occasional Paper Series No 232 / 
september 2019: “Understanding low wage 
growth in the euro area and European 
countries”. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Amendement 92
Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat de toegang tot 
krediet voor micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen moet worden 
vergemakkelijkt, met name in het licht 
van de trage verbetering van de financiële 
situatie van die ondernemingen; verzoekt 
om verdere inspanningen om de 
financiering van de reële economie te 
waarborgen; 

Or. en

Amendement 93
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. betreurt dat jeugdwerkloosheid 
nog steeds meer dan het dubbele van het 
gemiddelde percentage in de EU bedraagt 
en dat lonen en hoogwaardige 
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werkgelegenheid niet zijn verbeterd 
ondanks een duidelijk wordend tekort aan 
arbeidskrachten in verschillende 
geavanceerde economieën;

Or. en

Amendement 94
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat volgens de 
beoordeling van de Commissie slechts tien 
landen, voornamelijk met lage 
schuldenpercentages, voornemens zijn het 
stabiliteits- en groeipact na te leven, zoals 
blijkt uit de ontwerpbegrotingsplannen 
voor 2019, waarin wordt gewezen op de 
impassen en reeds lang bestaande 
problemen van het pact, dat ingrijpend 
moet worden hervormd;

Or. en

Amendement 95
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat een versterking 
van de rol van de euro de juiste 
structurele voorwaarden vereist, 
waaronder:

Schrappen

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
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stabilisatiefunctie te vervullen;
– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-
Europees bankieren vergemakkelijkt en 
de stabiliteit van de eurozone als geheel 
versterkt;
– de voltooiing van de 
kapitaalmarktenunie;
– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 96
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

5. onderstreept dat een versterking 
van de rol van de euro de juiste 
structurele voorwaarden vereist, 
waaronder:

5. onderstreept dat, met name met het 
oog op de brexit, de nadruk moet liggen 
op consolidatie en bezinning in plaats van 
op uitbreiding en verdieping van de 
Europese monetaire unie;

Or. en

Amendement 97
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement
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5. onderstreept dat een versterking 
van de rol van de euro de juiste structurele 
voorwaarden vereist, waaronder:

5. onderstreept dat een versterking 
van de rol van de euro, het vergroten van 
de veerkracht van de economie van de 
eurozone, het verminderen van structurele 
werkloosheid en het stimuleren van het 
groeipotentieel en de productiviteit van de 
eurozone de juiste structurele voorwaarden 
vereisen, waaronder:

Or. en

Amendement 98
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen;

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 100
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen;

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie;

Or. en

Amendement 101
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen;

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie;

Or. en

Amendement 102
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen;

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, waarvoor in de eerste 
plaats gezonde overheidsfinanciën en de 
uitvoering van op beter functionerende 
product- en factormarkten gerichte 
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structurele hervormingen op nationaal 
niveau zijn vereist, maar waarvoor geen 
begrotingscapaciteit voor de eurozone 
vereist is die in staat is om een 
anticyclische stabilisatiefunctie te 
vervullen, aangezien de lidstaten met 
toegang tot financiële markten zelf een 
schokabsorberende rol kunnen vervullen;

Or. en

Amendement 103
Pedro Marques, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen;

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen, namelijk de 
door de [nieuwe] voorzitter van de 
Europese Commissie gesteunde 
werkloosheidsherverzekeringsregeling;

Or. en

Amendement 104
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier 
Chastel, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen;

– de verdieping van de Europese 
monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die 
in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen en waarbij 
wordt gewaarborgd dat de lidstaten een 
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gezond begrotingsbeleid volgen;

Or. en

Amendement 105
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-
Europees bankieren vergemakkelijkt en 
de stabiliteit van de eurozone als geheel 
versterkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 106
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-
Europees bankieren vergemakkelijkt en 
de stabiliteit van de eurozone als geheel 
versterkt;

Schrappen

Or. en
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Amendement 107
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– – de voltooiing van de 
bankenunie, met inbegrip van een 
volledig gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-
Europees bankieren vergemakkelijkt en 
de stabiliteit van de eurozone als geheel 
versterkt;

– waarschuwt dat er geen 
rechtsgrond bestaat voor een Europees 
depositogarantiestelsel en dat wederzijdse 
waarborging niet voor extra veiligheid 
zorgt, maar eerder risiconemend gedrag 
van banken in de hand werkt;

Or. en

Amendement 108
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-
Europees bankieren vergemakkelijkt en 
de stabiliteit van de eurozone als geheel 
versterkt;

– de voltooiing van de bankenunie;

Or. en

Amendement 109
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2
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Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-
Europees bankieren vergemakkelijkt en 
de stabiliteit van de eurozone als geheel 
versterkt;

– de voltooiing van de bankenunie;

Or. en

Amendement 110
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-
Europees bankieren vergemakkelijkt en 
de stabiliteit van de eurozone als geheel 
versterkt;

– de versterking van de bankenunie, 
met inbegrip van verhoogde inspanningen 
door verschillende lidstaten om hun grote 
aantal niet-renderende leningen te 
verminderen en, na een gedegen 
opschoning van de balansen van banken, 
een Europees depositogarantiestelsel dat 
een fundamentele doelstelling voor de 
financiële stabiliteit van de eurozone blijft;

Or. en

Amendement 111
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een Europees 
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gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-Europees 
bankieren vergemakkelijkt en de stabiliteit 
van de eurozone als geheel versterkt;

depositogarantiestelsel dat is gebaseerd op 
een doeltreffend toezichtstelsel en 
crisisbeheer, geharmoniseerde 
insolventiewetgeving voor banken en de 
verdere ontwikkeling van de Europese 
afwikkelingsregeling, teneinde de risico’s 
te verminderen, eerlijke concurrentie te 
bevorderen, de uitbreiding van pan-
Europees bankieren te vergemakkelijken 
en de stabiliteit van de eurozone als geheel 
te versterken;

Or. en

Amendement 112
Sven Giegold

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie bevordert, 
de uitbreiding van pan-Europees bankieren 
vergemakkelijkt en de stabiliteit van de 
eurozone als geheel versterkt;

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een Europees stelsel voor 
de medeverzekering van deposito’s met 
volledige liquiditeits- en verliesdekking 
maar waarbij nationale middelen eerst 
worden opgebruikt, dat goed 
functionerende nationale 
depositogarantiestelsels in stand houdt en 
de risico’s vermindert, eerlijke 
concurrentie bevordert, de uitbreiding van 
pan-Europees bankieren vergemakkelijkt 
en de stabiliteit van de eurozone als geheel 
versterkt;

Or. en

Amendement 113
Luis Garicano, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2
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Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-Europees 
bankieren vergemakkelijkt en de stabiliteit 
van de eurozone als geheel versterkt;

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees stelsel voor 
de herverzekering van deposito’s waarin 
de juiste waarborgen zijn opgenomen, dat 
de risico’s helpt verminderen, voor een 
gelijk speelveld helpt zorgen, eerlijke 
concurrentie helpt bevorderen, de 
uitbreiding van pan-Europees bankieren 
helpt vergemakkelijken en de stabiliteit 
van de eurozone als geheel helpt 
versterken;

Or. en

Amendement 114
Pedro Marques, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie bevordert, 
de uitbreiding van pan-Europees bankieren 
vergemakkelijkt en de stabiliteit van de 
eurozone als geheel versterkt;

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van de invoering van het 
vangnet voor het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds en een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie bevordert, 
de uitbreiding van pan-Europees bankieren 
vergemakkelijkt en de stabiliteit van de 
eurozone als geheel versterkt;

Or. en

Amendement 115
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2
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Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie 
bevordert, de uitbreiding van pan-Europees 
bankieren vergemakkelijkt en de stabiliteit 
van de eurozone als geheel versterkt;

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel onder de juiste 
voorwaarden, dat de risico’s kan 
verminderen, eerlijke concurrentie kan 
bevorderen, de uitbreiding van pan-
Europees bankieren kan vergemakkelijken 
en de stabiliteit van de eurozone als geheel 
kan versterken;

Or. en

Amendement 116
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie bevordert, 
de uitbreiding van pan-Europees bankieren 
vergemakkelijkt en de stabiliteit van de 
eurozone als geheel versterkt;

– de voltooiing van de bankenunie, 
met inbegrip van een Europees 
depositogarantiestelsel dat de risico’s 
vermindert, eerlijke concurrentie bevordert, 
de uitbreiding van pan-Europees bankieren 
vergemakkelijkt en de stabiliteit van de 
eurozone als geheel versterkt;

Or. en

Amendement 117
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– de voltooiing van de 
kapitaalmarktenunie;

Schrappen



PE643.166v02-00 56/152 AM\1192714NL.docx

NL

Or. en

Amendement 118
Luis Garicano, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Engin Eroglu, Billy Kelleher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– de eerbiediging van een 
marktgestuurde economie waarbij wordt 
afgezien van protectionisme;

Or. en

Amendement 119
Luis Garicano, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– de eerbiediging van de rechtsstaat;

Or. en

Amendement 120
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 
bevorderen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 121
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 
bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 122
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 
bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 123
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 

Schrappen
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bevorderen;

Or. en

Amendement 124
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 
bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 125
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 
bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 126
Luis Garicano, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 4
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Ontwerpresolutie Amendement

– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 
bevorderen;

– de marktgestuurde 
totstandbrenging van Europese veilige 
activa door middel van de hervorming van 
de regelgeving inzake overheidsschuld;

Or. en

Amendement 127
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 
bevorderen;

– de totstandbrenging van veilige 
activa die door de lidstaten van de 
eurozone worden gegarandeerd om de 
integratie van de obligatiemarkten te 
bevorderen, mits aan de juiste 
voorwaarden wordt voldaan;

Or. en

Amendement 128
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – streepje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– geen negatieve rentetarieven, 
aangezien de munt dan minder 
waarschijnlijk als liquiditeitsreserve wordt 
gebruikt;

Or. en

Amendement 129
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Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat de onverminderd 
hoge overschotten op de lopende rekening 
in de kernlanden van de eurozone uiterst 
schadelijk zijn voor het economisch 
herstel in de landen in de periferie en 
voor de Europese economie in haar 
geheel, en aldus een belemmering vormen 
voor de bewerkstelliging van een nieuw 
evenwicht tussen landen; benadrukt dat 
dergelijke macro-economische 
onevenwichtigheden op adequate wijze 
moeten worden aangepakt en dat 
buitensporige overschotten moeten 
worden gecorrigeerd met passend 
budgettair en economisch beleid; verzoekt 
de Commissie daarom in dit opzicht snelle 
en doortastende maatregelen in het kader 
van de PMO-procedure te nemen;

Or. en

Amendement 130
Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. meent dat de winst die de ECB 
haalt uit muntloon moet worden 
beschouwd als een EU‑begrotingsmiddel, 
aangezien deze winst rechtstreeks verband 
houdt met een volledig ontwikkeld EU-
beleid sui generis, zoals voorgesteld in het 
verslag van de Groep op hoog niveau 
eigen middelen en de discussienota van de 
Europese Commissie over de toekomst 
van de EU-financiën;
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Or. en

Amendement 131
Marek Belka, Janusz Lewandowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op de verplichting voor elke 
EU-lidstaat, met uitzondering van 
Denemarken en het VK, om de 
eenheidsmunt in te voeren wanneer is 
voldaan aan de convergentiecriteria van 
Maastricht; verzoekt de ECB om ook met 
de niet tot de eurozone behorende 
lidstaten een vruchtbare samenwerking 
voort te zetten;

Or. en

Amendement 132
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is ingenomen met de aanvang van 
een discussie over de rol van centrale 
banken en toezichthouders in de 
ondersteuning van de strijd tegen de 
klimaatverandering en dringt er bij de 
ECB op aan actief bij te dragen aan dit 
evoluerende werkterrein;

Or. en

Amendement 133
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat het programma 
voor de aankoop van activa (APP) een 
aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan 
het economisch herstel en de vorming van 
de inflatieverwachtingen van de 
huishoudens, heeft geleid tot een 
aanzienlijke verbetering van de 
financieringsvoorwaarden via 
verschillende transmissiekanalen, en de 
rendementen van een hele reeks 
activaklassen heeft afgevlakt; benadrukt in 
het bijzonder dat het APP de 
kredietvoorwaarden voor de particuliere 
niet-financiële sector rechtstreeks heeft 
verbeterd dankzij het programma voor de 
aankoop van effecten op onderpand van 
activa (ABSPPP) en het derde programma 
voor de aankoop van gedekte obligaties 
(CBPP3);

6. is bezorgd dat bepaalde Europese 
landen onevenredig hebben geprofiteerd 
van het PSPP, aangezien nationale 
centrale banken en de ECB bepaalde 
staatsobligaties hebben opgekocht 
waarvan de omvang het aandeel in het 
bbp van die lidstaten overstijgt, in twee 
gevallen zelfs met respectievelijk 
43 miljard EUR en 51 miljard EUR, wat 
ruim boven het gemiddelde voor de hele 
eurozone van 14,4 % van het bbp ligt; 
benadrukt dat dit het vermoeden versterkt 
dat het PSPP voornamelijk 
begrotingsstabilisatie van de lidstaten van 
de eurozone met een hoge schuldenlast tot 
doel heeft, hetgeen buiten het 
toepassingsgebied van het mandaat van de 
ECB valt;

