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9.1.2019 A8-0424/3 

Pozměňovací návrh  3 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výroční zpráva ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění L 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 

zlepšit sekundární trh pro úvěry v selhání, 

aby se zlepšila tržní likvidita na evropské 

úrovni a zabránilo případné neprůhlednosti 

trhu; 

L. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 

zlepšit sekundární trh pro úvěry v selhání, 

aby se zlepšila tržní likvidita na evropské 

úrovni a zabránilo případné neprůhlednosti 

trhu; vzhledem k tomu, že finanční 

instituce působící na sekundárním trhu 

musí zohledňovat zájmy spotřebitelů a 

splňovat všechny příslušné vnitrostátní a 

unijní požadavky v oblasti ochrany 

spotřebitelů; 

Or. en 
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9.1.2019          A8-0424/4 

Pozměňovací návrh  4 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výroční zpráva ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. opakuje, že nezávislost ECB dává 

členům Výkonné rady ECB svobodu 

uvážlivě a s dodržováním náležitých zásad 

odpovědnosti rozhodovat o účasti na 

fórech, včetně těch, která nejsou otevřena 

širší veřejnosti, pokud to považují za 

nezbytné pro zajištění co nejlepšího 

provádění měnové politiky ECB; bere na 

vědomí stanovisko evropské veřejné 

ochránkyně práv ze dne 5. července 2018; 

7. opakuje, že nezávislost ECB dává 

členům Výkonné rady ECB svobodu 

uvážlivě a s dodržováním náležitých zásad 

odpovědnosti rozhodovat o účasti na 

fórech, včetně těch, která nejsou otevřena 

širší veřejnosti, pokud to považují za 

nezbytné pro zajištění co nejlepšího 

provádění měnové politiky ECB; bere na 

vědomí stanovisko evropské veřejné 

ochránkyně práv ze dne 5. července 2018, 

která dospěla k závěru, že členství 

prezidenta ECB ve „Skupině třiceti“ 

(G30) představuje nesprávný úřední 

postup ze strany ECB; vyjadřuje 

politování nad tím, že ECB neprovedla 

doporučení veřejné ochránkyně práv; 

vyzývá ECB, aby ukončila členství svého 

prezidenta ve skupině G30, znovu 

prověřila doporučení veřejné ochránkyně 

práv a pečlivě přezkoumala své vnitřní 

politiky, aby se ochránila před střety 

zájmů; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Pozměňovací návrh  5 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výroční zpráva ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje zejména, že stále 

prodlužovaná nestandardní politická 

opatření mohou mít negativní distribuční 

účinky; vyzývá proto ECB, aby do své 

příští výroční zprávy zařadila komplexní a 

podrobnou analýzu vedlejších účinků 

svých opatření v oblasti měnové politiky, 

včetně potenciálních rizik pro 

pojišťovnické a penzijní odvětví; 

22. zdůrazňuje zejména, že stále 

prodlužovaná nestandardní politická 

opatření mají značný negativní distribuční 

účinek a vedla k podstatnému 

prohloubení nerovnoměrného rozložení 

bohatství; vyzývá proto ECB, aby do své 

příští výroční zprávy zařadila komplexní a 

podrobnou analýzu vedlejších účinků 

svých opatření v oblasti měnové politiky, 

včetně potenciálních rizik pro 

pojišťovnické a penzijní odvětví; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Pozměňovací návrh  6 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGLPhilippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výroční zpráva ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá ECB, aby upřednostňovala 

nakupování dluhopisů spojených 

s dlouhodobými strategickými investicemi, 

které přispívají k přechodu na 

nízkouhlíkovou ekonomiku, a také vyzývá 

ECB, aby bezodkladně vypracovala 

transparentní a standardizovaná kritéria 

pro výběr příjemců programu, která 

budou plně zahrnovat environmentální a 

sociální faktory a faktory v oblasti řízení a 

správy, a tudíž odklon od odvětví a 

podniků s větší uhlíkovou náročností; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Pozměňovací návrh  7 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGLPhilippe Lamberts 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výroční zpráva ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. připomíná, že ECB je coby 

instituce EU vázána Pařížskou dohodou; 

vybízí ECB, aniž je jakkoli dotčen její 

mandát, nezávislost a systém řízení rizika, 

aby závazek k plnění Pařížské dohody a 

ekonomické, sociální a správní zásady 

začlenila do svých politik; 

25. připomíná, že ECB je coby 

instituce EU vázána Pařížskou dohodou; 

vybízí ECB, aniž je jakkoli dotčen její 

mandát, nezávislost a systém řízení rizika, 

aby závazek k plnění Pařížské dohody a 

ekonomické, sociální a správní zásady 

začlenila do svých politik – a to i v 

souvislosti s reinvestiční strategií 

programů nákupu aktiv – tak, že postupně 

ukončí držbu aktiv spojených s nejvyššími 

emisemi uhlíku, jako jsou podnikové 

dluhopisy, cenné papíry zajištěné aktivy a 

kryté dluhopisy; navrhuje, že závazek 

ECB k plnění Pařížské dohody by měl 

začít úplným prováděním požadavku 

povinného zveřejňování finančních 

informací týkajících se klimatu u všech 

aktiv držených finančními institucemi v 

eurozóně, začleněním tohoto kritéria do 

rámce ECB pro způsobilost zajištění a 

jeho zohledněním externími ratingovými 

agenturami; 

Or. en 

 

 


