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

PT Unida na diversidade PT

5.2.2020 A9-0016/19

Alteração 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 3-A. Lamenta que o Pacto de 
Estabilidade e Crescimento (PEC) 
continue a ser a espinha dorsal do atual 
quadro de governação económica da UE; 
sublinha que, de acordo com a avaliação 
da Comissão, só dez países, 
maioritariamente com rácios de dívida 
baixos, tencionam cumprir o PEC, 
segundo os projetos de planos 
orçamentais para 2019, provando assim 
que o PEC é caraterizado por um impasse 
e uma insuficiência de longa data;
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5.2.2020 A9-0016/20

Alteração 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Está preocupado com os riscos 
decorrentes do atraso na criação da união 
bancária e apela à sua conclusão rápida; 
toma nota dos apelos reiterados do BCE 
para estabelecer um sistema europeu de 
seguro de depósitos (SESD) enquanto 
terceiro pilar da união bancária; 

26. Está preocupado com os riscos 
decorrentes do atraso na criação da união 
bancária e apela à sua conclusão rápida; 
congratula-se com os apelos reiterados do 
BCE para estabelecer um sistema europeu 
de seguro de depósitos (SESD) enquanto 
terceiro pilar da união bancária, que irá 
facilitar a proteção dos depositantes, 
aprofundar a integração financeira e 
aumentar a credibilidade; congratula-se 
com a preferência do BCE por criar, 
numa primeira fase do SESD, um fundo 
centralizado, para assegurar que o 
sistema seja dotado de recursos 
financeiros sólidos e que o quadro de 
governação permita uma tomada de 
decisões rápidas e conjuntas a nível da 
UE; 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 27-A. Lamenta as orientações do BCE 
relativas à redução dos créditos não 
produtivos nos Estados-Membros e a 
proposta legislativa da Comissão sobre a 
matéria; lamenta a prática, existente em 
vários Estado-Membros, de os bancos 
venderem, em grande escala, empréstimos 
hipotecários privados não produtivos a 
fundos de capitais privados, estando 
provado que tal resulta numa taxa mais 
elevada de recurso à dação em 
cumprimento, e regista a incapacidade de 
vários Estados-Membros de resolver este 
problema através de legislação adequada 
em matéria de proteção do consumidor; 
apela à introdução de uma proteção 
jurídica contra a dação em cumprimento 
para os titulares de hipotecas a nível da 
UE;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Alteração 22
Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Solicita ao BCE que assegure um 
equilíbrio adequado entre a inovação 
financeira, incluindo no domínio das 
empresas tecnológicas financeiras, e a 
estabilidade financeira;

32. Solicita ao BCE que assegure um 
equilíbrio adequado entre a inovação 
regulamentar financeira, incluindo no 
domínio das empresas tecnológicas 
financeiras, e a estabilidade financeira;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 36-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 36-A. Solicita ao BCE que divulgue a 
totalidade dos lucros realizados pelo 
Eurosistema através dos acordos sobre 
ativos financeiros líquidos (ANFA) e do 
programa dos mercados de títulos de 
dívida (SMP), desde 2010 até ao termo do 
programa, com uma desagregação 
específica dos dados por país, no caso dos 
Estados-Membros que foram objeto de 
compras no âmbito do SMP (Grécia, 
Irlanda, Portugal, Espanha e Itália);

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Recorda que a nomeação dos 
membros da Comissão Executiva deverá 
ser cuidadosamente preparada, com total 
transparência e juntamente com o 
Parlamento, em conformidade com os 
Tratados; insta o Conselho a elaborar uma 
lista de candidatos pré-selecionados 
equilibrada em termos de género para todas 
as vagas atuais e futuras e a partilhá-la com 
o Parlamento, permitindo-lhe assim 
desempenhar um papel consultivo mais 
significativo no processo de nomeação; 
lamenta que, até à data, não tenham sido 
realizados progressos satisfatórios;

