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5.2.2020 A9-0016/19

Grozījums Nr. 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 3.a pauž nožēlu, ka Stabilitātes un 
izaugsmes pakts (SIP) joprojām veido 
pašreizējās ES ekonomikas pārvaldības 
sistēmas pamatu; uzsver, ka saskaņā ar 
Komisijas novērtējumu tikai desmit valstis 
— galvenokārt tās, kuru parāda attiecība 
ir zema, — plāno nodrošināt atbilstību 
SIP saskaņā ar 2019. gada budžeta plānu 
projektiem, kas liecina par SIP 
nonākšanu strupceļā un ieilgušu 
nepietiekamību;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/20

Grozījums Nr. 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. pauž bažas par risku, ko rada 
kavēšanās ar banku savienības izveidi, un 
prasa to steidzami pabeigt; ņem vērā 
atkārtotos ECB aicinājumus izveidot 
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas 
sistēmu (ENAS) kā banku savienības trešo 
pīlāru;

26. pauž bažas par risku, ko rada 
kavēšanās ar banku savienības izveidi, un 
prasa to steidzami pabeigt; atzinīgi vērtē 
atkārtotos ECB aicinājumus izveidot 
Eiropas noguldījumu apdrošināšanas 
sistēmu (ENAS)  kā banku savienības trešo 
pīlāru, kas veicinās noguldītāju 
aizsardzību, padziļinās finanšu 
integrāciju un uzlabos uzticamību; 
atzinīgi vērtē ECB vēlmi ENAS pirmajā 
posmā izveidot centralizētu fondu, lai 
nodrošinātu, ka sistēmai ir stabili finanšu 
resursi un ka pārvaldības sistēma ļauj ES 
līmenī ātri un kopīgi pieņemt lēmumus; 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Grozījums Nr. 21
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 27.a pauž nožēlu par ECB vadlīnijām 
ienākumus nenesošu kredītu 
samazināšanai dalībvalstīs un Komisijas 
tiesību akta priekšlikumu šajā jautājumā; 
pauž nožēlu par to, ka vairākās 
dalībvalstīs bankas masveidā pārdod 
privātus ienākumus nenesošus 
hipotekāros kredītus privāta kapitāla 
fondiem, jo ir pierādījies, ka šādas 
prakses rezultātā pieaug mājokļu 
īpašumtiesību pārņemšanas rādītājs, un 
norāda, ka vairākas dalībvalstis nav 
reaģējušas uz šo problēmu un nav 
pieņēmušas atbilstīgus patērētāju 
aizsardzības tiesību aktus; prasa ieviest 
tiesisko aizsardzību ES līmenī hipotekāro 
kredītu ņēmējiem pret īpašuma 
atņemšanu;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Grozījums Nr. 22
Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. aicina ECB nodrošināt pienācīgu 
līdzsvaru starp finanšu inovāciju, tostarp 
finanšu tehnoloģiju jomā, un finanšu 
stabilitāti;

32. aicina ECB nodrošināt pienācīgu 
līdzsvaru starp finanšu regulatīvo 
inovāciju, tostarp finanšu tehnoloģiju jomā, 
un finanšu stabilitāti;

Or. en



AM\1198245LV.docx PE647.520v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

5.2.2020 A9-0016/23

Grozījums Nr. 23
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
36.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 36.a aicina ECB atklāt visas peļņas 
apjomu, ko Eurosistēma guvusi no 
nolīgumiem par neto finanšu aktīviem 
(ANFA) un VTP no 2010. gada līdz 
programmas pilnīgai izbeigšanai, šīm 
dalībvalstīm, kurās veiktas VTP iegādes 
(Grieķija, Īrija, Portugāle, Spānija un 
Itālija), norādot konkrētu sadalījumu pa 
valstīm;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Grozījums Nr. 24
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-
Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. atgādina, ka Valdes locekļu amata 
kandidātu saraksts būtu rūpīgi un pilnīgi 
pārredzami jāsagatavo kopā ar Parlamentu 
un saskaņā ar Līgumiem; aicina Padomi 
sagatavot dzimumu ziņā līdzsvarotu 
kandidātu sarakstu attiecībā uz visām 
pašreizējām un gaidāmajām vakancēm un 
par to informēt Parlamentu, tādējādi tam 
ļaujot uzņemties nozīmīgāku konsultatīvo 
lomu amatpersonu iecelšanas procesā; pauž 
nožēlu par to, ka līdz šim vēl nav panākts 
apmierinošs progress;