Or. en

Amendement 134
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat het programma 
voor de aankoop van activa (APP) een 
aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan 
het economisch herstel en de vorming van 
de inflatieverwachtingen van de 
huishoudens, heeft geleid tot een 
aanzienlijke verbetering van de 
financieringsvoorwaarden via 
verschillende transmissiekanalen, en de 
rendementen van een hele reeks 
activaklassen heeft afgevlakt; benadrukt 

6. onderstreept dat hoewel het 
programma voor de aankoop van activa 
(APP) een bijdrage op de korte termijn 
heeft geleverd aan het economisch herstel, 
kwantitatieve versoepeling niet kan 
worden beschouwd als een permanente 
bron van groei noch ooit deel mag 
uitmaken van een langetermijnstrategie 
om groei te creëren;
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in het bijzonder dat het APP de 
kredietvoorwaarden voor de particuliere 
niet-financiële sector rechtstreeks heeft 
verbeterd dankzij het programma voor de 
aankoop van effecten op onderpand van 
activa (ABSPPP) en het derde programma 
voor de aankoop van gedekte obligaties 
(CBPP3);

Or. en

Amendement 135
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat het programma 
voor de aankoop van activa (APP) een 
aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan 
het economisch herstel en de vorming van 
de inflatieverwachtingen van de 
huishoudens, heeft geleid tot een 
aanzienlijke verbetering van de 
financieringsvoorwaarden via 
verschillende transmissiekanalen, en de 
rendementen van een hele reeks 
activaklassen heeft afgevlakt; benadrukt in 
het bijzonder dat het APP de 
kredietvoorwaarden voor de particuliere 
niet-financiële sector rechtstreeks heeft 
verbeterd dankzij het programma voor de 
aankoop van effecten op onderpand van 
activa (ABSPPP) en het derde programma 
voor de aankoop van gedekte obligaties 
(CBPP3);

6. onderstreept dat het programma 
voor de aankoop van activa (APP) een 
bijdrage heeft geleverd aan het economisch 
herstel en de vorming van de 
inflatieverwachtingen van de huishoudens, 
heeft geleid tot een verbetering van de 
financieringsvoorwaarden via 
verschillende transmissiekanalen, en de 
rendementen van een hele reeks 
activaklassen heeft afgevlakt; wijst er 
echter op dat het programma voor de 
aankoop van activa gepaard gaat met 
ernstige risico’s voor de balans van de 
ECB, nadelen voor spaarders en het risico 
van inflatie van de prijzen van activa;

Or. en

Amendement 136
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat het programma 
voor de aankoop van activa (APP) een 
aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan 
het economisch herstel en de vorming van 
de inflatieverwachtingen van de 
huishoudens, heeft geleid tot een 
aanzienlijke verbetering van de 
financieringsvoorwaarden via 
verschillende transmissiekanalen, en de 
rendementen van een hele reeks 
activaklassen heeft afgevlakt; benadrukt in 
het bijzonder dat het APP de 
kredietvoorwaarden voor de particuliere 
niet-financiële sector rechtstreeks heeft 
verbeterd dankzij het programma voor de 
aankoop van effecten op onderpand van 
activa (ABSPPP) en het derde programma 
voor de aankoop van gedekte obligaties 
(CBPP3);

6. merkt op dat het programma voor 
de aankoop van activa (APP) op korte 
termijn een bijdrage heeft geleverd aan een 
cyclisch economisch herstel en de vorming 
van de inflatieverwachtingen van de 
huishoudens, heeft geleid tot een 
verbetering van de 
financieringsvoorwaarden via 
verschillende transmissiekanalen ten koste 
van een potentiële en feitelijke 
misallocatie van reële middelen, en de 
rendementen van een hele reeks 
activaklassen heeft afgevlakt; merkt voorts 
op dat het APP de kredietvoorwaarden 
voor de particuliere niet-financiële sector 
rechtstreeks verbeterd dankzij het 
programma voor de aankoop van effecten 
op onderpand van activa (ABSPP) en het 
derde programma voor de aankoop van 
gedekte obligaties (CBPP3);

Or. en

Amendement 137
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat het programma 
voor de aankoop van activa (APP) een 
aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan 
het economisch herstel en de vorming van 
de inflatieverwachtingen van de 
huishoudens, heeft geleid tot een 
aanzienlijke verbetering van de 
financieringsvoorwaarden via 
verschillende transmissiekanalen, en de 
rendementen van een hele reeks 
activaklassen heeft afgevlakt; benadrukt in 
het bijzonder dat het APP de 

6. onderstreept dat het programma 
voor de aankoop van activa (APP) een 
bijdrage heeft geleverd aan het economisch 
herstel en de vorming van de 
inflatieverwachtingen van de huishoudens, 
heeft geleid tot een verbetering van de 
financieringsvoorwaarden via 
verschillende transmissiekanalen, en de 
rendementen van een hele reeks 
activaklassen heeft afgevlakt; benadrukt in 
het bijzonder dat het APP de 
kredietvoorwaarden voor de particuliere 
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kredietvoorwaarden voor de particuliere 
niet-financiële sector rechtstreeks heeft 
verbeterd dankzij het programma voor de 
aankoop van effecten op onderpand van 
activa (ABSPPP) en het derde programma 
voor de aankoop van gedekte obligaties 
(CBPP3);

niet-financiële sector rechtstreeks heeft 
verbeterd dankzij het programma voor de 
aankoop van effecten op onderpand van 
activa (ABSPP) en het derde programma 
voor de aankoop van gedekte obligaties 
(CBPP3);

Or. en

Amendement 138
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. blijft uiterst bezorgd over de echte 
tekortkomingen en negatieve 
neveneffecten op de lange termijn van een 
verlengd buitengewoon expansief 
monetair beleid dat een krachtiger en 
meer structureel herstel van de eurozone 
in gevaar dreigt te brengen, waaronder:
– de verdere verstoring van de 
financiële markten door verminderde 
risicobeoordeling, een grotere 
hefboomwerking en de ontwikkeling van 
diverse zeepbellen in activaprijzen;
– de negatieve gevolgen voor 
individuele spaarders en 
gepensioneerden;
– de druk op de winstgevendheid en 
duurzaamheid op de lange termijn van 
financiële instellingen die garanties van 
rendement op lange termijn verlenen, 
zoals levensverzekeringen of 
pensioenfondsen;
– de toename van 
schaduwbankieren;
– lagere productiviteitsgroei;
– distributionele gevolgen zoals 
toenemende vermogensongelijkheid 
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vanwege hogere prijzen van financiële 
activa op aandelen-, obligatie- en 
valutamarkten, aangezien financiële 
activa voornamelijk worden aangehouden 
door de zeer rijken;
– de waarschijnlijkheid dat sommige 
lidstaten extreem lage (en zelfs negatieve) 
rentetarieven gebruiken om noodzakelijke 
structurele hervormingen en de 
consolidatie van hun primaire 
overheidsschulden, met name op centraal 
regeringsniveau, uit te stellen;
– de neerwaartse druk op de 
wisselkoers van de euro waardoor een 
risico van concurrerende devaluaties 
ontstaat met grote gevolgen voor 
handelsconflicten;

Or. en

Amendement 139
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat de programma’s 
van de ECB voor de aankoop van 
obligaties artikel 123 VWEU schenden; 
dringt er bij de ECB op aan haar 
toegeëigende politieke rol en de monetaire 
financiering van overheidstekorten te 
staken;

Or. en

Amendement 140
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van mening dat de ECB-
programma’s voor de aankoop van 
obligaties zo niet de letter, dan in elk geval 
de geest van artikel 123 VWEU schenden; 
dringt er bij de ECB op aan geen politieke 
rol op zich te nemen en overheidstekorten 
niet monetair te financieren;

Or. en

Amendement 141
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. waarschuwt voor het risico 
van overwaarderingen van de 
obligatiemarkten, met name wanneer de 
rentetarieven weer gaan stijgen en in het 
bijzonder voor landen die in een 
buitensporigtekortprocedure zitten of die 
hoge schuldenniveaus kennen;

Or. en

Amendement 142
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer een programma voor 
kwantitatieve versoepeling dat voor 
onbepaalde duur 20 miljard EUR per 

7. betreurt dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer een programma voor 
kwantitatieve versoepeling dat voor 
onbepaalde duur 20 miljard EUR per 
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maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III);

maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III); 
wijst erop dat hervatting van activa-
aankopen zeer omstreden was binnen de 
besluitvormingsorganen van de ECB en 
bedenkelijk is ten aanzien van de 
noodzaak ervan;

Or. en

Amendement 143
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer een programma voor 
kwantitatieve versoepeling dat voor 
onbepaalde duur 20 miljard EUR per 
maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III);

7. betreurt dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer een programma voor 
kwantitatieve versoepeling dat voor 
onbepaalde duur 20 miljard EUR per 
maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III); 
verzoekt de ECB haar stimuleringspakket 
zo snel mogelijk stop te zetten, met 
inbegrip van het uitfaseren van TLTRO;

Or. en

Amendement 144
Luis Garicano, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer een programma voor 
kwantitatieve versoepeling dat voor 
onbepaalde duur 20 miljard EUR per 
maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III);

7. merkt op dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer een programma voor 
kwantitatieve versoepeling dat voor 
onbepaalde duur 20 miljard EUR per 
maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III); is 
bezorgd over het feit dat het besluit van de 
Raad van bestuur van de ECB niet 
unaniem werd genomen en verzoekt 
president Lagarde te werken aan het 
overbruggen van deze kloof;

Or. en

Amendement 145
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer een programma voor 
kwantitatieve versoepeling dat voor 
onbepaalde duur 20 miljard EUR per 
maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III);

7. merkt op dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer nettoaankopen in het 
kader van het APP, dat 20 miljard EUR 
per maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III);

Or. en
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Amendement 146
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. merkt op dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer een programma voor 
kwantitatieve versoepeling dat voor 
onbepaalde duur 20 miljard EUR per 
maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III);

7. betreurt dat de ECB op 
12 september 2019 een breed 
stimuleringspakket heeft aangekondigd, 
met onder meer een programma voor 
kwantitatieve versoepeling dat voor 
onbepaalde duur 20 miljard EUR per 
maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 
10 basispunten, een tweeledig systeem 
voor de rente op reserves, en versoepelde 
voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III); 
wijst erop dat de ECB nog maar weinig 
instrumenten heeft om negatieve macro-
economische schokken op te vangen; 
verzoekt de ECB met klem het monetaire 
beleid zo spoedig mogelijk te 
normaliseren;

Or. en

Amendement 147
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat, hoewel de effecten 
op de reële economie eerder beperkt zijn 
geweest, de liquiditeitstransacties van de 
ECB banken in staat hebben gesteld 
toegang te krijgen tot financiering tegen 
zeer lage kosten of zelfs met negatieve 
rentetarieven en een lagere kwaliteit van 
de zekerheden; is van mening dat hun 
balansen op die manier rechtstreeks zijn 
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gesubsidieerd in een kader dat aan de 
gangbare democratische 
controlemechanismen voor het toekennen 
van overheidssubsidies ontsnapt; betreurt 
het feit dat de omvang van deze subsidie 
niet wordt gemonitord en bekendgemaakt 
en dat er geen stringente voorwaarden 
aan verbonden zijn wat betreft het feit of 
en hoe zij wordt geïnvesteerd; 
onderstreept dat dit soort buitengewone 
maatregelen altijd gepaard moeten gaan 
met maatregelen om verstoringen van de 
markten en de economie te beperken;

Or. en

Amendement 148
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. meent dat de ECB niettemin haar 
uitzonderlijke monetaire 
beleidsmaatregelen moet aanpassen om 
ervoor te zorgen dat de doeltreffende 
omzetting ervan in de reële economie 
wordt gewaarborgd, in het bijzonder door 
de invoering van bindende voorschriften 
om de extra liquiditeit te gebruiken om 
leningen aan de reële economie te 
verschaffen in plaats van te investeren in 
riskante financiële activa; dringt er voorts 
bij de ECB op aan de voordelen en 
neveneffecten van haar beleid zorgvuldig 
te beoordelen, met name wat betreft de 
beoogde maatregelen om in de toekomst 
deflatie tegen te gaan; meent dat de ECB 
moet focussen op heldere en beknopte 
communicatie over haar monetaire 
beleidsmaatregelen teneinde zekerheid en 
vertrouwen op de financiële markten te 
scheppen;

Or. en



PE643.166v02-00 72/152 AM\1192714NL.docx

NL

Amendement 149
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat de op het programma 
voor kwantitatieve versoepeling van de 
ECB toegepaste emittentenlimiet van 
33 % het vermogen van de ECB om de 
obligaties van verschillende lidstaten op te 
kopen, kan beperken; is van mening dat 
deze emittentenlimiet wellicht 
veranderingen vereist, aangezien het 
hernieuwde programma voor 
kwantitatieve versoepeling voor 
onbepaalde duur is en obligatieaankopen 
kan vereisen die voor sommige lidstaten 
boven de limiet van 33 % gaan; merkt op 
dat het programma voor kwantitatieve 
versoepeling was opgezet om op basis van 
de omvang van een economie en 
bevolking de obligaties van de lidstaten 
evenredig op te kopen;

