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5.2.2020 A9-0016/19

Poprawka 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europejski Bank Centralny - raport roczny za rok 2018
(2019/2129(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 3a. ubolewa, że pakt stabilności i 
wzrostu wciąż stanowi podstawę obecnych 
ram zarządzania gospodarczego UE; 
podkreśla, że z oceny Komisji wynika, iż 
tylko dziesięć krajów, głównie o niskim 
wskaźniku zadłużenia, zamierza 
przestrzegać paktu stabilności i wzrostu, 
zgodnie z projektami planów budżetowych 
na 2019 r., co wskazuje na impas i 
utrzymujące się braki paktu;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/20

Poprawka 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europejski Bank Centralny - raport roczny za rok 2018
(2019/2129(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest zaniepokojony ryzykiem 
wynikającym z opóźnienia w tworzeniu 
unii bankowej i wzywa do szybkiego 
ukończenia tego procesu; odnotowuje 
powtarzające się apele EBC o ustanowienie 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów (EDIS) jako trzeciego filaru 
unii bankowej;

26. jest zaniepokojony ryzykiem 
wynikającym z opóźnienia w tworzeniu 
unii bankowej i wzywa do szybkiego 
ukończenia tego procesu; z zadowoleniem 
przyjmuje powtarzające się apele EBC o 
ustanowienie europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów (EDIS) jako 
trzeciego filaru unii bankowej, który ułatwi 
ochronę deponentów, pogłębi integrację 
finansową i zwiększy wiarygodność; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że EBC na 
pierwszym etapie EDIS woli ustanowić 
scentralizowany fundusz, dzięki czemu 
system będzie dysponował solidnymi 
zasobami finansowymi, a ramy 
zarządzania umożliwią sprawne i wspólne 
podejmowanie decyzji na szczeblu UE; 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europejski Bank Centralny - raport roczny za rok 2018
(2019/2129(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 27a. wyraża ubolewanie z powodu 
wytycznych EBC w zakresie zmniejszenia 
liczby kredytów zagrożonych w państwach 
członkowskich oraz wniosku 
ustawodawczego Komisji w tej sprawie; 
ubolewa nad występującą w szeregu 
państw członkowskich praktyką 
masowego sprzedawania przez banki 
zagrożonych detalicznych kredytów 
hipotecznych funduszom private equity, 
co doprowadziło do wzrostu liczby 
przejmowanych nieruchomości 
mieszkalnych, i zauważa, że niektóre 
państwa członkowskie nie potrafiły 
poradzić sobie z tym problemem przy 
użyciu odpowiednich przepisów w zakresie 
ochrony konsumentów; wzywa do 
wprowadzenia na szczeblu UE ochrony 
prawnej zabezpieczającej posiadaczy 
kredytów hipotecznych przed przejęciem 
nieruchomości mieszkalnej;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Poprawka 22
Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europejski Bank Centralny - raport roczny za rok 2018
(2019/2129(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 32

Projekt rezolucji Poprawka

32. apeluje do EBC o zapewnienie 
właściwej równowagi między finansową 
innowacyjnością, włącznie z technologiami 
finansowymi, a stabilnością finansową;

32. apeluje do EBC o zapewnienie 
właściwej równowagi między 
innowacyjnością regulacji finansowych, 
włącznie z technologiami finansowymi, a 
stabilnością finansową;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europejski Bank Centralny - raport roczny za rok 2018
(2019/2129(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 36 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 36a. wzywa EBC do ujawnienia 
całkowitej kwoty zysków osiągniętych 
przez Eurosystem w ramach ANFA i SMP 
od 2010 r. do pełnego wygaśnięcia 
programu z podziałem na kraje w 
przypadku państw członkowskich, które 
zostały objęte zakupami SMP (Grecja, 
Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Włochy);

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europejski Bank Centralny - raport roczny za rok 2018
(2019/2129(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. przypomina, że mianowanie 
członków Zarządu powinny być starannie 
przygotowane i przeprowadzane z 
zachowaniem pełnej przejrzystości 
wspólnie z Parlamentem, jak przewidują 
Traktaty; apeluje do Rady o przygotowanie 
wyważonej pod względem płci listy 
kandydatów na obecnie wakujące 
stanowiska i te, które zostaną zwolnione w 
najbliższym czasie, oraz o przekazanie jej 
Parlamentowi, co pozwoli mu odegrać 
bardziej znaczącą rolę doradczą w procesie 
mianowania; wyraża ubolewanie, że jak 
dotąd nie osiągnięto zadowalających 
postępów;