42. atgādina, ka Valdes locekļu amata 
kandidātu saraksts būtu rūpīgi un pilnīgi 
pārredzami jāsagatavo kopā ar Parlamentu 
un saskaņā ar Līgumiem; aicina Padomi 
sagatavot dzimumu ziņā līdzsvarotu 
kandidātu sarakstu attiecībā uz visām 
pašreizējām un gaidāmajām vakancēm un 
par to informēt Parlamentu, tādējādi tam 
ļaujot uzņemties nozīmīgāku konsultatīvo 
lomu amatpersonu iecelšanas procesā; pauž 
nožēlu par to, ka līdz šim vēl nav panākts 
apmierinošs progress; pauž nožēlu par 
dominējošo dzimumu līdzsvara trūkumu 
Eiropas vadošo amatpersonu vidū; aicina 
ECB ieteikt Komisijai pārskatīt Eiropas 
Centrālo banku sistēmas un Eiropas 
Centrālās bankas Statūtus, lai noteiktu, 
ka Valdei obligāti jābūt dzimumu ziņā 
līdzsvarotai; aicina dalībvalstis pievērst 
uzmanību šim jautājumam, ieceļot savas 
augstākās amatpersonas;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

Grozījums Nr. 25
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
42.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 42.a pauž nožēlu par ECB negatīvo 
attieksmi attiecībā uz Eiropas Ombuda 
Lietu Nr. 1697/2016/ANA par ECB 
priekšsēdētāja dalību G30 grupā; aicina 
ECB izbeigt tās priekšsēdētāja dalību 
G30, atkārtoti izskatīt Ombuda ieteikumus 
un rūpīgi pārskatīt savu iekšējo politiku, 
lai pasargātu sevi no iespējamas 
kognitīvas pārņemšanas no finanšu 
sektora puses;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Grozījums Nr. 26
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-
Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0016/2020
Costas Mavrides
Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats
(2019/2129(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
44. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

44. uzsver nepieciešamību uzlabot un 
padarīt efektīvāku ECB pārskatatbildību, 
ņemot vērā kontekstu, kurā tā kopš 
globālās finanšu krīzes sākuma ir 
paplašinājusi savu misiju; atkārtoti prasa 
palielināt ECB pārredzamību un 
pārskatatbildību attiecībā uz Parlamentu; 
šajā nolūkā ir gatavs strukturāli uzlabot 
monetāro dialogu ar ECB priekšsēdētāju; 
uzskata, ka uzlabotam pārredzamības 
režīmam būtu jāietver vismaz šādi 
elementi:

– obligāti publicēt ECB Padomes 
locekļu interešu deklarācijas;

– nodrošināt to, ka Revīzijas 
komitejas, kā arī Ētikas komitejas sastāvā 
ir neatkarīgi locekļi;

– pieņemt jaunu trauksmes celšanas 
politiku;

– noteikt skaidras pamatnostādnes un 
pārredzamības prasības, kā arī pienācīgus 
ierobežojumus attiecībā uz tikšanos ar 
akcionāriem;

– noteikt īpašas prasības attiecībā uz 
nostājām, ko iestādes ieņem saistībā ar 
finanšu palīdzības programmām, kā arī 
tādos daudzpusējos forumos kā Bāzeles 

44. uzsver nepieciešamību uzlabot un 
padarīt efektīvāku ECB pārskatatbildību, 
ņemot vērā kontekstu, kurā tā kopš 
globālās finanšu krīzes sākuma ir 
paplašinājusi savu misiju; atkārtoti prasa 
palielināt ECB pārredzamību un 
pārskatatbildību attiecībā uz Parlamentu; 
šajā nolūkā ir gatavs strukturāli uzlabot 
monetāro dialogu ar ECB priekšsēdētāju; 
uzskata, ka uzlabotam pārredzamības 
režīmam būtu jāietver vismaz šādi 
elementi:

– obligāti publicēt ECB Padomes 
locekļu interešu deklarācijas;

– nodrošināt to, ka Revīzijas 
komitejas, kā arī Ētikas komitejas sastāvā 
ir neatkarīgi locekļi;

– pieņemt jaunu trauksmes celšanas 
politiku;

– noteikt skaidras pamatnostādnes un 
pārredzamības prasības, kā arī pienācīgus 
ierobežojumus attiecībā uz tikšanos ar 
akcionāriem;

– noteikt īpašas prasības attiecībā uz 
nostājām, ko iestādes ieņem saistībā ar 
finanšu palīdzības programmām, kā arī 
tādos daudzpusējos forumos kā Bāzeles 
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komiteja; komiteja;

– publicēt Padomes sanāksmju 
protokolu, tostarp sanāksmju un 
balsošanas izrakstus, saprātīgā termiņā, 
kas ir īsāks par 3 gadiem;

Or. en