Or. en

Amendement 150
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met het beleid van de 
ECB over het Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS) en 
haar steun voor een volledig 
gemeenschappelijk systeem, dat dezelfde 
richting uitgaat als het beleid van de 
Commissie en het ESM, waardoor zo de 



AM\1192714NL.docx 73/152 PE643.166v02-00

NL

derde pijler van de bankenunie wordt 
voltooid, ten voordele van het EU-
bankenstelsel en de bescherming van 
deposanten; 

Or. en

Amendement 151
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat verschillende leden 
van de Raad van bestuur van de ECB na 
de vergadering kritiek hebben geuit op het 
besluit activa-aankopen te hervatten en 
betreurt dat het management van de ECB 
geen bredere consensus over het voeren 
van het monetaire beleid heeft kunnen 
bereiken;

Or. en

Amendement 152
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. beklemtoont dat een bijna vlakke 
rendementscurve de winstgevendheid van 
banken op een van de belangrijkste 
gebieden van hun bedrijfsactiviteit, 
namelijk het verstrekken van krediet voor 
langetermijninvesteringen, sterk 
vermindert;

Or. en
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Amendement 153
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat lage rentetarieven 
hebben geleid tot minder druk op de 
lidstaten om structurele hervormingen uit 
te voeren en dus een belangrijke reden 
zijn voor het uitblijven van hervormingen 
in verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 154
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. neemt kennis van het voornemen 
van de Raad van bestuur van de ECB om 
de hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa zolang te blijven herbeleggen als 
nodig is;

Or. en

Amendement 155
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Engin Eroglu, Ondřej 
Kovařík, Billy Kelleher, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept de noodzaak om 
toezicht te houden op de impact die de 
huidige monetaire beleidskoers op 
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activaprijzen kan hebben;

Or. en

Amendement 156
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver zijn gecompenseerd door de 
voordelen van meer kredietverstrekking 
door banken en lagere kosten voor 
voorzieningen en verliezen;

Schrappen

Or. en

Amendement 157
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver zijn gecompenseerd door de 
voordelen van meer kredietverstrekking 
door banken en lagere kosten voor 
voorzieningen en verliezen;

Schrappen

Or. en

Amendement 158
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver zijn gecompenseerd door de 
voordelen van meer kredietverstrekking 
door banken en lagere kosten voor 
voorzieningen en verliezen;

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken grote 
problemen meebrengen voor met name 
kleine banken die niet investeren in 
risicovollere activaklassen;

Or. en

Amendement 159
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver zijn gecompenseerd door de 
voordelen van meer kredietverstrekking 
door banken en lagere kosten voor 
voorzieningen en verliezen;

8. waarschuwt dat de negatieve 
effecten op de nettorentebaten van de 
banken en de toename van de 
kredietverleningscapaciteit van de banken 
en lagere kosten voor voorzieningen en 
verliezen, die risicovol gedrag belonen en 
speculatie stimuleren, significante 
systeemrisico’s in de bankensector en de 
reële economie inhouden;

Or. en

Amendement 160
Pedro Marques, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver zijn gecompenseerd door de 
voordelen van meer kredietverstrekking 
door banken en lagere kosten voor 

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver zijn gecompenseerd door de 
voordelen van meer kredietverstrekking 
door banken en lagere kosten voor 
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voorzieningen en verliezen; voorzieningen en verliezen; merkt op dat 
de winstgevendheid van de banken sinds 
2012 gestaag is toegenomen, met 
rendement op het eigen vermogen van 
meer dan 6 % sinds 2017;

Or. en

Amendement 161
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Gilles 
Boyer, Billy Kelleher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver zijn gecompenseerd door de 
voordelen van meer kredietverstrekking 
door banken en lagere kosten voor 
voorzieningen en verliezen;

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver grotendeels zijn gecompenseerd 
door de voordelen van meer 
kredietverstrekking door banken en lagere 
kosten voor voorzieningen en verliezen;

Or. en

Amendement 162
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver zijn gecompenseerd door de 
voordelen van meer kredietverstrekking 
door banken en lagere kosten voor 
voorzieningen en verliezen;

8. merkt op dat de negatieve effecten 
op de nettorentebaten van de banken tot 
dusver deels zijn gecompenseerd door de 
voordelen van meer kredietverstrekking 
door banken en lagere kosten voor 
voorzieningen en verliezen;

Or. en
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Amendement 163
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat een belangrijke 
reden voor tal van economische crises een 
negatief reëel rentetarief in de periode 
vóór de crisis is geweest en merkt daarom 
op dat de negatieve reële rentetarieven 
wellicht bijdragen tot zeepbellen in 
activaprijzen;

Or. en

Amendement 164
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden 
aan consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

Schrappen

Or. en

Amendement 165
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 9. benadrukt dat lage rentetarieven 
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negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

het uitgeven van nieuwe schuld goedkoper 
hebben gemaakt; wijst er opnieuw op dat 
de schuldenniveaus in bepaalde lidstaten 
nog steeds onhoudbaar zijn; benadrukt 
dat de schuldenniveaus in vier lidstaten in 
de eurozone zich nog steeds ruim boven 
100 % van het bbp bevinden; herhaalt dat 
lage rentetarieven een grote rol spelen bij 
het ontstaan van marktzeepbellen, 
voornamelijk, maar zeker niet alleen, op 
de vastgoedmarkt;

Or. en

Amendement 166
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven, ondanks enkele 
positieve effecten op de korte termijn, niet 
zo goed werken bij het bieden van kansen 
aan alle consumenten, werknemers en 
kredietnemers, aangezien de rijksten van 
de bevolking meestal degenen zijn die 
profiteren van lagere financieringskosten, 
hetgeen vermogensongelijkheid in de 
hand werkt;

Or. en

Amendement 167
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 9. onderstreept dat zeer lage of 
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negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, maar dat zij kleine 
spaarders, pensioenstelsels en mensen die 
voor hun pensioen sparen voor enorme 
problemen stellen;

Or. en

Amendement 168
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven in sommige 
lidstaten kansen kunnen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers; merkt ook op dat lage 
rentetarieven vanwege lage rendementen 
spaarders en gepensioneerden voor 
uitdagingen stellen;

Or. en

Amendement 169
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, bedrijven, waaronder 
kmo’s, werknemers en kredietnemers, die 
kunnen profiteren van een sterkere 
economische dynamiek, een lagere 
werkloosheid en lagere 
financieringskosten; is echter bezorgd over 
de gevolgen voor individuele spaarders en 
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het financiële evenwicht van pensioen- en 
verzekeringsstelsels;

Or. en

Amendement 170
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten, maar is zich ervan 
bewust dat spaarders, met name 
gepensioneerden die van hun spaargeld 
afhankelijk zijn om hun pensioeninkomen 
aan te vullen, negatieve gevolgen hebben 
ondervonden;

Or. en

Amendement 171
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Gilles Boyer, 
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten, maar dat zij in 
bepaalde lidstaten worden gezien als de 
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veroorzaker van problemen voor kleine 
spaarders en pensioenstelsels;

Or. en

Amendement 172
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die potentieel kunnen 
profiteren van een sterkere economische 
dynamiek, een lagere werkloosheid en 
lagere financieringskosten, terwijl zij 
nadelige gevolgen hebben voor spaarders 
en toekomstige begunstigden van 
pensioenbeleggingen;

Or. en

Amendement 173
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten;

9. onderstreept dat zeer lage of 
negatieve rentetarieven kansen bieden aan 
consumenten, werknemers en 
kredietnemers, die kunnen profiteren van 
een sterkere economische dynamiek, een 
lagere werkloosheid en lagere 
financieringskosten; merkt op dat dit op de 
lange termijn een probleem zou kunnen 
vormen voor spaarders en 
gepensioneerden;
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Or. en

Amendement 174
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat de niet-standaard 
monetaire beleidsmaatregelen van de 
ECB de rentetarieven lager hebben 
gehouden, waardoor wordt voorkomen dat 
de lidstaten en particuliere 
ondernemingen hun onhoudbare 
schulden niet meer kunnen aflossen;

Or. en

Amendement 175
Jonás Fernández

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat reële rentetarieven 
voor Duitse spaardeposito’s in 
verschillende perioden vóór de invoering 
van de euro in Duitsland negatief waren, 
namelijk tussen 1971 en 1980, 1990 en 
1994 en 2000 en 2001;

Or. en

Amendement 176
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat contant geld nog 
steeds een belangrijke betalingsmethode is 
en verzoekt de ECB derhalve om contante 
betalingen niet te verbieden en alle 
huidige bankbiljetten, waaronder die van 
200 EUR, te blijven uitgeven;

Or. en

Amendement 177
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. erkent het bestaan van 
distributionele gevolgen van de ECB-
beleidsmaatregelen; meent dat de 
vermogensongelijkheid is verergerd door 
de inflatie van de prijzen van financiële 
activa, aangezien financiële activa 
voornamelijk worden aangehouden door 
de zeer rijken;

Or. en

Amendement 178
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt het voornemen van de raad 
van bestuur van de ECB om de 
hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa zolang te blijven herbeleggen als 
nodig is om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime 
mate van monetaire accommodatie te 

Schrappen
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handhaven;

Or. en

Amendement 179
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt het voornemen van de raad 
van bestuur van de ECB om de 
hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa zolang te blijven herbeleggen als 
nodig is om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime 
mate van monetaire accommodatie te 
handhaven;

Schrappen

Or. en

Amendement 180
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt het voornemen van de raad 
van bestuur van de ECB om de 
hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa zolang te blijven herbeleggen als 
nodig is om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime mate 
van monetaire accommodatie te 
handhaven;

10. betreurt het voornemen van de 
Raad van bestuur van de ECB om de 
hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa zolang te blijven herbeleggen als 
nodig is om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime mate 
van monetaire accommodatie te 
handhaven, aangezien dit beleid buiten het 
toepassingsgebied van het mandaat van de 
ECB als vastgelegd in artikel 127 VWEU 
valt;

Or. en
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Amendement 181
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt het voornemen van de raad 
van bestuur van de ECB om de 
hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa zolang te blijven herbeleggen als 
nodig is om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime 
mate van monetaire accommodatie te 
handhaven;

10. betreurt het voornemen van de 
Raad van bestuur van de ECB om de 
hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa te blijven herbeleggen;

Or. en

Amendement 182
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt het voornemen van de raad 
van bestuur van de ECB om de 
hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa zolang te blijven herbeleggen als 
nodig is om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime mate 
van monetaire accommodatie te 
handhaven;

10. betreurt het voornemen van de 
Raad van bestuur van de ECB om de 
hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa te blijven herbeleggen om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime mate 
van monetaire accommodatie te 
handhaven;

Or. en

Amendement 183
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. steunt het voornemen van de raad 
van bestuur van de ECB om de 
hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa zolang te blijven herbeleggen als 
nodig is om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime mate 
van monetaire accommodatie te 
handhaven;

10. neemt kennis van het voornemen 
van de Raad van bestuur van de ECB om 
de hoofdsomaflossingen van vervallende 
activa zolang te blijven herbeleggen als 
nodig is om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime mate 
van monetaire accommodatie te 
handhaven;

Or. en

Amendement 184
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst op de richtsnoeren van de 
ECB voor het terugdringen van niet-
renderende leningen in de lidstaten en het 
desbetreffende wetgevingsvoorstel van de 
Commissie; wijst op de praktijk in 
verschillende lidstaten van banken die op 
massale schaal particuliere niet-
renderende hypotheken aan private-
equityfondsen verkopen, waarvan is 
gebleken dat het tot een hogere mate van 
inbeslagnames van woningen leidt; wijst 
erop dat verschillende lidstaten dit 
probleem niet hebben aangepakt door 
middel van passende wetgeving inzake 
consumentenbescherming; pleit voor de 
invoering op EU-niveau van wettelijke 
bescherming voor hypotheekgevers tegen 
inbeslagname;

Or. en

Amendement 185
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Philippe Lamberts

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is het met Mario Draghi eens dat 
er waarschijnlijk betere manieren dan 
kwantitatieve versoepeling zijn om geld in 
de economie te pompen; verzoekt de ECB 
een vergelijkende effectbeoordeling van 
het ECB-beleid uit te voeren met 
alternatieve voorstellen voor alternatieve 
maatregelen zoals rechtstreekse 
overdrachten aan burgers; verzoekt de 
Commissie ECON voorts studies te 
verrichten naar het institutionele kader 
dat vereist zou zijn om zulke voorstellen 
uit te voeren;

Or. en

Amendement 186
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt echter dat verlengde 
niet-standaard beleidsmaatregelen 
negatieve neveneffecten hebben, 
waaronder nadelige distributionele 
gevolgen, solvabiliteitsgevolgen voor 
sommige financiële instellingen, de 
overdracht van risico’s op consumenten, 
mogelijke ondoelmatigheden in de reële 
economie, zeepbellen op de vastgoedmarkt 
en andere neveneffecten die nader moeten 
worden onderzocht en aangepakt;

