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9.1.2019 A8-0424/3 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výročná správa ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie L 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

L. keďže na zvýšenie likvidity trhu na 

európskej úrovni a zabránenie jeho možnej 

neprehľadnosti je potrebný silnejší 

sekundárny trh s nesplácanými úvermi; 

L. keďže na zvýšenie likvidity trhu na 

európskej úrovni a zabránenie jeho možnej 

neprehľadnosti je potrebný silnejší 

sekundárny trh s nesplácanými úvermi; 

keďže finančné inštitúcie pôsobiace na 

sekundárnom trhu musia mať povinnosť 

zohľadňovať záujmy spotrebiteľov a 

dodržiavať všetky príslušné vnútroštátne 

požiadavky a požiadavky EÚ týkajúce sa 

ochrany spotrebiteľa; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výročná správa ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. opätovne zdôrazňuje, že 

nezávislosť ECB poskytuje členom 

výkonnej rady slobodu pri zodpovednom 

rozhodovaní o účasti na fórach, ktoré nie 

sú prístupné širokej verejnosti, ak to 

považujú za potrebné na zabezpečenie čo 

najlepšieho vedenia menovej politiky ECB, 

a to na základe dodržiavania pravidiel o 

primeranej zodpovednosti; berie na 

vedomie stanovisko ombudsmanky z 5. 

júla 2018; 

7. opätovne zdôrazňuje, že 

nezávislosť ECB poskytuje členom 

výkonnej rady slobodu pri zodpovednom 

rozhodovaní o účasti na fórach, ktoré nie 

sú prístupné širokej verejnosti, ak to 

považujú za potrebné na zabezpečenie čo 

najlepšieho vedenia menovej politiky ECB, 

a to na základe dodržiavania pravidiel o 

primeranej zodpovednosti; berie na 

vedomie stanovisko ombudsmanky z 5. 

júla 2018, v ktorom sa uvádza, že členstvo 

prezidenta ECB v „skupine tridsiatich“ 

(G30) je nesprávnym úradným postupom 

ECB; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

ECB neplní odporúčania ombudsmanky; 

vyzýva ECB, aby ukončila členstvo 

prezidenta v skupine G30, opätovne 

preskúmala odporúčania ombudsmanky a 

dôkladne preskúmala svoje vnútorné 

politiky, aby sa chránila pred konfliktmi 

záujmov; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výročná správa ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. zdôrazňuje najmä, že dlhodobé 

neštandardné politické opatrenia môžu 

mať negatívne distribučné účinky; vyzýva 

preto ECB, aby v budúcej výročnej správy 

uviedla podrobnú komplexnú analýzu 

vedľajších účinkov svojich opatrení v 

oblasti menovej politiky vrátane 

potenciálnych rizík pre poisťovníctvo a 

dôchodkové zabezpečenie; 

22. zdôrazňuje najmä, že dlhodobé 

neštandardné politické opatrenia mali 

výrazný negatívny distribučný účinok a 

viedli k výraznému zvýšeniu majetkovej 

nerovnosti; vyzýva preto ECB, aby v 

budúcej výročnej správy uviedla podrobnú 

komplexnú analýzu vedľajších účinkov 

svojich opatrení v oblasti menovej politiky 

vrátane potenciálnych rizík pre 

poisťovníctvo a dôchodkové zabezpečenie; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGLPhilippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výročná správa ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. vyzýva ECB, aby uprednostňovala 

nákup dlhopisov spojených s dlhodobými 

strategickými investíciami, ktoré 

prispievajú k prechodu na nízkouhlíkové 

hospodárstvo, a takisto vyzýva ECB, aby 

bezodkladne vypracovala transparentné a 

štandardizované kritériá výberu príjemcov 

programu, ktoré budú v plnej miere 

zahŕňať environmentálne, sociálne 

faktory a faktory riadenia, a teda 

znamenať odklon od odvetví a podnikov s 

vysokými emisiami uhlíka; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0424/7 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGLPhilippe Lamberts 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Výročná správa ECB za rok 2017 

(2018/2101(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. pripomína, že ECB ako inštitúcia 

EÚ je viazaná Parížskou dohodou; vyzýva 

ECB, aby v plnom súlade so svojím 

mandátom, nezávislosťou a rámom pre 

riadenie rizík do svojich politík 

zapracovala záväzok podľa Parížskej 

dohody a hospodárske a sociálne zásady, 

ako aj zásady riadenia (zásady ESG); 

25. pripomína, že ECB ako inštitúcia 

EÚ je viazaná Parížskou dohodou; vyzýva 

ECB, aby v plnom súlade so svojím 

mandátom, nezávislosťou a rámom pre 

riadenie rizík do svojich politík 

zapracovala záväzok podľa Parížskej 

dohody a hospodárske a sociálne zásady, 

ako aj zásady riadenia (zásady ESG) – a to 

aj v súvislosti so stratégiou opätovného 

investovania v rámci programov nákupu 

aktív (APP) – postupným ukončovaním 

svojich podielov na uhlíkovo 

najvýznamnejších aktívach, ako sú 

podnikové dlhopisy, cenné papiere kryté 

aktívami a kryté dlhopisy; navrhuje, aby 

sa záväzok ECB vyplývajúci z Parížskej 

dohody začal plným vykonávaním 

povinného zverejňovania finančných 

informácií súvisiacich s klímou pri 

všetkých aktívach v držbe finančných 

inštitúcií v eurozóne, ako aj začlenením 

tohto kritéria do rámca oprávnenosti ECB 

týkajúceho sa akceptovateľnosti 

zábezpeky a jeho zohľadnením externými 

ratingovými agentúrami; 

Or. en 
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