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9.1.2019 A8-0424/3 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relatório Anual do BCE 2017 

(2018/2101(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que é necessário um 

mercado secundário reforçado para os 

créditos não produtivos, com o objetivo de 

aumentar a liquidez do mercado a nível 

europeu e evitar uma possível opacidade 

do mercado; 

L. Considerando que é necessário um 

mercado secundário reforçado para os 

créditos não produtivos, com o objetivo de 

aumentar a liquidez do mercado a nível 

europeu e evitar uma possível opacidade 

do mercado; considerando que as 

instituições financeiras presentes no 

mercado secundário devem ser obrigadas 

a ter em conta os interesses dos 

consumidores e a cumprir todos os 

requisitos nacionais e da União Europeia 

pertinentes em matéria de proteção dos 

consumidores; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relatório Anual do BCE 2017 

(2018/2101(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Reitera que a independência do 

BCE confere aos membros da sua 

Comissão Executiva a liberdade de tomar 

decisões, de forma responsável e assente 

numa prestação de contas adequada, sobre 

a participação em fóruns, incluindo os que 

não estão acessíveis ao público em geral, 

caso considerem que tal é necessário para 

garantir a melhor execução possível da 

política monetária do BCE; toma nota do 

parecer da Provedora de Justiça, de 5 de 

julho de 2018; 

7. Reitera que a independência do 

BCE confere aos membros da sua 

Comissão Executiva a liberdade de tomar 

decisões, de forma responsável e assente 

numa prestação de contas adequada, sobre 

a participação em fóruns, incluindo os que 

não estão acessíveis ao público em geral, 

caso considerem que tal é necessário para 

garantir a melhor execução possível da 

política monetária do BCE; toma nota do 

parecer da Provedora de Justiça, de 5 de 

julho de 2018, que considerou a 

participação do Presidente do BCE no 

«Grupo dos Trinta» (G30) um caso de má 

administração por parte do BCE; lamenta 

o facto de o BCE não ter aplicado as 

recomendações da Provedora de Justiça; 

insta o BCE a pôr termo à participação do 

seu Presidente no G30, a reexaminar as 

recomendações da Provedora de Justiça e 

a rever atentamente as suas políticas 

internas, a fim de se proteger de conflitos 

de interesses; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relatório Anual do BCE 2017 

(2018/2101(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Salienta, em particular, que as 

medidas políticas não convencionais 

prolongadas podem ter efeitos distributivos 

negativos; exorta o BCE a incluir no seu 

próximo relatório anual uma análise 

exaustiva e pormenorizada dos efeitos 

colaterais das suas medidas de política 

monetária, incluindo os riscos potenciais 

para o setor dos seguros e pensões; 

22. Salienta, em particular, que as 

medidas políticas não convencionais 

prolongadas tiveram um acentuado efeito 

distributivo negativo e provocaram um 

aumento significativo das desigualdades 

na repartição da riqueza; exorta o BCE a 

incluir no seu próximo relatório anual uma 

análise exaustiva e pormenorizada dos 

efeitos colaterais das suas medidas de 

política monetária, incluindo os riscos 

potenciais para o setor dos seguros e 

pensões; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Alteração  6 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relatório Anual do BCE 2017 

(2018/2101(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Solicita ao BCE que conceda 

prioridade à compra de obrigações 

associadas a investimentos estratégicos a 

longo prazo, que contribuam para a 

transição para uma economia 

hipocarbónica, assim como que 

desenvolva imediatamente critérios 

transparentes e normalizados para a 

seleção dos beneficiários do programa, 

incorporando plenamente os fatores 

ambientais, sociais e de governo, e 

desinvestindo, por conseguinte, nos 

setores e nas empresas intensivos em 

carbono; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Alteração  7 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Relatório Anual do BCE 2017 

(2018/2101(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Recorda que o BCE, enquanto 

instituição da UE, está vinculado pelo 

Acordo de Paris; convida o BCE, no pleno 

respeito do seu mandato, da sua 

independência e do quadro de gestão de 

riscos, a integrar nas suas políticas o 

compromisso com o Acordo de Paris e os 

princípios económicos, sociais e de 

governo (princípios ESG); 

25. Recorda que o BCE, enquanto 

instituição da UE, está vinculado pelo 

Acordo de Paris; convida o BCE, no pleno 

respeito do seu mandato, da sua 

independência e do quadro de gestão de 

riscos, a integrar nas suas políticas o 

compromisso com o Acordo de Paris e os 

princípios económicos, sociais e de 

governo (princípios ESG) – incluindo no 

contexto da estratégia de reinvestimento 

dos programas de aquisição de ativos 

(APP) – eliminando de forma faseada as 

suas posições nos ativos com maior 

intensidade de carbono, como obrigações 

de empresa, instrumentos de dívida 

titularizados e obrigações com ativos 

subjacentes; sugere que o compromisso 

do BCE com o Acordo de Paris deve 

começar com uma plena execução da 

obrigação de divulgar informações sobre 

a exposição financeira às alterações 

climáticas (TCFD) para todos os ativos 

detidos pelas instituições financeiras na 

área do euro, bem como com a 

incorporação deste critério no quadro do 

BCE relativo à elegibilidade das garantias 

e a sua consideração pelas instituições 

externas de avaliação de crédito; 
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