Or. en
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Amendement 187
Marek Belka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt echter dat het 
monetaire beleid als zodanig niet volstaat 
om economisch herstel op de lange 
termijn te bewerkstelligen en verzoekt 
beleidsmakers te streven naar sociaal 
evenwichtige, ambitieuze structurele 
hervormingen en 
begrotingsbeleidsmaatregelen binnen het 
kader van het stabiliteits- en groeipact en 
ook binnen het flexibiliteitsinstrument 
waarin het voorziet; 

Or. en

Amendement 188
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. maant tot waakzaamheid voor het 
risico van een heropleving van 
vastgoedbubbels en een buitensporige 
schuldenlast van huishoudens en de 
particuliere sector in sommige lidstaten 
door het accommoderende rentebeleid van 
de ECB;

Or. en

Amendement 189
Luis Garicano, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is bezorgd over de aanhoudende 
geringe inflatiedruk, het overdreven 
vertrouwen op het monetaire beleid van 
de ECB om groei in stand te houden en de 
in toenemende mate beperkte 
mogelijkheden in het kader van haar 
huidige instrumentarium;

Or. en

Amendement 190
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt dat de ECB zich niet 
moet richten op het nominale bbp, 
aangezien monetaire beleidsmaatregelen 
de drijvende krachten achter de reële 
groei niet systematisch kunnen 
verbeteren;

Or. en

Amendement 191
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt op dat door het niet 
verhogen van de rentetarieven in tijden 
van hoogconjunctuur, de ECB over 
beperkte mogelijkheden beschikt om de 
rentetarieven in perioden van neergang te 
verlagen;
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Or. en

Amendement 192
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. spoort de ECB aan alternatieve 
monetairebeleidsinstrumenten, zoals 
rechtstreekse overdrachten aan 
huishoudens, te bestuderen; verzoekt de 
ECB en gelast de Commissie ECON 
studies te verrichten om de potentiële 
economische doeltreffendheid van 
rechtstreekse overdrachten te 
onderzoeken in vergelijking met 
kwantitatieve versoepeling;

Or. en

Amendement 193
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. wijst op het verzoek van president 
Draghi om een betere afstemming tussen 
het monetaire beleid van de ECB en het 
begrotingsbeleid van de lidstaten, waarbij 
een meer evenwichtige macro-
economische beleidsmix ervoor zou 
zorgen dat lage rentetarieven dezelfde 
stimulans bieden als in het verleden maar 
met minder neveneffecten;

Or. en
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Amendement 194
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de ECB met klem de 
rentetarieven zo spoedig mogelijk te 
normaliseren; is van mening dat het 
normaliseren van het monetaire beleid 
ook het stopzetten van de praktijk van 
vooruitlopende richtsnoeren omvat;

Or. en

Amendement 195
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. herinnert eraan dat 
maatregelen van de ECB, in 
overeenstemming met haar mandaat, 
gunstige effecten kunnen hebben op de 
financieringsvoorwaarden en 
investeringen, maar waarschuwt dat door 
krediet aangedreven groei kan leiden tot 
een kostbare verkeerde besteding van 
reële middelen (“verkeerde 
investeringen”);

Or. en

Amendement 196
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. onderstreept het belang van 
samenwerking tussen centrale banken, 
zowel in de Europese Unie als op 
mondiaal niveau, voor het bereiken van 
de inflatiedoelstellingen op de 
middellange termijn;

Or. en

Amendement 197
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. waarschuwt dat er volgens 
de BIB tekenen zijn dat de financiële 
onevenwichtigheden toenemen, vooral in 
landen die grotendeels gespaard zijn 
gebleven in de wereldwijde financiële 
crisis, omdat daar in tegenstelling tot in 
de landen die zich middenin de crisis 
bevonden geen schuldenafbouw van de 
particuliere sector heeft plaatsgevonden; 
merkt op dat de onevenwichtigheden de 
vorm van sterke stijgingen van krediet in 
de particuliere sector hebben 
aangenomen, vaak naast vergelijkbare 
stijgingen van de vastgoedprijzen;

Or. en

Amendement 198
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 sexies. maant tot waakzaamheid 
voor een heropleving van vastgoedbubbels 
en een buitensporige schuldenlast van 
huishoudens en de particuliere sector in 
sommige lidstaten; waarschuwt dat het 
blijven opkopen van obligaties uit de 
particuliere sector door de ECB een 
subsidie is die bedrijven in staat stelt 
buitensporig hoge schuldenniveaus te 
hebben, hetgeen bijdraagt aan de 
overmatige schuldenlast van de 
particuliere sector;

Or. en

Amendement 199
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 septies. uit opnieuw zijn 
bezorgdheid over de toename van de 
TARGET2-saldi, die op een aanhoudende 
uitstroom van kapitaal uit de periferie van 
de eurozone wijst; verzoekt de ECB de 
onderliggende factoren en mogelijke 
risico's op te helderen die betrekking 
hebben op de onevenwichtigheden die 
hierdoor kunnen worden veroorzaakt;

Or. en

Amendement 200
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 3
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Ontwerpresolutie Amendement

Overige aspecten De strijd tegen klimaatverandering

Or. en

Amendement 201
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, met volledige 
inachtneming van haar mandaat en 
onafhankelijkheid;

11. herinnert eraan dat de ECB een 
onafhankelijk orgaan is met een strikt en 
beperkt mandaat dat in artikel 127 VWEU 
is vastgelegd, namelijk prijsstabiliteit 
waarborgen, hetgeen inhoudt dat de 
verplichtingen van de EU uit hoofde van 
de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering buiten het 
toepassingsgebied van het mandaat van de 
ECB vallen;

Or. en

Amendement 202
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, met volledige 
inachtneming van haar mandaat en 
onafhankelijkheid;

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling een nauw gedefinieerd mandaat 
heeft dat in artikel 127 VWEU is 
vastgelegd en dat tot uiting moet komen in 
haar beleid;

Or. en
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Amendement 203
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, met volledige 
inachtneming van haar mandaat en 
onafhankelijkheid;

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering; verzoekt de ECB om, 
met volledige inachtneming van haar 
mandaat en onafhankelijkheid, milieu-, 
sociale en governancebeginselen in haar 
beleid op te nemen en prioriteit te geven 
aan duurzaamheidsdoelstellingen in het 
kader van haar secundaire doelstellingen 
als bepaald in artikel 127 VWEU en 
artikel 3 VEU;

Or. en

Amendement 204
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, met volledige 
inachtneming van haar mandaat en 
onafhankelijkheid;

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, met volledige 
inachtneming van haar mandaat en 
onafhankelijkheid; is van mening dat 
milieubescherming voorrang moet krijgen 
onder de in artikel 127 VWEU en 
artikel 3 VEU bepaalde secundaire 
doelstellingen van de ECB;

Or. en
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Amendement 205
Pascal Canfin, Gilles Boyer, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, met volledige 
inachtneming van haar mandaat en 
onafhankelijkheid;

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, met volledige 
inachtneming van haar mandaat en 
onafhankelijkheid; is van mening dat 
maatregelen tegen de klimaatverandering 
binnen het huidige mandaat van de ECB 
vallen, met name ten aanzien van 
financiële stabiliteit;

Or. en

Amendement 206
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, met volledige 
inachtneming van haar mandaat en 
onafhankelijkheid;

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, terwijl haar 
mandaat en onafhankelijkheid volledig in 
acht worden genomen;

Or. en

Amendement 207
Jessica Polfjärd
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit tot uiting 
moet komen in haar beleid, met volledige 
inachtneming van haar mandaat en 
onafhankelijkheid;

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-
instelling gebonden is aan de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering en dat dit, voor zover 
relevant, tot uiting moet komen in haar 
beleid, met volledige inachtneming van 
haar mandaat en onafhankelijkheid;

Or. en

Amendement 208
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. neemt kennis van het voornemen 
van de ECB om haar 
herinvesteringsbeleid voort te zetten na 
het einde van de aankopen van 
nettoactiva; verzoekt de ECB in dit 
verband prioriteit te verlenen aan de 
aankoop van obligaties die verband 
houden met de strategische 
langetermijninvesteringen die bijdragen 
tot de overgang naar een koolstofarme 
economie, en onmiddellijk transparante 
en gestandaardiseerde criteria te 
ontwikkelen voor de selectie van 
begunstigden van het programma waarin 
de milieu-, sociale en governancefactoren 
volledig zijn opgenomen, en zodoende 
koolstofintensieve sectoren en 
ondernemingen af te stoten;

Or. en
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Amendement 209
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. schaart zich achter de standpunten 
die de directieleden van de ECB hebben 
geuit over het belang van het ontwikkelen 
van werkelijk Europese betaalsystemen 
die immuun zijn voor externe 
verstoringen (waaronder politieke); 
verzoekt de ECB te blijven werken aan het 
“PEPSI”-project, met als doel de 
soevereiniteit van de EU te behouden, 
economische efficiëntie voor alle 
gebruikers en aanbieders te 
bewerkstelligen en eerlijke concurrentie te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 210
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de ECB de 
klimaatinspanningen van de EU te 
ondersteunen door meer door de EIB 
uitgegeven groene obligaties op te kopen, 
gezien de toezegging van de EIB om 
uiterlijk eind 2020 al haar activiteiten op 
de Overeenkomst van Parijs af te 
stemmen en uiterlijk in 2025 50 % van 
haar steun aan klimaatmaatregelen en 
milieuduurzaamheid te verlenen en gezien 
het voorstel van de nieuwe Commissie om 
de EIB in een Europese klimaatbank om 
te vormen;
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Or. en

Amendement 211
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van de verklaring van 
Christine Lagarde van 4 september, waarin 
zij de samenwerking van de ECB binnen 
het Netwerk voor de vergroening van het 
financiële systeem (NGFS) toejuicht en 
zich ertoe verbindt een bijdrage te leveren 
aan het aanpakken van de uitdagingen die 
de klimaatverandering met zich meebrengt 
door de aanbevelingen van het NGFS uit te 
voeren en zich er waar mogelijk 
substantieel door te laten leiden, zonder dat 
dit ten koste gaat van het mandaat van de 
ECB inzake prijsstabiliteit en andere 
doelstellingen;

12. betreurt de verklaring van Christine 
Lagarde van 4 september, waarin zij de 
samenwerking van de ECB binnen het 
Netwerk voor de vergroening van het 
financiële systeem (NGFS) toejuicht en 
zich ertoe verbindt een bijdrage te leveren 
aan het aanpakken van de uitdagingen die 
de klimaatverandering met zich meebrengt 
door de aanbevelingen van het NGFS uit te 
voeren en zich er waar mogelijk 
substantieel door te laten leiden, hetgeen 
ten koste gaat van het mandaat van de ECB 
inzake prijsstabiliteit en de hieraan 
ondergeschikte doelstellingen;

Or. en

Amendement 212
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van de verklaring van 
Christine Lagarde van 4 september, waarin 
zij de samenwerking van de ECB binnen 
het Netwerk voor de vergroening van het 
financiële systeem (NGFS) toejuicht en 
zich ertoe verbindt een bijdrage te leveren 
aan het aanpakken van de uitdagingen die 
de klimaatverandering met zich meebrengt 
door de aanbevelingen van het NGFS uit te 
voeren en zich er waar mogelijk 

12. betreurt de verklaring van Christine 
Lagarde van 4 september, waarin zij de 
samenwerking van de ECB binnen het 
Netwerk voor de vergroening van het 
financiële systeem (NGFS) toejuicht en 
zich ertoe verbindt een bijdrage te leveren 
aan het aanpakken van de uitdagingen die 
de klimaatverandering met zich meebrengt 
door de aanbevelingen van het NGFS uit te 
voeren, hetgeen ten koste zou kunnen 
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substantieel door te laten leiden, zonder 
dat dit ten koste gaat van het mandaat van 
de ECB inzake prijsstabiliteit en andere 
doelstellingen;

gaan van het mandaat van de ECB inzake 
prijsstabiliteit en andere doelstellingen;

Or. en

Amendement 213
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van de verklaring van 
Christine Lagarde van 4 september, 
waarin zij de samenwerking van de ECB 
binnen het Netwerk voor de vergroening 
van het financiële systeem (NGFS) 
toejuicht en zich ertoe verbindt een 
bijdrage te leveren aan het aanpakken van 
de uitdagingen die de klimaatverandering 
met zich meebrengt door de aanbevelingen 
van het NGFS uit te voeren en zich er waar 
mogelijk substantieel door te laten leiden, 
zonder dat dit ten koste gaat van het 
mandaat van de ECB inzake prijsstabiliteit 
en andere doelstellingen;

12. wijst op de verklaring van de 
nieuwe president van de ECB van 
4 september, waarin zij de samenwerking 
van de ECB binnen het Netwerk voor de 
vergroening van het financiële systeem 
(NGFS) toejuicht en zich ertoe verbindt 
een bijdrage te leveren aan het aanpakken 
van de uitdagingen die de 
klimaatverandering met zich meebrengt 
door de aanbevelingen van het NGFS uit te 
voeren en zich er waar mogelijk 
substantieel door te laten leiden, hetgeen 
het primaire mandaat van de ECB inzake 
prijsstabiliteit en andere, secundaire 
doelstellingen in gevaar dreigt te brengen;