42. Recorda que a nomeação dos 
membros da Comissão Executiva deverá 
ser cuidadosamente preparada, com total 
transparência e juntamente com o 
Parlamento, em conformidade com os 
Tratados; insta o Conselho a elaborar uma 
lista de candidatos pré-selecionados 
equilibrada em termos de género para todas 
as vagas atuais e futuras e a partilhá-la com 
o Parlamento, permitindo-lhe assim 
desempenhar um papel consultivo mais 
significativo no processo de nomeação; 
lamenta que, até à data, não tenham sido 
realizados progressos satisfatórios; 
lamenta a falta de equilíbrio de género 
prevalecente entre os governadores 
europeus; solicita ao BCE que recomende 
à Comissão que reveja os Estatutos do 
Sistema Europeu de Bancos Centrais e do 
Banco Central Europeu, para tornar 
obrigatório que o equilíbrio de género 
seja respeitado na Comissão Executiva; 
solicita aos Estados-Membros que tenham 
em atenção esta questão aquando da 
nomeação dos seus governadores;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

Alteração 25
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 42-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 42-A. Lamenta a atitude negativa do 
BCE relativamente ao processo 
1697/2016/ANA do Provedor de Justiça 
Europeu sobre a participação do 
presidente do BCE no «Grupo dos 
Trinta»; solicita ao BCE que ponha termo 
à participação do seu presidente no G30, 
reexamine as recomendações do Provedor 
de Justiça e reveja atentamente as suas 
políticas internas, a fim de evitar uma 
potencial formatação do seu pensamento 
pelo setor financeiro;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Alteração 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
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banco Central Europeu - relatório anual 2018
(2019/2129(INI))

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Salienta a necessidade de uma 
responsabilização reforçada e mais efetiva 
do BCE, num contexto em que se verificou 
uma expansão das suas missões desde o 
início da crise financeira mundial; reitera o 
seu apelo a uma maior transparência e 
responsabilização do BCE perante o 
Parlamento; está pronto, para este fim, a 
melhorar o formato do diálogo monetário 
com a presidente do BCE;  considera que 
as disposições para uma maior 
transparência deverão incluir, pelo menos, 
os seguintes elementos:

– a publicação obrigatória das 
declarações de interesses dos membros do 
Conselho do BCE;

– assegurar a inclusão de membros 
independentes no Comité de Auditoria, 
assim como no Comité de Ética;

– a adoção de uma nova política em 
matéria de denúncia de irregularidades;

– estabelecer orientações e exigências 
de transparência claras e restrições 
adequadas no que se refere às reuniões com 
os intervenientes;

– prever requisitos específicos no que 
diz respeito às posições da instituição no 
âmbito dos programas de assistência 
financeira, assim como nos fóruns 

44. Salienta a necessidade de uma 
responsabilização reforçada e mais efetiva 
do BCE, num contexto em que se verificou 
uma expansão das suas missões desde o 
início da crise financeira mundial; reitera o 
seu apelo a uma maior transparência e 
responsabilização do BCE perante o 
Parlamento; está pronto, para este fim, a 
melhorar o formato do diálogo monetário 
com a presidente do BCE; considera que as 
disposições para uma maior transparência 
deverão incluir, pelo menos, os seguintes 
elementos:

– a publicação obrigatória das 
declarações de interesses dos membros do 
Conselho do BCE;

– assegurar a inclusão de membros 
independentes no Comité de Auditoria, 
assim como no Comité de Ética;

– a adoção de uma nova política em 
matéria de denúncia de irregularidades;

– estabelecer orientações e exigências 
de transparência claras e restrições 
adequadas no que se refere às reuniões com 
os intervenientes;

– prever requisitos específicos no que 
diz respeito às posições da instituição no 
âmbito dos programas de assistência 
financeira, assim como nos fóruns 
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multilaterais, como o Comité de Basileia; multilaterais, como o Comité de Basileia;

– a publicação das atas das reuniões 
do Conselho do BCE, incluindo a 
transcrição das reuniões e os registos de 
voto, num prazo razoável inferior a 
3 anos;

Or. en


