
 

AM\1173430ET.docx  PE631.639v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0424/3 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0424/2018 
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EKP 2017. aasta aruanne 

(2018/2101(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

L. arvestades, et vaja on viivislaenude 

tõhusamat järelturgu, et suurendada turu 

likviidsust Euroopa tasandil ja vältida turu 

võimalikku läbipaistmatust; 

L. arvestades, et vaja on viivislaenude 

tõhusamat järelturgu, et suurendada turu 

likviidsust Euroopa tasandil ja vältida turu 

võimalikku läbipaistmatust; arvestades, et 

järelturul tegutsevaid finantsasutusi tuleb 

kohustada võtma arvesse tarbijate huve 

ning järgima kõiki asjakohaseid riiklikke 

ja ELi tarbijakaitsenõudeid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. kordab uuesti, et EKP sõltumatus 

annab selle juhatuse liikmetele vabaduse 

otsustada vastutustundlikult ja asjakohase 

aruandekohustuse järgimise alusel, kas 

osaleda foorumites, sealhulgas laiemale 

üldsusele suletud foorumites, kui nad 

peavad seda vajalikuks, et tagada EKP 

rahapoliitika parim rakendamine; võtab 

teadmiseks ombudsmani 5. juuli 2018. 

aasta arvamuse; 

7. kordab uuesti, et EKP sõltumatus 

annab selle juhatuse liikmetele vabaduse 

otsustada vastutustundlikult ja asjakohase 

aruandekohustuse järgimise alusel, kas 

osaleda foorumites, sealhulgas laiemale 

üldsusele suletud foorumites, kui nad 

peavad seda vajalikuks, et tagada EKP 

rahapoliitika parim rakendamine; võtab 

teadmiseks ombudsmani 5. juuli 2018. 

aasta arvamuse, milles märgiti, et EKP 

presidendi liikmesus organisatsioonis 

Group of Thirty (G30) kujutab endast 

EKP-poolset haldusomavoli; peab 

kahetsusväärseks, et EKP ei ole täitnud 

ombudsmani soovitusi; palub EKP-l 

lõpetada presidendi liikmesus G30-s, 

uurida uuesti ombudsmani soovitusi ja 

vaadata hoolikalt läbi oma sisepoliitika, et 

kaitsta end huvide konfliktide eest; 

Or. en 
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22. rõhutab eeskätt, et pikendatud 

mittestandardsed rahapoliitikameetmed 

võivad avaldada negatiivset 

ümberjaotamisega seotud mõju; seepärast 

kutsub EKPd üles lisama oma järgmisesse 

aastaaruandesse põhjaliku ja üksikasjaliku 

analüüsi oma rahapoliitikameetmete 

kõrvalmõjude kohta, sealhulgas võimalike 

ohtude kohta kindlustus- ja 

pensionivaldkonnale; 

22. rõhutab eeskätt, et pikendatud 

mittestandardsed poliitikameetmed on 

avaldanud negatiivset ümberjaotamisega 

seotud mõju ja oluliselt suurendanud 

jõukuse jaotumise ebavõrdsust; seepärast 

kutsub EKPd üles lisama oma järgmisesse 

aastaaruandesse põhjaliku ja üksikasjaliku 

analüüsi oma rahapoliitikameetmete 

kõrvalmõjude kohta, sealhulgas võimalike 

ohtude kohta kindlustus- ja 

pensionivaldkonnale; 

Or. en 
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 24 a. kutsub EKPd üles pidama 

esmatähtsaks selliste pikaajaliste 

strateegiliste investeeringutega seotud 

võlakirjade ostmist, mis soodustavad 

üleminekut vähese CO2-heitega 

majandusele, ning kutsub lisaks EKPd 

üles töötama programmi toetusesaajate 

valimiseks kiiresti välja läbipaistvad ja 

standarditud kriteeriumid, millesse 

oleksid täielikult kaasatud keskkonna-, 

sotsiaal- ja valitsemistegurid ning millega 

jäetaks kõrvale palju CO2-heidet tekitavad 

valdkonnad ja firmad; 
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25. tuletab meelde, et EKP kui ELi 

institutsioon on seotud Pariisi 

kokkuleppega; võttes täiel määral arvesse 

EKP volitusi, sõltumatust ja 

riskijuhtimisraamistikku, kutsub seda üles 

lõimima Pariisi kokkuleppega seotud 

kohustused ning majandusalased, 

sotsiaalsed ja juhtimisalased põhimõtted 

oma poliitikasse; 

25. tuletab meelde, et EKP kui ELi 

institutsioon on seotud Pariisi 

kokkuleppega; võttes täiel määral arvesse 

EKP volitusi, sõltumatust ja 

riskijuhtimisraamistikku, kutsub seda üles 

lõimima Pariisi kokkuleppega seotud 

kohustused ning majandusalased, 

sotsiaalsed ja juhtimisalased põhimõtted 

oma poliitikasse, muu hulgas seoses 

varaostukavade 

reinvesteerimisstrateegiaga, lõpetades 

järk-järgult oma osaluse kõige rohkem 

CO2-heidet tekitavates varades, nagu 

äriühingute võlakirjad, varaga tagatud 

väärtpaberid ja kaetud võlakirjad; teeb 

ettepaneku, et EKP Pariisi kokkuleppe 

raames võetud kohustus algaks sellest, et 

täielikult rakendatakse kliimaga seotud 

finantsteabe avaldamise töörühma 

soovitatud kohustuslikku avalikustamist 

kõigi euroala finantsasutuste valduses 

olevate varade puhul, samuti lisatakse see 

kriteerium EKP tagatiskõlblikkuse 

raamistikku ja krediidikvaliteeti hindavad 

asutused võtavad seda arvesse; 

Or. en 
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