Or. en

Amendement 214
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van de verklaring van 
Christine Lagarde van 4 september, waarin 
zij de samenwerking van de ECB binnen 

12. wijst met tevredenheid op de 
verklaring van Christine Lagarde van 
4 september, waarin zij het lidmaatschap 
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het Netwerk voor de vergroening van het 
financiële systeem (NGFS) toejuicht en 
zich ertoe verbindt een bijdrage te leveren 
aan het aanpakken van de uitdagingen die 
de klimaatverandering met zich 
meebrengt door de aanbevelingen van het 
NGFS uit te voeren en zich er waar 
mogelijk substantieel door te laten leiden, 
zonder dat dit ten koste gaat van het 
mandaat van de ECB inzake prijsstabiliteit 
en andere doelstellingen;

van de ECB van het Netwerk van centrale 
banken en toezichthouders voor de 
vergroening van het financiële systeem 
(NGFS) toejuicht en met name een 
geleidelijke overgang naar het 
verwijderen van koolstofactiva uit de 
portefeuille van de ECB onderschrijft; 
benadrukt dat de ECB een 
actieve bijdrage moet leveren aan het werk 
van het NGFS en de in het eerste 
uitgebreide verslag van april 2019 
vastgestelde aanbevelingen van het NGFS 
moet uitvoeren, zonder dat dit ten koste 
gaat van het mandaat van de ECB inzake 
prijsstabiliteit en andere doelstellingen;

Or. en

Amendement 215
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van de verklaring van 
Christine Lagarde van 4 september, waarin 
zij de samenwerking van de ECB binnen 
het Netwerk voor de vergroening van het 
financiële systeem (NGFS) toejuicht en 
zich ertoe verbindt een bijdrage te leveren 
aan het aanpakken van de uitdagingen 
die de klimaatverandering met zich 
meebrengt door de aanbevelingen van het 
NGFS uit te voeren en zich er waar 
mogelijk substantieel door te laten leiden, 
zonder dat dit ten koste gaat van het 
mandaat van de ECB inzake prijsstabiliteit 
en andere doelstellingen;

12. wijst op de verklaring van Christine 
Lagarde van 4 september 2019, waarin zij 
de samenwerking van de ECB binnen het 
Netwerk voor de vergroening van het 
financiële systeem (NGFS) toejuicht en 
zich ertoe verbindt de blootstelling van het 
financiële systeem aan 
klimaatgerelateerde risico’s te helpen 
identificeren en meten en waar mogelijk 
een groener financieel systeem te 
bevorderen, zonder dat dit ten koste gaat 
van het mandaat van de ECB inzake 
prijsstabiliteit en andere doelstellingen; 
merkt op dat de ECB pleit voor de 
totstandbrenging van een 
geharmoniseerde definitie van groene 
activa, d.w.z. een zogeheten taxonomie, en 
na de goedkeuring ervan zal moeten 
beoordelen of en hoe zij deze kan 
toepassen op haar APP;
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Or. en

Amendement 216
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Billy Kelleher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. neemt nota van de verklaring van 
Christine Lagarde van 4 september, waarin 
zij de samenwerking van de ECB binnen 
het Netwerk voor de vergroening van het 
financiële systeem (NGFS) toejuicht en 
zich ertoe verbindt een bijdrage te leveren 
aan het aanpakken van de uitdagingen die 
de klimaatverandering met zich meebrengt 
door de aanbevelingen van het NGFS uit 
te voeren en zich er waar mogelijk 
substantieel door te laten leiden, zonder 
dat dit ten koste gaat van het mandaat van 
de ECB inzake prijsstabiliteit en andere 
doelstellingen;

12. neemt nota van de verklaring van 
Christine Lagarde van 4 september, waarin 
zij de samenwerking van de ECB binnen 
het Netwerk voor de vergroening van het 
financiële systeem (NGFS) toejuicht en 
zich ertoe verbindt een bijdrage te leveren 
aan het aanpakken van de uitdagingen die 
de klimaatverandering met zich meebrengt 
door te handelen met volledige 
inachtneming van het mandaat van de 
ECB inzake prijsstabiliteit en andere 
doelstellingen;

Or. en

Amendement 217
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. acht de door Christine Lagarde 
aangekondigde herziening van het 
monetaire beleidskader als een kans voor 
de ECB om haar beginsel van 
marktneutraliteit, dat een wettelijke 
vereiste noch een gevestigde doctrine voor 
het aansturen van het beleid van centrale 
banken vormt, te herzien, terwijl het Hof 
van Justitie [zaak C-62/14] in zijn recente 
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beslissing de mogelijkheid voor de ECB 
suggereerde om door middel van monetair 
beleid de slechte werking van de markten 
te corrigeren; dringt er daarom bij de 
ECB op aan om overeenkomstig haar 
mandaat risico’s voor de financiële 
stabiliteit aan te pakken door de 
opneming van klimaatgerelateerde 
risico’s in de beleenbaarheidscriteria 
inzake onderpand voor haar 
liquiditeitstransacties te onderzoeken en 
haar portefeuille van in het kader van het 
CSPP aangehouden effecten te 
herstructureren teneinde minder aan de 
industrie van fossiele brandstoffen 
gerelateerde obligaties en meer aan 
duurzame investeringen gerelateerde 
obligaties aan te houden; voert in dit 
opzicht een kader aan voor de onderling 
niet-bindende coördinatie tussen de ECB 
en het Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en de Europese 
Investeringsbank (EIB);

Or. en

Amendement 218
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. wijst op zijn bezorgdheid in 
verband met het feit dat voornamelijk 
grote en koolstofintensieve multinationale 
ondernemingen van het CSPP-
programma profiteren; herinnert aan 
aanbeveling T8-0215/2018 van het 
Europees Parlement aan de ECB om in 
haar richtsnoeren die de koers van haar 
aankoopprogramma’s bepalen, expliciet 
rekening te houden met de Overeenkomst 
van Parijs en de ESG-doelstellingen; 
betreurt dat ondanks de door het 
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Europees Parlement in de 
resoluties 2018/2101(INI) en 
2018/2007(INI) en door verschillende 
ngo’s en in onafhankelijke 
onderzoekstudies geuite kritiek, het 
huidige CSPP-programma nog steeds is 
gericht op koolstofintensieve activa, 
hetgeen in tegenspraak is met de 
verplichting van de ECB ten opzichte van 
de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering; verzoekt de ECB een 
beoordeling van het effect van het APP, 
en in het bijzonder het CSPP, op de 
klimaatverandering uit te voeren, zoals 
Mario Draghi tijdens een monetaire 
dialoog op 9 juli 2018 beloofde1 bis, als een 
voorbereidende stap voor het opnieuw 
ontwerpen van het CSPP op een 
klimaatvriendelijke manier;
_________________
1 bis 
www.europarl.europa.eu/cmsdata/151460/
Monetary%20dialogue%2009.07.2018_E
N.pdf

Or. en

Amendement 219
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert aan 
resolutie 2018/2007(INI) van het 
Europees Parlement waarin de 
overdreven aandacht van het 
aankoopprogramma voor 
bedrijfsobligaties (CSPP) voor 
koolstofintensieve activa wordt gehekeld; 
betreurt dat de ECB, ondanks de belofte 
van de heer Draghi om het effect van het 
CSPP op de klimaatverandering te 
onderzoeken, onvoldoende maatregelen 



PE643.166v02-00 106/152 AM\1192714NL.docx

NL

op dit gebied heeft genomen; verzoekt de 
ECB een studie te verrichten naar het 
effect van het APP, en met name het 
CSPP, op de klimaatverandering als een 
voorbereidende stap voor het opnieuw 
ontwerpen van het CSPP op een uit 
sociaal en milieuoogpunt duurzame 
manier;

Or. en

Amendement 220
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is ingenomen met de voortdurende 
inspanningen van de ECB om het milieu 
te beschermen en strategische 
doelstellingen en maatregelen vast te 
stellen ter ondersteuning van het behalen 
van de EU-doelstellingen;

Or. en

Amendement 221
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. steunt inspanningen om de 
Europese Investeringsbank in een 
Europese klimaatbank om te vormen; is 
ingenomen met de verbintenis van de EIB 
om haar activiteiten op de Overeenkomst 
van Parijs af te stemmen en uiterlijk in 
2025 50 % van haar steun aan 
klimaatmaatregelen en 
milieuduurzaamheid te verlenen; 
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onderstreept dat het van belang is van de 
ecologische transitie een inclusieve 
transitie te maken waarbij niemand wordt 
uitgesloten; verzoekt de ECB daarom 
inspanningen te stimuleren om de EIB 
duurzamer te maken door in uit sociaal en 
milieuoogpunt duurzame financiële 
producten te investeren, onder meer onder 
door de aankoop van door de EIB 
uitgegeven groene obligaties uit te 
breiden;

Or. en

Amendement 222
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. stelt voor dat de ECB het tot een 
van haar onderzoeksprioriteiten maakt 
om na te gaan hoe centraal bankieren en 
bankentoezicht kunnen bijdragen aan een 
duurzame economie en de strijd tegen de 
klimaatverandering; stelt hiertoe voor dat 
de ECB ook samenwerkt met 
internationale netwerken anders dan het 
NGFS, met name het netwerk voor 
duurzaam bankieren en het initiatief 
betreffende de VN-beginselen voor 
verantwoord bankieren;

Or. en

Amendement 223
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de ECB zich op grond van 
de verklaring van Christine Lagarde van 
4 september voor te bereiden op de 
opneming van de duurzame financiën en 
investeringen van de EU (taxonomie) in 
haar beleid en de uitvoering van het 
beginsel van marktneutraliteit 
dienovereenkomstig te herzien;

Or. en

Amendement 224
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. verzoekt de ECB om 
openheid te geven over het volledige 
bedrag van de winsten van het 
Eurosysteem die vanaf 2010 tot het 
volledige verstrijken van het programma 
zijn gegenereerd in het kader van ANFA’s 
en het SMP, met een precieze uitsplitsing 
per land waar in het kader van het SMP 
aankopen zijn gedaan (Griekenland, 
Ierland, Portugal, Spanje en Italië);

Or. en

Amendement 225
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. verzoekt de ECB zich voor 
te bereiden op de opneming van de EU-
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taxonomie voor duurzame activiteiten in 
haar beleid en de uitvoering van het 
beginsel van marktneutraliteit 
dienovereenkomstig te herzien;

Or. en

Amendement 226
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Kopje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Overige aspecten

Or. en

Amendement 227
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de ECB door te gaan met 
haar voorbereidende inspanningen om de 
stabiliteit van de financiële markten van de 
EU te waarborgen met het oog op alle 
mogelijke onvoorziene omstandigheden in 
verband met de brexit;

13. verzoekt de ECB door te gaan met 
haar voorbereidende inspanningen om de 
stabiliteit van de financiële markten van de 
EU te waarborgen met het oog op alle 
mogelijke onvoorziene omstandigheden, 
met name die in verband met de brexit;

Or. en

Amendement 228
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de ECB door te gaan met 
haar voorbereidende inspanningen om de 
stabiliteit van de financiële markten van de 
EU te waarborgen met het oog op alle 
mogelijke onvoorziene omstandigheden in 
verband met de brexit;

13. verzoekt de ECB door te gaan met 
haar voorbereidende inspanningen om de 
stabiliteit van de financiële markten van de 
EU te waarborgen met het oog op alle 
mogelijke onvoorziene omstandigheden in 
verband met de brexit; verzoekt de ECB de 
geboekte vooruitgang in de belangrijkste 
stukken financiële EU-wetgeving met 
betrekking tot onvoorziene 
omstandigheden in verband met de brexit, 
zoals EMIR II, te evalueren en alle 
nodige maatregelen te nemen om de 
negatieve gevolgen van de brexit tot een 
minimum te beperken, met name voor 
rechtstreeks getroffen regio’s en landen;

Or. en

Amendement 229
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de ECB door te gaan met 
haar voorbereidende inspanningen om de 
stabiliteit van de financiële markten van de 
EU te waarborgen met het oog op alle 
mogelijke onvoorziene omstandigheden in 
verband met de brexit;

13. verzoekt de ECB door te gaan met 
haar voorbereidende inspanningen om de 
stabiliteit van de financiële markten van de 
EU te waarborgen met het oog op alle 
mogelijke onvoorziene omstandigheden in 
verband met de terugtrekking van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie;

Or. en

Amendement 230
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

Schrappen

Or. en

Amendement 231
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

Schrappen

Or. en

Amendement 232
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 

14. neemt kennis van de vertraging bij 
de totstandbrenging van de bankenunie, en 
concludeert dat de politieke wil ontbreekt 
om de bankenunie, waaronder een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel, spoedig te 
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depositogarantiestelsel; voltooien, hetgeen alleen in het belang 
zou zijn van de lidstaten die worden 
begunstigd door de welwillende 
solidariteit van andere lidstaten; 
onderstreept dat het gebrek aan 
structurele hervormingen, risicobeperking 
en de schuldenlast in de voornoemde 
lidstaten heeft geleid tot aanzienlijk 
wantrouwen in de EU en tussen de 
lidstaten onderling;