42. przypomina, że mianowanie 
członków Zarządu powinny być starannie 
przygotowane i przeprowadzane z 
zachowaniem pełnej przejrzystości 
wspólnie z Parlamentem, jak przewidują 
Traktaty; apeluje do Rady o przygotowanie 
wyważonej pod względem płci listy 
kandydatów na obecnie wakujące 
stanowiska i te, które zostaną zwolnione w 
najbliższym czasie, oraz o przekazanie jej 
Parlamentowi, co pozwoli mu odegrać 
bardziej znaczącą rolę doradczą w procesie 
mianowania; wyraża ubolewanie, że jak 
dotąd nie osiągnięto zadowalających 
postępów; ubolewa nad panującym wśród 
europejskich gubernatorów brakiem 
równowagi płci; zwraca się do EBC, aby 
zalecił Komisji przegląd Statutu 
Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego z myślą o wprowadzeniu 
obowiązku zapewnienia równowagi płci w 
Zarządzie; apeluje do państw 
członkowskich o zwrócenie uwagi na tę 
kwestię przy mianowaniu ich 
gubernatorów;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

Poprawka 25
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europejski Bank Centralny - raport roczny za rok 2018
(2019/2129(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 42 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 42a. wyraża ubolewanie z powodu 
negatywnej postawy EBC w sprawie 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich 1697/2016/ANA dotyczącej 
przynależności prezesa EBC do Grupy 
Trzydziestu; wzywa EBC, aby położył kres 
przynależności prezesa EBC do Grupy 
Trzydziestu, ponownie przeanalizował 
zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich i starannie zweryfikował 
swoją politykę wewnętrzną, aby uchronić 
się przed ryzykiem zawłaszczania regulacji 
przez sektor finansowy;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Poprawka 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
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europejski Bank Centralny - raport roczny za rok 2018
(2019/2129(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 44

Projekt rezolucji Poprawka

44. podkreśla potrzebę większej i 
skuteczniejszej rozliczalności EBC w 
kontekście rozszerzonego zakresu jego 
zadań od czasu wybuchu światowego 
kryzysu finansowego; ponawia swój apel o 
większą przejrzystość EBC i jego 
odpowiedzialność przed Parlamentem; 
wyraża gotowość udoskonalenia w tym 
celu formy dialogu monetarnego z 
prezesem EBC; jest zdania, że uzgodnienia 
dotyczące większej przejrzystości powinny 
obejmować co najmniej następujące 
elementy:

– wymóg publikacji deklaracji 
interesów członków Rady Prezesów;

– pilnowanie, by w Komitecie ds. 
Audytu oraz w Komitecie ds. Etyki 
zasiadali niezależni członkowie;

– przyjęcie nowej polityki w zakresie 
sygnalizowania nieprawidłowości;

– ustanowienie jasnych wytycznych i 
wymogów w zakresie przejrzystości oraz, 
stosownie do sytuacji, ograniczeń 
dotyczących spotkań z interesariuszami;

– określenie szczegółowych 
wymogów dotyczących stanowiska 
zajmowanego przez instytucję w ramach 
programów pomocy finansowej, a także na 

44. podkreśla potrzebę większej i 
skuteczniejszej rozliczalności EBC w 
kontekście rozszerzonego zakresu jego 
zadań od czasu wybuchu światowego 
kryzysu finansowego; ponawia swój apel o 
większą przejrzystość EBC i jego 
odpowiedzialność przed Parlamentem; 
wyraża gotowość udoskonalenia w tym 
celu formy dialogu monetarnego z 
prezesem EBC; jest zdania, że uzgodnienia 
dotyczące większej przejrzystości powinny 
obejmować co najmniej następujące 
elementy:

– wymóg publikacji deklaracji 
interesów członków Rady Prezesów;

– pilnowanie, by w Komitecie ds. 
Audytu oraz w Komitecie ds. Etyki 
zasiadali niezależni członkowie;

– przyjęcie nowej polityki w zakresie 
sygnalizowania nieprawidłowości;

– ustanowienie jasnych wytycznych i 
wymogów w zakresie przejrzystości oraz, 
stosownie do sytuacji, ograniczeń 
dotyczących spotkań z interesariuszami;

– określenie szczegółowych 
wymogów dotyczących stanowiska 
zajmowanego przez instytucję w ramach 
programów pomocy finansowej, a także na 
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forach wielostronnych, takich jak komitet 
bazylejski;

forach wielostronnych, takich jak komitet 
bazylejski;

– publikowanie protokołów 
posiedzeń Rady Prezesów, w tym zapisów 
posiedzeń i wyników głosowania, w 
rozsądnym terminie nieprzekraczającym 
3 lat;

Or. en


