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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0424/3 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése 

(2018/2101(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

L preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel növelni kell a nemteljesítő 

hitelek másodlagos piacát a piaci likviditás 

európai szintű növelése és a piac esetleges 

átláthatatlanságának elkerülése érdekében; 

L. mivel növelni kell a nemteljesítő 

hitelek másodlagos piacát a piaci likviditás 

európai szintű növelése és a piac esetleges 

átláthatatlanságának elkerülése érdekében; 

mivel a másodlagos piacon tevékenykedő 

pénzintézeteknek figyelembe kell venniük 

a fogyasztók érdekeit, és meg kell 

felelniük minden vonatkozó nemzeti és 

uniós fogyasztóvédelmi követelménynek; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0424/4 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Philippe Lamberts 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése 

(2018/2101(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. ismételten hangsúlyozza, hogy az 

EKB függetlensége biztosítja, hogy az 

igazgatóság tagjai – felelősen és a 

megfelelő elszámoltathatóság tiszteletben 

tartása mellett – szabadon dönthetnek 

többek között a szélesebb nyilvánosság 

számára nem nyitott fórumokon való 

részvételről, amennyiben úgy ítélik meg, 

hogy az szükséges az EKB monetáris 

politikája legjobb teljesítményének 

biztosításához; tudomásul veszi az 

ombudsman 2018. július 5-i véleményét; 

7. ismételten hangsúlyozza, hogy az 

EKB függetlensége biztosítja, hogy az 

igazgatóság tagjai – felelősen és a 

megfelelő elszámoltathatóság tiszteletben 

tartása mellett – szabadon dönthetnek 

többek között a szélesebb nyilvánosság 

számára nem nyitott fórumokon való 

részvételről, amennyiben úgy ítélik meg, 

hogy az szükséges az EKB monetáris 

politikája legjobb teljesítményének 

biztosításához; tudomásul veszi az 

ombudsman 2018. július 5-i véleményét, 

amely szerint az EKB elnökének a „30-ak 

csoportjában” (G30) való tagsága hivatali 

visszásságot okozott az EKB-nál; sajnálja, 

hogy az EKB nem hajtotta végre az 

ombudsman ajánlásait; felhívja az EKB-t, 

hogy szüntesse meg az elnök 30-ak 

csoportjában való tagságát, vizsgálja meg 

újra az ombudsman ajánlásait, és 

gondosan vizsgálja felül belső politikáit 

annak érdekében, hogy megvédje magát 

az összeférhetetlenségektől; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Módosítás  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 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése 

(2018/2101(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. hangsúlyozza különösen azt, hogy 

az elhúzódó, nem szokványos szakpolitikai 

intézkedések kedvezőtlen elosztási 

hatásokkal járhatnak; sürgeti ezért az 

EKB-t, hogy a következő éves jelentésébe 

foglaljon bele átfogó és részletes elemzést 

monetáris politikai intézkedéseinek 

mellékhatásairól, többek között a 

biztosítási és nyugdíjágazatra irányuló 

potenciális kockázatokról; 

22. hangsúlyozza különösen azt, hogy 

az elhúzódó, nem szokványos szakpolitikai 

intézkedések kedvezőtlen elosztási hatást 

fejtettek ki, és a vagyoni egyenlőtlenség 

jelentős növekedését eredményezték; 

sürgeti ezért az EKB-t, hogy a következő 

éves jelentésébe foglaljon bele átfogó és 

részletes elemzést monetáris politikai 

intézkedéseinek mellékhatásairól, többek 

között a biztosítási és nyugdíjágazatra 

irányuló potenciális kockázatokról; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Módosítás  6 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevébenPhilippe Lamberts 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése 

(2018/2101(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24a. felhívja az EKB-t, hogy helyezze 

előtérbe az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságra való áttéréshez 

hozzájáruló hosszú távú stratégiai 

beruházásokhoz kapcsolódó kötvények 

vásárlását, és hogy haladéktalanul 

dolgozzon ki átlátható és szabványosított 

kritériumokat azon programok 

kedvezményezettjeinek kiválasztására, 

amelyek teljes mértékben magukban 

foglalják a környezeti, társadalmi és 

irányítási tényezőket, kivonva ezáltal a 

beruházásokat a nagyobb mértékű szén-

dioxid-kibocsátást okozó ágazatokból és 

vállalkozásokból; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Módosítás  7 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevébenPhilippe Lamberts 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Az Európai Központi Bank 2017. évi éves jelentése 

(2018/2101(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. emlékeztet rá, hogy az EKB-t, mint 

uniós intézményt köti a Párizsi 

Megállapodás; felkéri az EKB-t, hogy 

megbízatásának, valamint 

függetlenségének és a kockázatkezelési 

keret teljes körű tiszteletben tartása mellett 

integrálja a párizsi megállapodás melletti 

elkötelezettséget és a gazdasági, társadalmi 

és irányítási elveket politikáiba; 

25. emlékeztet rá, hogy az EKB-t, mint 

uniós intézményt köti a Párizsi 

Megállapodás; felkéri az EKB-t, hogy 

megbízatásának, valamint 

függetlenségének és a kockázatkezelési 

keret teljes körű tiszteletben tartása mellett 

integrálja a Párizsi Megállapodás melletti 

elkötelezettséget és a gazdasági, társadalmi 

és irányítási elveket politikáiba – többek 

között az eszközvásárlási programok 

újrabefektetési stratégiájával 

összefüggésben – azáltal, hogy 

fokozatosan megszünteti a legnagyobb 

mértékű szén-dioxid-kibocsátást okozó 

eszközök, például vállalati kötvények, 

eszközfedezetű értékpapírok és fedezett 

kötvények tulajdonlását; javasolja, hogy 

az EKB-nak a Párizsi Megállapodás iránti 

elkötelezettsége azzal kezdődjön, hogy 

teljes körűen végrehajtja a kötelező 

TCFD-közzétételt az euróövezet pénzügyi 

intézményei által kezelt valamennyi 

eszközre vonatkozóan, valamint beépíti e 

kritériumot az EKB biztosítéknyújtási 

keretrendszerébe és annak külső 

hitelminősítő intézetek általi 

figyelembevételét; 

Or. en 
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