Or. en

Amendement 233
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

14. is bezorgd over de risico’s als 
gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt spoedig vooruitgang te boeken op 
het gebied van risicobeperking;

Or. en

Amendement 234
Jessica Polfjärd

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 

14. vraagt dat de bankenunie op 
passende wijze wordt voltooid;
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depositogarantiestelsel;

Or. en

Amendement 235
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

14. neemt kennis van de herhaalde 
oproepen van de ECB tot de oprichting 
van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS) als 
derde pijler van de bankenunie; benadrukt 
dat depositoverzekering een sleutelrol 
speelt bij het opbouwen van vertrouwen 
en het waarborgen van de bescherming 
van alle deposito’s binnen de bankenunie; 
benadrukt dat het EDIS, als het goed 
wordt opgezet, kan helpen om de 
financiële stabiliteit verder te verbeteren 
en te waarborgen, als aanvulling op een 
afwikkelings- en liquidatiekader en met 
betrekking tot alle banken waarop toezicht 
wordt gehouden overeenkomstig het 
gemeenschappelijk rulebook;

Or. en

Amendement 236
Luis Garicano, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 

14. vraagt dat de vicieuze cirkel tussen 
banken en staten wordt doorbroken en dat 
de bankenunie wordt voltooid door middel 
van de totstandbrenging van een Europees 
stelsel voor herverzekering van deposito’s;
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gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

Or. en

Amendement 237
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een Europees 
depositogarantiestelsel dat is gebaseerd op 
een doeltreffend toezichtstelsel en 
crisisbeheer, een geharmoniseerde 
insolventiewetgeving voor banken en de 
verdere ontwikkeling van de Europese 
afwikkelingsregeling;

Or. en

Amendement 238
Sven Giegold

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een Europees stelsel inzake 
de medeverzekering van deposito’s met 
volledige liquiditeits- en verliesdekking 
maar waarbij nationale middelen eerst 
worden opgebruikt om goed 
functionerende nationale 
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depositogarantiestelsels in stand te 
houden;

Or. en

Amendement 239
Pedro Marques, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel en de invoering 
van het vangnet voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds;

Or. en

Amendement 240
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel; is voorts bezorgd 
over de situatie van kleine en middelgrote 
banken die te maken hebben met hogere 
bedrijfskosten vanwege de invoering van 
nieuwe en noodzakelijke 
regelgevingsmaatregelen, waardoor zij 
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kmo’s en startende bedrijven verdere 
beperkingen en financiële lasten moeten 
opleggen; verzoekt de directie van de ECB 
rekening te houden met dit steeds 
duidelijkere probleem, met name in de 
kleine EU-lidstaten waar zulke banken in 
belangrijke nichesectoren actief zijn die 
door grote banken worden genegeerd;

Or. en

Amendement 241
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. maakt zich grote zorgen over de 
risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

14. maakt zich zorgen over de risico’s 
als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositogarantiestelsel;

Or. en

Amendement 242
Pedro Marques, Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt om versnelde stappen om 
echt veilige activa voor de eurozone tot 
stand te brengen;

Or. en



AM\1192714NL.docx 117/152 PE643.166v02-00

NL

Amendement 243
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat de structurele 
hervorming van de banken zo spoedig 
mogelijk moet worden uitgevoerd met een 
duidelijke en verplichte scheiding tussen 
de retailactiviteiten en 
investeringsactiviteiten om de onderlinge 
afhankelijkheid en risico’s in de 
bankensector te verminderen en de 
veerkracht van de sector te verhogen; 
betreurt het dat de Europese instellingen 
niet meer interesse hebben getoond in het 
voortzetten van deze hervorming; acht een 
degelijke regeling voor schaduwbankieren 
tevens noodzakelijk;

Or. en

Amendement 244
Costas Mavrides

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de bijzondere 
operationele beginselen en de specifieke 
missie van de coöperatieve banken moeten 
worden geëerbiedigd en weerspiegeld in 
het beleid en de benaderingen van de 
ECB; 

Or. en

Amendement 245
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire 
unie te effectiever te maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 246
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire unie 
te effectiever te maken;

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire unie 
effectiever te maken; is bezorgd dat terwijl 
het kapitaalmarktenunieproject was 
opgezet om Europese particuliere 
investeringen meer afhankelijk te maken 
van kapitaalmarkten en minder van 
kredietverstrekking door banken, nu 
precies het tegenovergestelde is bereikt;

Or. en

Amendement 247
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15



AM\1192714NL.docx 119/152 PE643.166v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire 
unie te effectiever te maken;

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen, doeltreffende mobilisatie van 
kapitaal in Europa mogelijk te maken, 
duurzame groei in de reële economie ten 
gunste van alle burgers te helpen 
bevorderen en de financiële stabiliteit en 
de schokbestendigheid van de Unie te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 248
Marek Belka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire unie 
te effectiever te maken;

15. vraagt dat een volwaardig 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de economische groei te 
stimuleren, de financiële integratie te 
verdiepen en te versterken en zo de 
schokbestendigheid te verbeteren en de 
doorwerking van het monetaire beleid in de 
hele monetaire unie effectiever te maken; 
erkent in dit opzicht dat de ECB tot nu toe 
grote steun heeft verleend voor de 
totstandbrenging van een echte 
kapitaalmarktenunie;

Or. en

Amendement 249
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire unie 
te effectiever te maken;

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en de toegang van kmo’s tot 
financiering te verbeteren en zo de 
schokbestendigheid te verbeteren en de 
doorwerking van het monetaire beleid in de 
hele monetaire unie effectiever te maken;

Or. en

Amendement 250
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire unie 
te effectiever te maken;

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire unie 
effectiever te maken; is van mening dat de 
snelste manier om tot een goed 
functionerende kapitaalmarktenunie te 
komen bestaat in het verlichten van de 
last van regelgeving waardoor goed 
functionerende kapitaalmarkten worden 
belet een bredere impact in de gehele Unie 
te hebben;

Or. en

Amendement 251
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire unie 
te effectiever te maken;

15. vraagt dat het 
kapitaalmarktenunieproject wordt 
bespoedigd om de financiële integratie te 
verdiepen en zo de schokbestendigheid te 
verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire unie 
effectiever te maken; is ingenomen met de 
bijdrage van de NextCMU-werkgroep in 
dit opzicht; verzoekt de Europese 
Commissie de voltooiing van de 
kapitaalmarktenunie als een absolute 
prioriteit te behandelen;

Or. en

Amendement 252
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Luis 
Garicano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. erkent het belang van kleine en 
middelgrote ondernemingen in de EU; 
verzoekt de ECB aandacht te blijven 
besteden aan de toegang tot krediet voor 
deze ondernemingen, rekening houdend 
met het trage economische herstel en in 
naam van het beginsel van economische 
inclusie; bekrachtigt in deze context de 
steun van het Europees Parlement voor 
investeringsbeleid in het kader van de 
“kmo-ondersteunende factor”;

Or. en

Amendement 253
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de ECB en andere 
Europese instellingen om de noodzaak en 
haalbaarheid van de overstap naar een 
meer geharmoniseerde architectuur voor 
toezicht op het financiële systeem in alle 
lidstaten te onderzoeken;

Or. en

Amendement 254
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat de toezichthoudende 
rol van de ECB (GTM), haar 
verantwoordelijkheid voor de stabiliteit 
van het systeem (ESRB) en haar functie 
in het monetaire beleid niet mogen 
worden verward en niet tot 
belangenconflicten bij de uitvoering van 
haar voornaamste functies mogen leiden; 
benadrukt voorts dat de toekomstige 
institutionele onafhankelijkheid van deze 
drie functies moet worden verkend met 
een onder democratisch toezicht staand 
mechanisme voor de beslechting van 
onderlinge conflicten;

Or. en

Amendement 255
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. roept op tot krachtigere en 
geharmoniseerde macroprudentiële 
maatregelen en macroprudentieel 
toezicht; is bezorgd dat in oktober 2019 
slechts vier landen van de eurozone de 
optie van een anticyclische kapitaalbuffer 
van meer dan nul hebben gebruikt;

Or. en

Amendement 256
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de ECB meer toezicht te 
houden op de ontwikkeling van 
cryptovaluta en de toegenomen risico’s op 
het gebied van cyberbeveiliging;

16. is ingenomen met de ontwikkeling 
van cryptovaluta als een marktgestuurd 
opkomend alternatief voor de euro; roept 
nationale centrale banken en 
toezichthoudende autoriteiten ertoe op 
toezicht te houden op de ontwikkeling en 
risico’s ervan op het gebied van 
cyberbeveiliging;

Or. en

Amendement 257
Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de ECB meer toezicht te 
houden op de ontwikkeling van 
cryptovaluta en de toegenomen risico’s op 
het gebied van cyberbeveiliging;

16. verzoekt alle toezichthoudende 
autoriteiten meer toezicht te houden op de 
ontwikkeling van cryptoactiva en 
cryptovaluta, met bijzondere aandacht 
voor de door Facebook ondersteunde 
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cryptovaluta Libra, en de toegenomen 
risico’s op het gebied van 
cyberbeveiliging;

Or. en

Amendement 258
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de ECB meer toezicht te 
houden op de ontwikkeling van 
cryptovaluta en de toegenomen risico’s op 
het gebied van cyberbeveiliging;

16. verzoekt alle toezichthoudende 
autoriteiten meer toezicht te houden op de 
ontwikkeling van cryptovaluta, 
cryptoactiva en de toegenomen risico’s op 
het gebied van cyberbeveiliging;

Or. en

Amendement 259
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de ECB meer toezicht te 
houden op de ontwikkeling van 
cryptovaluta en de toegenomen risico’s op 
het gebied van cyberbeveiliging;

16. verzoekt de ECB zorgvuldig 
toezicht te houden op de ontwikkeling van 
cryptoactiva en de bijkomende risico’s 
voor cyberbeveiliging die negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de 
stabiliteit en veiligheid van de financiële 
sector; stelt voor niet de term 
“cryptovaluta” te gebruiken, omdat de 
term “valuta” om verschillende redenen 
misleidend kan zijn, zoals is opgemerkt in 
advies 2014/08 van de EBA;

Or. en
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Amendement 260
Luis Garicano, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de ECB meer toezicht te 
houden op de ontwikkeling van 
cryptovaluta en de toegenomen risico’s op 
het gebied van cyberbeveiliging;

16. verzoekt de ECB meer toezicht te 
houden op de risico’s op het gebied van 
cyberbeveiliging en de ontwikkeling van 
cryptoactiva, met name die onder 
particulier beheer, gezien de uitdagingen 
die zij meebrengen voor de monetaire 
soevereiniteit van de Europese Unie;

Or. en

Amendement 261
Agnès Evren, Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de ECB meer toezicht te 
houden op de ontwikkeling van 
cryptovaluta en de toegenomen risico’s op 
het gebied van cyberbeveiliging;

16. verzoekt de ECB meer toezicht te 
houden op de ontwikkeling van 
cryptoactiva, met inbegrip van stablecoins 
en de toegenomen risico’s op het gebied 
van cyberbeveiliging en het witwassen van 
geld;

Or. en

Amendement 262
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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16 bis. neemt kennis van de door 
Christine Lagarde tijdens de vergadering 
van de Commissie ECON van 4 september 
2019 gemaakte opmerkingen ten aanzien 
van de nieuwe regelgeving voor 
cryptovaluta’s dat de ECB en centrale 
banken in het algemeen uiteraard toezicht 
moeten houden op deze ontwikkelingen en 
moeten bijdragen aan de actuele 
internationale werkzaamheden met 
betrekking tot beleidsreacties; verzoekt de 
ECB om in samenwerking met de 
Europese Commissie het wettelijk en 
regelgevingskader van de EU voor één 
munt, financiële instrumenten en virtuele 
valuta’s/activa te beoordelen teneinde te 
beschikken over een alomvattend kader 
voor toezicht op financiële instrumenten, 
entiteiten of infrastructuur, voor 
antiwitwas- en stabiliteitsdoeleinden 
alsook ten behoeve van 
grensoverschrijdende samenwerking en 
coördinatie; verzoekt de ECB om samen 
met de Europese Commissie te werken 
aan het creëren van een kader voor deze 
nieuwe valuta’s waarbij innovatie, de 
behoeften van burgers, handhaving van 
de financiële stabiliteit en de rechtsstaat 
worden samengevoegd;

Or. en

Amendement 263
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is ingenomen met de voortdurende 
inspanningen van de ECB om haar 
respons en herstelvermogen in het geval 
van een cyberaanval op haar eigen 
organisatie verder te versterken;

Or. en
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Amendement 264
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de ECB de negatieve 
neveneffecten van haar open-marktbeleid 
en beleid van negatieve rentetarieven te 
bewaken en te kwantificeren;

Or. en

Amendement 265
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de ECB te zorgen voor 
een passend evenwicht tussen het toestaan 
van innovatieve financiële regelgeving op 
het gebied van fintech en het waarborgen 
van financiële stabiliteit;

