9.1.2019

A8-0424/3

Τροπολογία 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
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Έκθεση
Gabriel Mato
Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017
(2018/2101(INI))

A8-0424/2018

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB
Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

ΙΒ.
λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται
μια ενισχυμένη δευτερογενής αγορά για τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να
βελτιωθεί η ρευστότητας της αγοράς σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποφευχθεί μια
πιθανή αδιαφάνεια στην αγορά·

ΙΒ.
λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται
μια ενισχυμένη δευτερογενής αγορά για τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να
βελτιωθεί η ρευστότητας της αγοράς σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποφευχθεί μια
πιθανή αδιαφάνεια στην αγορά·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που
δραστηριοποιούνται στη δευτερογενή
αγορά πρέπει να υποχρεούνται να
λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των
καταναλωτών και να συμμορφώνονται με
όλες τις σχετικές εθνικές και ενωσιακές
απαιτήσεις περί προστασίας των
καταναλωτών·
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7.
επαναλαμβάνει ότι η ανεξαρτησία
της ΕΚΤ δίνει στα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της την ελευθερία να
αποφασίζουν, υπεύθυνα και βάσει του
σεβασμού της δέουσας λογοδοσίας, εάν θα
συμμετάσχουν σε φόρα,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν
είναι ανοικτά στο ευρύτερο κοινό, εάν
θεωρούν ότι είναι αναγκαίο προκειμένου
να διασφαλίζεται η βέλτιστη άσκηση της
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ·
λαμβάνει υπό σημείωση την από 5ης
Ιουλίου 2018 γνωμοδότηση της
Διαμεσολαβήτριας·

7.
επαναλαμβάνει ότι η ανεξαρτησία
της ΕΚΤ δίνει στα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της την ελευθερία να
αποφασίζουν, υπεύθυνα και βάσει του
σεβασμού της δέουσας λογοδοσίας, εάν θα
συμμετάσχουν σε φόρα,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν
είναι ανοικτά στο ευρύτερο κοινό, εάν
θεωρούν ότι είναι αναγκαίο προκειμένου
να διασφαλίζεται η βέλτιστη άσκηση της
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ·
λαμβάνει υπό σημείωση την από 5ης
Ιουλίου 2018 γνωμοδότηση της
Διαμεσολαβήτριας, που εκτιμά πως η
συμμετοχή του Προέδρου της ΕΚΤ στην
«Ομάδα των Τριάντα» (G30) συνιστά
κακοδιοίκηση εκ μέρους της ΕΚΤ·
θεωρεί λυπηρή την μη εφαρμογή των
συστάσεων της Διαμεσολαβήτριας από
την ΕΚΤ· ζητεί από την ΕΚΤ να δώσει
τέλος στη συμμετοχή του Προέδρου της
στην G30, να επανεξετάσει τις συστάσεις
της Διαμεσολαβήτριας, και να
αναθεωρήσει προσεκτικά τις εσωτερικές
πολιτικές της, ώστε να προστατευτεί από
συγκρούσεις συμφερόντων·
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22.
τονίζει ειδικότερα ότι τα
παρατεταμένα μη τυποποιημένα μέτρα
πολιτικής ενδέχεται να έχουν αρνητικές
διανεμητικές συνέπειες· καλεί συνεπώς
την ΕΚΤ να συμπεριλάβει στην προσεχή
ετήσια έκθεσή της μια ολοκληρωμένη και
λεπτομερή ανάλυση των παρενεργειών των
δικών της μέτρων νομισματικής πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών
κινδύνων για τους τομείς των ασφαλίσεων
και των συντάξεων·

22.
τονίζει ειδικότερα ότι τα
παρατεταμένα μη τυποποιημένα μέτρα
πολιτικής είχαν έντονα αρνητικό
διανεμητικό αποτέλεσμα και οδήγησαν σε
σημαντική αύξηση της ανισότητας του
πλούτου· καλεί συνεπώς την ΕΚΤ να
συμπεριλάβει στην προσεχή ετήσια έκθεσή
της μια ολοκληρωμένη και λεπτομερή
ανάλυση των παρενεργειών των δικών της
μέτρων νομισματικής πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών
κινδύνων για τους τομείς των ασφαλίσεων
και των συντάξεων·
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24α. καλεί την ΕΚΤ να δώσει
προτεραιότητα στην αγορά ομολόγων
συνδεόμενων με μακροπρόθεσμες
στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες
συμβάλλουν στη μετάβαση σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
και καλεί επίσης την ΕΚΤ να αναπτύξει
αμέσως διαφανή και τυποποιημένα
κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
προγράμματος τα οποία να λαμβάνουν
πλήρως υπόψη παράγοντες
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και
σχετικούς με τη διακυβέρνηση, με στόχο
την απαλλαγή από τομείς και εταιρείες
υψηλής έντασης άνθρακα·
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25.
υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ ως όργανο
της ΕΕ δεσμεύεται από τη συμφωνία του
Παρισιού· καλεί την ΕΚΤ, με πλήρη
σεβασμό της εντολής της, της
ανεξαρτησίας της και του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνου, να ενσωματώσει
στις πολιτικές της τη δέσμευση υπέρ της
συμφωνίας του Παρισιού και τα κριτήρια
που αφορούν περιβάλλον, κοινωνία και
διακυβέρνηση (κριτήρια ESG/ΠΚΔ)·

25.
υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ ως όργανο
της ΕΕ δεσμεύεται από τη συμφωνία του
Παρισιού· καλεί την ΕΚΤ, με πλήρη
σεβασμό της εντολής της, της
ανεξαρτησίας της και του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνου, να ενσωματώσει
στις πολιτικές της τη δέσμευση υπέρ της
συμφωνίας του Παρισιού και τα κριτήρια
που αφορούν περιβάλλον, κοινωνία και
διακυβέρνηση (κριτήρια ESG/ΠΚΔ)· —
ακόμη και στο πλαίσιο της στρατηγικής
επανεπενδύσεων που εφαρμόζουν τα
προγράμματα αγοράς περιουσιακών
στοιχείων (APP)— με τη σταδιακή
κατάργηση των συμμετοχών της στα
περιουσιακά στοιχεία με την υψηλότερη
ένταση άνθρακα, π.χ. εταιρικά ομόλογα,
τίτλοι από τιτλοποίηση και καλυμμένα
ομόλογα· προτείνει, η δέσμευση της ΕΚΤ
υπέρ της συμφωνίας του Παρισιού να
ξεκινήσει με την πλήρη εφαρμογή της
υποχρεωτικής δημοσιοποίησης των
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που
σχετίζονται με το κλίμα (TCFD) για όλα
τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται
στην κατοχή χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ, όπως και
με την ενσωμάτωση του εν λόγω
κριτηρίου στο πλαίσιο της ΕΚΤ για την
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επιλεξιμότητα των εξασφαλίσεων και την
υιοθέτησή του από τους εξωτερικούς
οργανισμούς αξιολόγησης της
πιστοληπτικής ικανότητας
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