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5.2.2020 A9-0016/19

Amendement 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 3 bis. betreurt dat het stabiliteits- en 
groeipact (SGP) de kern van het huidige 
EU-kader voor economische governance 
blijft; benadrukt dat volgens de 
beoordeling van de Commissie slechts tien 
landen, voornamelijk met lage 
schuldenpercentages, voornemens zijn het 
SGP na te leven, zoals blijkt uit de 
ontwerpbegrotingsplannen voor 2019, 
hetgeen bewijst dat het SGP wordt 
gekenmerkt door impassen en reeds lang 
bestaande problemen;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/20

Amendement 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is bezorgd over de risico’s als 
gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat die spoedig wordt voltooid; 
neemt nota van de herhaalde oproepen van 
de ECB om een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS) op te 
zetten als derde pijler van de bankenunie;

26. is bezorgd over de risico’s als 
gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en 
vraagt dat die spoedig wordt voltooid; is 
ingenomen met de herhaalde oproepen van 
de ECB om een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS) op te 
zetten als derde pijler van de bankenunie, 
hetgeen de bescherming van deposanten 
zal bevorderen, de financiële integratie zal 
verdiepen en de geloofwaardigheid zal 
doen toenemen; is ingenomen met de 
voorkeur van de ECB om in de eerste fase 
van het EDIS een gecentraliseerd fonds 
op te zetten om te waarborgen dat het 
systeem beschikt over robuuste financiële 
middelen en dat het governancekader 
snelle en gezamenlijke besluitvorming op 
EU-niveau toelaat; 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 27 bis. betreurt de richtsnoeren van de 
ECB voor het terugdringen van niet-
renderende leningen in de lidstaten en het 
desbetreffende wetgevingsvoorstel van de 
Commissie; betreurt de praktijk in 
meerdere lidstaten van banken die op 
grote schaal particuliere niet-renderende 
hypotheken verkopen aan private-
equityfondsen, waarvan is aangetoond dat 
het leidt tot een hoger percentage 
beslagleggingen op huizen, en wijst erop 
dat meerdere lidstaten verzuimen dit 
probleem aan te pakken door middel van 
adequate wetten inzake 
consumentenbescherming; pleit voor de 
invoering op EU-niveau van wettelijke 
bescherming tegen inbeslagname voor 
hypotheekhouders;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Amendement 22
Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. verzoekt de ECB te zorgen voor 
een passend evenwicht tussen financiële 
innovatie, waaronder fintech, en financiële 
stabiliteit;

32. verzoekt de ECB te zorgen voor 
een passend evenwicht tussen financiële 
innovatie op regelgevingsgebied, 
waaronder fintech, en financiële stabiliteit;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 36 bis. verzoekt de ECB om openheid te 
geven over het volledige bedrag van de 
winsten van het Eurosysteem die vanaf 
2010 tot het volledige verstrijken van het 
programma zijn gegenereerd in het kader 
van ANFA’s en het SMP, met een 
precieze uitsplitsing per land waar in het 
kader van het SMP aankopen zijn gedaan 
(Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje 
en Italië);

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
genderevenwichtige shortlist op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat het 
Parlement een betekenisvollere 
adviserende rol kan spelen in de 
benoemingsprocedure; betreurt dat er tot 
dusver geen bevredigende vooruitgang is 
geboekt;

42. herinnert eraan dat de benoeming 
van directieleden zorgvuldig, volkomen 
transparant en samen met het Parlement, 
overeenkomstig de Verdragen, moeten 
worden voorbereid; verzoekt de Raad voor 
alle huidige en toekomstige vacatures een 
genderevenwichtige shortlist op te stellen 
en die met het Parlement te delen, zodat het 
Parlement een betekenisvollere 
adviserende rol kan spelen in de 
benoemingsprocedure; betreurt dat er tot 
dusver geen bevredigende vooruitgang is 
geboekt; betreurt dat er onder de 
Europese gouverneurs geen 
genderevenwicht is; dringt er bij de ECB 
op aan om de Commissie aan te bevelen 
de statuten van het Europees Stelsel van 
centrale banken en van de Europese 
Centrale Bank te herzien en een goed 
evenwicht tussen mannelijke en 
vrouwelijke directieleden verplicht te 
stellen; roept de lidstaten op te letten op 
dit probleem bij de aanstelling van hun 
gouverneurs;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

Amendement 25
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 42 bis. betreurt de negatieve houding van 
de ECB ten opzichte van zaak 
1697/2016/ANA van de Europese 
Ombudsman aangaande het lidmaatschap 
van de president van de ECB van de 
“Groep van Dertig”; verzoekt de ECB het 
lidmaatschap van de president van de G30 
te beëindigen, de aanbevelingen van de 
Ombudsman te onderzoeken en haar 
interne beleid zorgvuldig te herzien 
teneinde zich te beschermen tegen 
verkleving met de financiële sector;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

5.2.2020 A9-0016/26

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. benadrukt dat de ECB meer en 
effectiever verantwoording moet afleggen 
in een context waarin haar takenpakket 
sinds het begin van de wereldwijde 
financiële crisis is uitgebreid; vraagt de 
ECB nogmaals meer transparantie aan de 
dag te leggen en meer verantwoording af te 
leggen aan het Parlement; is hiertoe bereid 
om de opzet van de monetaire dialoog met 
de president van de ECB te verbeteren; is 
van mening dat betere 
transparantieregelingen ten minste de 
volgende elementen moeten omvatten:

– verplichte openbaarmaking van de 
belangenverklaringen van de leden van de 
Raad van bestuur;

– waarborgen dat het auditcomité en 
de ethische commissie uit onafhankelijke 
leden bestaan;

– vaststelling van een nieuw 
klokkenluidersbeleid;

– vaststelling van duidelijke 
richtsnoeren en transparantievereisten en 
passende beperkingen inzake 
vergaderingen met belanghebbenden;

– vaststelling van specifieke vereisten 
inzake de standpunten van de instelling in 
het kader van financiële 

44. benadrukt dat de ECB meer en 
effectiever verantwoording moet afleggen 
in een context waarin haar takenpakket 
sinds het begin van de wereldwijde 
financiële crisis is uitgebreid; vraagt de 
ECB nogmaals meer transparantie aan de 
dag te leggen en meer verantwoording af te 
leggen aan het Parlement; is hiertoe bereid 
om de opzet van de monetaire dialoog met 
de president van de ECB te verbeteren; is 
van mening dat betere 
transparantieregelingen ten minste de 
volgende elementen moeten omvatten:

– verplichte openbaarmaking van de 
belangenverklaringen van de leden van de 
Raad van bestuur;

– waarborgen dat het auditcomité en 
de ethische commissie uit onafhankelijke 
leden bestaan;

– vaststelling van een nieuw 
klokkenluidersbeleid;

– vaststelling van duidelijke 
richtsnoeren en transparantievereisten en 
passende beperkingen inzake 
vergaderingen met belanghebbenden;

– vaststelling van specifieke vereisten 
inzake de standpunten van de instelling in 
het kader van financiële 
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bijstandsprogramma’s alsook in 
multilaterale fora zoals het Bazels Comité;

bijstandsprogramma’s alsook in 
multilaterale fora zoals het Bazels Comité;

– publicatie van de notulen van de 
vergaderingen van de Raad van bestuur, 
inclusief verbatim notulen en 
stemverslagen, binnen een redelijke 
termijn van maximaal 3 jaar;

Or. en