17. verzoekt de ECB te zorgen voor 
een passend evenwicht tussen financiële 
innovatie op het gebied van fintech en 
financiële stabiliteit;

Or. en

Amendement 266
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de ECB te zorgen voor 
een passend evenwicht tussen het toestaan 
van innovatieve financiële regelgeving op 
het gebied van fintech en het waarborgen 

17. verzoekt de ECB te zorgen voor 
een passend evenwicht tussen adequate 
regelgevende beperkingen, het toestaan 
van financiële innovatie op het gebied van 
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van financiële stabiliteit; fintech en het waarborgen van financiële 
stabiliteit;

Or. en

Amendement 267
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst bezorgd op de risico’s voor de 
financiële stabiliteit als gevolg van de 
grote afhankelijkheid van sommige 
bankenstelsels van financiële activa van 
niveau 2 en 3, met inbegrip van derivaten; 
betreurt dat de toezichthoudende tak van 
de ECB sinds haar oprichting geen 
maatregelen heeft genomen om de risico’s 
aan te pakken die gepaard gaan met deze 
niet-liquide en complexe instrumenten; 
dringt er nogmaals op aan de 
afhankelijkheid van financiële activa van 
niveau 2 en 3 op te nemen in de 
toezichtprioriteiten van de ECB voor 
2018;

Or. en

Amendement 268
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. spoort de ECB aan met de 
Europese Commissie en alle betrokken 
belanghebbenden samen te werken om de 
rol van de euro als reservevaluta te 
bevorderen; is van mening dat dit kan 
worden bewerkstelligd via verschillende 



AM\1192714NL.docx 129/152 PE643.166v02-00

NL

kanalen zoals institutionele 
vertegenwoordiging of goed presterende 
Europese financiële producten;

Or. en

Amendement 269
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. spoort de ECB aan haar 
inspanningen met andere centrale banken 
te bundelen om onderzoek te doen naar 
financiële en economische risico’s en 
mogelijkheden van digitale valuta’s van 
centrale banken;

Or. en

Amendement 270
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is het met Christine Lagarde eens 
dat het tijd is om het monetaire 
beleidskader van de ECB te herzien 
teneinde ervoor te zorgen de ECB over de 
juiste instrumenten beschikt om haar 
mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 
inbreng en feedback van een hele reeks 
diverse belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld;

18. is het niet met Christine Lagarde 
eens dat het tijd is om het monetaire 
beleidskader van de ECB te herzien 
teneinde ervoor te zorgen de ECB over de 
“juiste instrumenten” beschikt om haar 
mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
toekomst uit te voeren; is van oordeel dat 
de ECB haar ambities aanzienlijk moet 
matigen en haar eigen mandaat aan een 
strikte lezing moet onderwerpen;
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Or. en

Amendement 271
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is het met Christine Lagarde eens 
dat het tijd is om het monetaire 
beleidskader van de ECB te herzien 
teneinde ervoor te zorgen de ECB over de 
juiste instrumenten beschikt om haar 
mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 
inbreng en feedback van een hele reeks 
diverse belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld;

18. neemt kennis van de verklaring 
van Christine Lagarde dat het tijd is om het 
monetaire beleidskader van de ECB te 
herzien teneinde ervoor te zorgen de ECB 
over de juiste instrumenten beschikt om 
haar mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 
inbreng en feedback van een hele reeks 
belanghebbenden; verzoekt de ECB ook 
het Europees Parlement bij dit 
herzieningsproces te betrekken;

Or. en

Amendement 272
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is het met Christine Lagarde eens 
dat het tijd is om het monetaire 
beleidskader van de ECB te herzien 
teneinde ervoor te zorgen de ECB over de 
juiste instrumenten beschikt om haar 
mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 

18. is het met Christine Lagarde eens 
dat bezinning over het voeren en de 
operationele aspecten van het monetaire 
beleid van de ECB nodig is om het 
algemene beleid in de EU beter te 
ondersteunen zonder afbreuk te doen aan 
haar hoofddoelstelling van handhaving 
van de prijsstabiliteit;
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inbreng en feedback van een hele reeks 
diverse belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 273
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is het met Christine Lagarde eens 
dat het tijd is om het monetaire 
beleidskader van de ECB te herzien 
teneinde ervoor te zorgen de ECB over de 
juiste instrumenten beschikt om haar 
mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 
inbreng en feedback van een hele reeks 
diverse belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld;

18. is het met de nieuwe president van 
de ECB eens dat het tijd is om het 
monetaire beleidskader van de ECB te 
herzien teneinde ervoor te zorgen de ECB 
over de juiste instrumenten beschikt om 
haar mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 
inbreng en feedback van een hele reeks 
diverse belanghebbenden;

Or. en

Amendement 274
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is het met Christine Lagarde eens 
dat het tijd is om het monetaire 
beleidskader van de ECB te herzien 
teneinde ervoor te zorgen de ECB over de 
juiste instrumenten beschikt om haar 
mandaat inzake prijsstabiliteit in de 

18. is het met Christine Lagarde eens 
dat het tijd is om het monetaire 
beleidskader van de ECB te herzien 
teneinde ervoor te zorgen de ECB over de 
juiste instrumenten beschikt om haar 
mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
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toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 
inbreng en feedback van een hele reeks 
diverse belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld;

toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 
inbreng en feedback van een hele reeks 
diverse belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld; gelast de 
Commissie ECON haar eigen 
initiatiefverslag over dit onderwerp op te 
stellen;

Or. en

Amendement 275
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is het met Christine Lagarde eens 
dat het tijd is om het monetaire 
beleidskader van de ECB te herzien 
teneinde ervoor te zorgen de ECB over de 
juiste instrumenten beschikt om haar 
mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 
inbreng en feedback van een hele reeks 
diverse belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld;

18. is het met Christine Lagarde eens 
dat het tijd is om het monetaire 
beleidskader van de ECB te herzien 
teneinde ervoor te zorgen de ECB over de 
juiste instrumenten beschikt om haar 
mandaat inzake prijsstabiliteit in de 
toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare 
raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor 
inbreng en feedback van een hele reeks 
diverse belanghebbenden uit het 
maatschappelijk middenveld; is het voorts 
met Christine Lagarde eens dat de ECB 
haar communicatie over de impact van 
haar beleid naar de Europese burgers 
moet verbeteren;

Or. en

Amendement 276
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie



AM\1192714NL.docx 133/152 PE643.166v02-00

NL

Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is het met de ECB eens dat contant 
geld als wettig betaalmiddel van belang is; 
verzoekt de ECB één maximumplafond 
voor contante betalingen in te voeren voor 
landen die de euro als enige munteenheid 
gebruiken; verzoekt de ECB ook om, 
zonder afbreuk te doen aan de 
voorrechten van de lidstaten, een 
gemeenschappelijk platform voor 
informatieverstrekking over grote 
transacties boven een bepaalde drempel te 
ontwikkelen en te voorzien in een uniform 
monetair beleid ter bestrijding van het 
witwassen van geld, belastingontduiking 
en de financiering van terrorisme en 
georganiseerde criminaliteit;

Or. en

Amendement 277
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is ingenomen met het feit dat de 
ECB sinds 2017 de volledige lijst van alle 
CSPP-effecten openbaar maakt, met 
inbegrip van de namen van de emittenten, 
samen met alle geaggregeerde gegevens 
over deze effecten per land, risico, rating 
en sector; betreurt dat er niet een 
soortgelijk beleid met betrekking tot het 
ABSPP en het CBPP3 is ingevoerd; 
herhaalt dat meer transparantie is vereist, 
met name voor het CBPP3, gezien de 
aanzienlijke omvang van het programma;

Or. en
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Amendement 278
Marek Belka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de ECB aandacht te 
blijven besteden aan de toegang tot 
krediet voor kleine en middelgrote 
ondernemingen; is ermee ingenomen dat 
volgens de laatste enquête over de toegang 
tot financiering voor ondernemingen de 
beschikbaarheid van en voorwaarden 
voor externe financiering voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) in 
2018 verder zijn verbeterd; stelt in dit 
opzicht echter dat meer stimulansen voor 
publieke en particuliere investeringen in 
de EU nodig zijn; 

Or. en

Amendement 279
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. spoort de ECB aan onderzoek te 
doen naar alternatieven voor 
kwantitatieve versoepeling om haar 
beleidsdoelstellingen na te streven; 
verzoekt de ECB de doeltreffendheid van 
rechtstreekse overdrachten aan 
huishoudens als een dergelijk alternatief 
te onderzoeken en na te gaan welk kader 
voor politieke governance vereist zou zijn 
om een dergelijke regeling wettelijk in te 
voeren;

Or. en
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Amendement 280
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt Christine Lagarde om 
zich in te zetten voor een van haar in haar 
verklaring van 4 september 2019 
aangekondigde prioriteiten om de brug 
met het publiek te versterken en ervoor te 
zorgen dat de besluiten van de ECB 
begrepen worden door de mensen op wie 
zij uiteindelijk betrekking hebben;

Or. en

Amendement 281
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is ingenomen met de invoering van 
de kortetermijnrente voor de euro, de 
nieuwe referentierente voor daggeld voor 
de geldmarkten in de eurozone; verzoekt 
de ECB om in haar volgende jaarverslag 
een eerste beoordeling van de evolutie en 
werking ervan op de markt op te nemen;

Or. en

Amendement 282
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is bezorgd over het initiatief van de 
ECB voor de Europese verdeling van 
schuldinstrumenten (EDDI) en wijst erop 
dat dit initiatief op geen enkele wijze een 
beperking mag inhouden van of inbreuk 
mag maken op de prerogatieven van de 
Europese wetgever;

Or. en

Amendement 283
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier 
Chastel, Billy Kelleher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is bezorgd over de verminderde 
druk op de lidstaten om structurele 
hervormingen door te voeren alsook de 
gebrekkige invoering van MVO en 
verzoekt de ECB druk uit te oefenen om 
deze situatie om te keren;

Or. en

Amendement 284
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. betreurt dat de ECB Griekse 
obligaties nog niet in het PSPP heeft 
opgenomen, ondanks de vorderingen van 
Griekenland wat betreft houdbaarheid 
van de schuldenlast en hernieuwde 
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toegang tot obligatiemarkten; verzoekt de 
ECB te rechtvaardigen waarom zij nog 
geen schuldhoudbaarheidsanalyse van de 
Griekse obligaties heeft uitgevoerd, 
hetgeen een voorwaarde vormt om 
obligaties onder kwantitatieve 
versoepeling te kunnen laten vallen;

Or. en

Amendement 285
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is bezorgd over de procycliciteit 
van het onderpandskader van de ECB en 
haar overdreven vertrouwen op externe 
ratingbureaus; verzoekt de ECB haar 
kader voor beleenbaarheid inzake 
onderpand te herzien en haar eigen 
kwaliteitsbeoordeling van activa op te 
stellen;

Or. en

Amendement 286
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. wijst op het belang van contant 
geld als betaalmiddel voor EU-burgers en 
verzoekt de ECB contant geld als 
betaalmiddel te handhaven;

Or. en
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Amendement 287
Paul Tang

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. onderstreept de technische 
aard van besluiten van de ECB tot 
vaststelling van rentetarieven en het 
belang van publieke steun voor door 
deskundigen geleide besluitvorming op dit 
gebied; heeft daarom kritiek op de 
politisering van ECB-beleidsbeslissingen; 
verzoekt alle politici en nationale centrale 
bankiers voorzichtig te zijn met het 
afleggen van openbare verklaringen die 
het vertrouwen in en de steun voor ECB-
beleid kunnen aantasten;

Or. en

Amendement 288
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd dat er onder het 
presidentschap van Mario Draghi meer 
verantwoording is afgelegd en ziet uit naar 
nog meer verantwoordingsplicht, dialoog 
en openheid met de nieuwe president;

19. ziet uit naar nog meer 
verantwoordingsplicht, dialoog en 
openheid met de nieuwe president en 
neemt kennis van de beloften ten aanzien 
van verantwoordingsplicht en 
transparantie die zij op 4 september 2019 
tijdens haar hoorzitting voor de 
Commissie ECON heeft gemaakt;

Or. en

Amendement 289
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca



AM\1192714NL.docx 139/152 PE643.166v02-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd dat er onder het 
presidentschap van Mario Draghi meer 
verantwoording is afgelegd en ziet uit 
naar nog meer verantwoordingsplicht, 
dialoog en openheid met de nieuwe 
president;

19. verwacht van de nieuwe president 
van de ECB dat zij meer 
verantwoordingsplicht, dialoog en 
openheid realiseert in overeenstemming 
met de verbintenissen die zij op 
4 september 2019 tijdens haar hoorzitting 
voor de Commissie economische en 
monetaire zaken van het Europees 
Parlement is aangegaan;

Or. en

Amendement 290
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd dat er onder het 
presidentschap van Mario Draghi meer 
verantwoording is afgelegd en ziet uit naar 
nog meer verantwoordingsplicht, dialoog 
en openheid met de nieuwe president;

19. is verheugd dat er onder het 
presidentschap van Mario Draghi meer 
verantwoording is afgelegd en ziet uit naar 
nog meer transparantie, 
verantwoordingsplicht, dialoog en 
openheid met de nieuwe president door 
onder meer de organisatie van de 
monetaire dialoog te verbeteren, rekening 
houdend met andere modellen van 
nationale parlementen en de feedback van 
de door de Commissie ECON in 
maart 2014 hiertoe aangestelde monetaire 
deskundigen; betreurt dat mevrouw 
Lagarde niet aanwezig was in het 
Europees Parlement voor de plenaire 
discussie en goedkeuring van haar 
benoeming;

Or. en
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Amendement 291
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is verheugd dat er onder het 
presidentschap van Mario Draghi meer 
verantwoording is afgelegd en ziet uit naar 
nog meer verantwoordingsplicht, dialoog 
en openheid met de nieuwe president;

19. is verheugd dat er onder het 
presidentschap van Mario Draghi meer 
verantwoording is afgelegd en ziet uit naar 
blijvende verantwoordingsplicht, dialoog 
en openheid met de nieuwe president, en 
het in stand houden van deze sterke band;

Or. en

Amendement 292
Frances Fitzgerald

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat de ECB 
voldoende toegang tot documenten en 
informatie mogelijk moet maken voor 
audits van de Europese Rekenkamer 
(ERK) met betrekking tot bankentoezicht; 
is in deze context ingenomen met het 
memorandum van overeenstemming 
tussen de ERK en de ECB van oktober 
2019 waarin de praktische regelingen zijn 
uiteengezet voor het delen van informatie 
tijdens de audits van de ERK van de 
toezichthoudende activiteiten van de 
ECB;

Or. en

Amendement 293
Engin Eroglu
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
genderevenwichtige shortlist op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat 
het Parlement een betekenisvollere 
adviserende rol kan spelen in de 
benoemingsprocedure; betreurt dat er tot 
dusver geen bevredigende vooruitgang is 
geboekt;

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad de 
meest gekwalificeerde personen in dienst 
te nemen ongeacht hun geslacht;

Or. en

Amendement 294
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
genderevenwichtige shortlist op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat 
het Parlement een betekenisvollere 
adviserende rol kan spelen in de 
benoemingsprocedure; betreurt dat er tot 
dusver geen bevredigende vooruitgang is 
geboekt;

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid;

Or. en
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Amendement 295
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
genderevenwichtige shortlist op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat 
het Parlement een betekenisvollere 
adviserende rol kan spelen in de 
benoemingsprocedure; betreurt dat er tot 
dusver geen bevredigende vooruitgang is 
geboekt;

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid;

Or. en

Amendement 296
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
genderevenwichtige shortlist op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat het 
Parlement een betekenisvollere 
adviserende rol kan spelen in de 
benoemingsprocedure; betreurt dat er tot 
dusver geen bevredigende vooruitgang is 

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures 
genderevenwichtige shortlists op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat het 
Parlement een betekenisvollere 
adviserende rol kan spelen in de 
benoemingsprocedure; herinnert aan 
punt 4 van resolutie 2019/2614(RSP) van 
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geboekt; het Europees Parlement waarin het 
Parlement zich ertoe verbindt om alleen 
shortlists in aanmerking te nemen 
wanneer het beginsel van 
genderevenwicht werd geëerbiedigd; 
betreurt dat er tot dusver geen 
bevredigende vooruitgang is geboekt;

Or. en

Amendement 297
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
genderevenwichtige shortlist op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat het 
Parlement een betekenisvollere 
adviserende rol kan spelen in de 
benoemingsprocedure; betreurt dat er tot 
dusver geen bevredigende vooruitgang is 
geboekt;

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
geografische en genderevenwichtige 
shortlist op te stellen en die met het 
Parlement te delen, zodat het Parlement 
een betekenisvollere adviserende rol kan 
spelen in de benoemingsprocedure; 
betreurt dat er tot dusver geen 
bevredigende vooruitgang is geboekt;

Or. en

Amendement 298
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 

20. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, transparant 
en samen met het Parlement, 
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overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
genderevenwichtige shortlist op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat het 
Parlement een betekenisvollere 
adviserende rol kan spelen in de 
benoemingsprocedure; betreurt dat er tot 
dusver geen bevredigende vooruitgang is 
geboekt;

overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
genderevenwichtige shortlist op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat het 
Parlement een betekenisvolle adviserende 
rol kan spelen in de benoemingsprocedure; 
betreurt dat er tot dusver geen 
bevredigende vooruitgang is geboekt;

Or. en

Amendement 299
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. herinnert de nieuw benoemde 
president van de ECB, mevrouw Lagarde, 
aan de conclusies van 
zaak 1697/2016/ANA van de Europese 
Ombudsman betreffende het lidmaatschap 
van de voormalige president van de ECB, 
de heer Draghi, van de Groep van Dertig; 
is het niet eens met het argument van de 
ECB dat lidmaatschap van dergelijke fora 
nodig is voor de dialoog van 
belanghebbenden met banken die onder 
toezicht staan (ECB, feedback op de input 
van het Europees Parlement in het kader 
van zijn resolutie over het 
jaarverslag 2016 van de ECB, april 2018); 
verzoekt de ECB de aanbevelingen van de 
Ombudsman te eerbiedigen en haar 
interne beleid zorgvuldig te herzien om 
belangenconflicten te beteugelen die 
kunnen ontstaan als gevolg van 
draaideurpraktijken en de deelname van 
leden van de directie en de Raad van 
bestuur van de ECB aan informele fora 
waar geheime besprekingen met 
leidinggevende vertegenwoordigers van de 
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particuliere sector plaatsvinden;

Or. en

Amendement 300
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. herinnert eraan dat het Parlement 
de ECB verzoekt de onafhankelijkheid 
van de leden van haar interne auditcomité 
te garanderen; dringt er bij de ECB op 
aan verklaringen van financiële belangen 
bekend te maken aan de leden van de 
Raad van bestuur teneinde 
belangenconflicten te voorkomen; dringt 
er bij de ECB op aan ervoor te zorgen dat 
de ethische commissie niet wordt 
voorgezeten door een voormalige 
president, andere voormalige leden van de 
Raad van bestuur van de ECB of om het 
even wie die aan een belangenconflict 
blootstaat; vraagt de Raad van bestuur 
van de ECB om het statuut van de 
ambtenaren van de EU en de gedragscode 
te volgen en te vereisen dat uitgaande 
leden na afloop van hun mandaat een 
“afkoelingsperiode” van twee jaar in acht 
nemen;

Or. en

Amendement 301
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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20 bis. erkent dat de bank de afgelopen 
tien jaar te maken heeft met een 
uitbreiding van haar functies en de 
behoefte aan meer personeel dat onder 
verschillende voorwaarden wordt 
aangesteld om haar taken uit te voeren, 
maar vraagt dat de ontstane 
personeelsproblemen eerlijk, op 
transparante wijze en snel voor alle 
personeelsleden worden opgelost;

Or. en

Amendement 302
Stasys Jakeliūnas
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. wijst op de noodzaak van grotere 
en doeltreffendere verantwoording van de 
ECB in een context waarin zij haar taken 
sinds het begin van de wereldwijde 
financiële crisis heeft uitgebreid; herhaalt 
zijn verzoek om meer transparantie en 
verantwoording van de ECB ten opzichte 
van het Parlement; is hiertoe bereid om de 
organisatie van de monetaire dialoog met 
de president van de ECB te verbeteren; is 
van mening dat betere 
transparantieregelingen ten minste de 
volgende elementen moeten bevatten:
– openbaarmakingsvereisten inzake 
de belangenverklaringen van de leden van 
de Raad van bestuur;
– waarborgen dat het auditcomité en 
de ethische commissie uit onafhankelijke 
leden bestaan;
– vaststelling van een nieuw 
klokkenluidersbeleid;
– vaststelling van duidelijke 
richtsnoeren en transparantievereisten en, 
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indien van toepassing, beperking van het 
aantal vergaderingen met 
belanghebbenden;
– specifieke vereisten inzake de 
standpunten van de instelling in het kader 
van financiële bijstandsprogramma’s 
alsook in multilaterale fora zoals het 
Bazels Comité;

Or. en

Amendement 303
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. betreurt de negatieve houding van 
de ECB ten opzichte van 
zaak 1697/2016/ANA van de Europese 
Ombudsman aangaande het lidmaatschap 
van de president van de ECB van de 
Groep van Dertig; verzoekt de ECB het 
lidmaatschap van de president van de G30 
te beëindigen, de aanbevelingen van de 
Ombudsman te onderzoeken en haar 
interne beleid zorgvuldig te herzien 
teneinde zich te beschermen tegen 
verkleving met de financiële sector;

Or. en

Amendement 304
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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20 quater. betreurt dat meer dan 97 % 
van de leden van de adviesgroepen van de 
ECB afkomstig zijn uit de particuliere 
financiële sector; is van mening dat deze 
situatie leidt tot vooringenomenheid, 
belangenconflicten en verkleving in het 
beleidsvormingsproces; dringt aan op een 
grotere vertegenwoordiging van 
onafhankelijke academische deskundigen 
en pleitbezorgers van 
consumentenbescherming in alle 
adviesorganen;

Or. en

Amendement 305
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is ingenomen met de substantiële, 
gedetailleerde en per sectie uitgesplitste 
feedback die de ECB heeft gegeven als 
reactie op de resolutie van het Parlement 
over het jaarverslag 2017 van de ECB; 
verzoekt de ECB verantwoording te blijven 
afleggen en haar schriftelijke feedback op 
de resolutie van het Parlement over het 
jaarverslag van de ECB elk jaar weer te 
publiceren;

21. is ingenomen met de substantiële, 
gedetailleerde en per sectie uitgesplitste 
feedback die de ECB heeft gegeven als 
reactie op de resolutie van het Parlement 
over het jaarverslag 2017 van de ECB; 
verzoekt de ECB verantwoording te blijven 
afleggen en deze verder te vergroten en 
haar schriftelijke feedback op de resolutie 
van het Parlement over het jaarverslag van 
de ECB elk jaar weer te publiceren;

Or. en

Amendement 306
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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21 bis. benadrukt dat de ECB haar 
communicatie heeft verbeterd; is echter 
van mening dat zij zich moet blijven 
inspannen om haar besluiten, evenals 
haar ondernomen acties om de 
prijsstabiliteit in de eurozone te 
handhaven en daardoor de koopkracht 
van de gemeenschappelijke munt te 
behouden, beschikbaar en begrijpelijk te 
maken voor alle burgers;

Or. en

Amendement 307
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt aan op een volledige externe 
audit van de ECB;

Or. en

Amendement 308
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. verzoekt de Europese Centrale 
Bank in het kader van de haar toegewezen 
taken op het gebied van het 
bankentoezicht bijzondere aandacht te 
besteden aan het evenredigheidsbeginsel; 
wijst erop dat de communicatie met 
instellingen die onder direct en indirect 
toezicht staan in beginsel in de nationale 
taal/talen van die instellingen moet 
verlopen;
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Or. en

Amendement 309
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quater. verzoekt de ECB het 
lidmaatschap van de president van de G30 
onmiddellijk te beëindigen en haar 
interne beleid zorgvuldig te herzien 
teneinde zich te beschermen tegen 
inmenging door de mondiale financiële 
sector;

Or. en

Amendement 310
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. dringt er bij de ECB op aan 
om, teneinde belangenconflicten te 
voorkomen, verklaringen van financiële 
belangen van de leden van de Raad van 
bestuur openbaar te maken; dringt er bij 
de ECB op aan ervoor te zorgen dat de 
ethische commissie niet wordt voorgezeten 
door een voormalige president, andere 
voormalige leden van de Raad van 
bestuur van de ECB of om het even wie 
die aan een belangenconflict blootstaat; 
vraagt de Raad van bestuur van de ECB 
om het statuut van de ambtenaren van de 
EU en de gedragscode te volgen en te 
vereisen dat uitgaande leden na afloop 
van hun mandaat een 
“afkoelingsperiode” van twee jaar in acht 
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nemen;

Or. en

Amendement 311
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 sexies. wijst op het belang van 
fysiek geld als enig wettig betaalmiddel en 
herinnert alle landen van de eurozone 
eraan dat euromunten en -bankbiljetten 
en andere robuuste waardeobjecten niet 
mogen worden geweigerd bij transacties;

Or. en

Amendement 312
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 septies. betreurt de opmerkingen 
over de begrotingsoverschotten in 
Duitsland en Nederland die Christine 
Lagarde slechts enkele dagen voor het 
opnemen van haar rol als president van 
de ECB heeft gemaakt; herinnert eraan 
dat besluiten over nationale investeringen 
het prerogatief blijven van nationale 
parlementen en regeringen; waarschuwt 
dat dergelijke verklaringen de dreiging 
versterken dat de ECB geleidelijk in een 
politieke entiteit aan het veranderen is, 
waarbij verder afbreuk wordt gedaan aan 
de prerogatieven van de lidstaten en de 
belangen van publieke en particuliere 
entiteiten met schulden worden gediend; 
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verzoekt Christine Lagarde zich in de 
toekomst te onthouden van dergelijke 
ongepaste opmerkingen;

Or. en


