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5.2.2020 A9-0016/19

Ändringsförslag 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, 
Elena Kountoura
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 3a. Europaparlamentet beklagar att 
stabilitets- och tillväxtpakten förblir 
stommen i EU:s nuvarande ram för 
ekonomisk styrning. Parlamentet noterar 
att enligt kommissionens bedömning 
avser endast tio länder, främst länder med 
låga skuldkvoter, att efterleva stabilitets- 
och tillväxtpakten, i enlighet med utkasten 
till budgetplaner för 2019, vilket visar på 
låsningar och långvariga problem med 
pakten, som måste reformeras i grunden.

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/20

Ändringsförslag 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är bekymrat 
över riskerna på grund av dröjsmålet med 
att inrätta bankunionen och begär att den 
snabbt ska fullbordas. Parlamentet noterar 
de upprepade uppmaningarna från ECB om 
att inrätta ett europeiskt 
insättningsgarantisystem (EDIS) såsom 
bankunionens tredje pelare. 

26. Europaparlamentet är bekymrat 
över riskerna på grund av dröjsmålet med 
att inrätta bankunionen och begär att den 
snabbt ska fullbordas. Parlamentet 
välkomnar de upprepade uppmaningarna 
från ECB om att inrätta ett europeiskt 
insättningsgarantisystem (EDIS) såsom 
bankunionens tredje pelare, vilket kommer 
att underlätta insättarskyddet, fördjupa 
den finansiella integrationen och öka 
trovärdigheten. Parlamentet välkomnar 
ECB:s preferens att under den första 
fasen av EDIS inrätta en centraliserad 
fond för att säkerställa att systemet tillförs 
robusta finansiella medel och att ramen 
för styrning möjliggör ett snabbt och 
gemensamt beslutsfattande på EU-nivå. 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 27a. Europaparlamentet beklagar 
ECB:s riktlinjer för minskning av 
nödlidande lån i medlemsstaterna och 
kommissionens lagstiftningsförslag på 
detta område. Parlamentet 
uppmärksammar praxisen i flera 
medlemsstater att banker säljer privata 
nödlidande bolån till private equity-fonder 
på löpande band, vilket har visat sig 
resultera i fler utmätningar av bostäder, 
och noterar att flera medlemsstater har 
misslyckats med att lösa detta problem 
genom lämpliga konsumentskyddslagar. 
Parlamentet efterlyser rättsligt skydd på 
EU-nivå mot utmätningar från 
bolånetagare.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

5.2.2020 A9-0016/22

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

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet uppmanar ECB 
att säkerställa en lämplig balans mellan 
finansiell innovation inom Fintech och 
finansiell stabilitet.

32. Europaparlamentet uppmanar ECB 
att säkerställa en lämplig balans mellan 
finansiell regleringsinnovation inom 
Fintech och finansiell stabilitet.

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 36a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 36a. Europaparlamentet uppmanar 
ECB att offentliggöra hela de vinstbelopp 
som Eurosystemet gjort genom ANFA och 
SMP från 2010 fram tills dess att 
programmet löpt ut helt, med en 
specifikation för alla de länder som har 
omfattats av SMP-köp (Grekland, Irland, 
Portugal, Spanien, Italien).

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 42

Förslag till resolution Ändringsförslag

42. Europaparlamentet påminner om att 
utnämningarna av direktionsledamöter bör 
förberedas noggrant, med full transparens 
och tillsammans med parlamentet i enlighet 
med fördragen. Parlamentet uppmanar 
rådet att upprätta en könsbalanserad 
slutlista för alla kommande lediga 
funktioner och att låta parlamentet ta del av 
den, vilket därmed skulle göra det möjligt 
för parlamentet att spela en mer 
meningsfull rådgivande roll i 
utnämningsförfarandet. Parlamentet 
beklagar att inga tillfredsställande framsteg 
har gjorts hittills.

42. Europaparlamentet påminner om att 
utnämningarna av direktionsledamöter bör 
förberedas noggrant, med full transparens 
och tillsammans med parlamentet i enlighet 
med fördragen. Parlamentet uppmanar 
rådet att upprätta en könsbalanserad 
slutlista för alla kommande lediga 
funktioner och att låta parlamentet ta del av 
den, vilket därmed skulle göra det möjligt 
för parlamentet att spela en mer 
meningsfull rådgivande roll i 
utnämningsförfarandet. Parlamentet 
beklagar att inga tillfredsställande framsteg 
har gjorts hittills. Parlamentet beklagar 
den rådande bristen på könsbalans bland 
europeiska centralbankschefer. ECB 
uppmanas att rekommendera 
kommissionen att se över stadgan för 
Europeiska centralbankssystemet och 
Europeiska centralbanken så att det blir 
obligatoriskt att ha en jämn 
könsfördelning i styrelsen. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att 
uppmärksamma denna fråga när de utser 
sina centralbankschefer.

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

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

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 42a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 42a. Europaparlamentet beklagar 
ECB:s negativa inställning avseende 
Europeiska ombudsmannens mål 
1697/2016/ANA när det gäller ECB-
ordföranden medlemskap i 30-gruppen. 
ECB uppmanas att sätta stopp för sin 
ordförandes medlemskap i G30, göra en 
ny bedömning ombudsmannens 
rekommendationer och noggrant se över 
sin interna politik för att skydda sig mot 
risken att tas som intellektuell gisslan av 
finanssektorn.

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Ändringsförslag 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
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0016/2020
Costas Mavrides
Europeiska centralbanken – årsrapport 2018
(2019/2129(INI))

Förslag till resolution
Punkt 44

Förslag till resolution Ändringsförslag

44. Europaparlamentet betonar behovet 
av ökad och effektivare ansvarsskyldighet 
för ECB mot bakgrund av dess utökade 
uppdrag sedan början av den globala 
finanskrisen. Parlamentet upprepar sitt krav 
på ökad transparens och ansvarsskyldighet 
från ECB:s sida gentemot parlamentet. 
Parlamentet är berett att förbättra 
utformningen av den monetära dialogen 
med ECB:s ordförande. Parlamentet anser 
att utökade transparensarrangemang 
åtminstone bör omfatta följande:

– Införa ett obligatoriskt 
offentliggörande av intresseförklaringar för 
ledamöter av ECB-rådet.

– Se till att det finns oberoende 
ledamöter i revisionskommittén och i 
etikkommittén.

– Anta en ny policy för rapportering 
av missförhållanden.

– Införa tydliga riktlinjer och 
transparenskrav och på lämpligt sätt införa 
gränser för möten med intressenter.

– Utforma särskilda krav vad avser 
institutionens ståndpunkter inom ramen för 
program för finansiellt stöd och i 
multilaterala forum såsom 

44. Europaparlamentet betonar behovet 
av ökad och effektivare ansvarsskyldighet 
för ECB mot bakgrund av dess utökade 
uppdrag sedan början av den globala 
finanskrisen. Parlamentet upprepar sitt krav 
på ökad transparens och ansvarsskyldighet 
från ECB:s sida gentemot parlamentet. 
Parlamentet är berett att förbättra 
utformningen av den monetära dialogen 
med ECB:s ordförande. Parlamentet anser 
att utökade transparensarrangemang 
åtminstone bör omfatta följande:

– Införa ett obligatoriskt 
offentliggörande av intresseförklaringar för 
ledamöter av ECB-rådet.

– Se till att det finns oberoende 
ledamöter i revisionskommittén och i 
etikkommittén.

– Anta en ny policy för rapportering 
av missförhållanden.

– Införa tydliga riktlinjer och 
transparenskrav och på lämpligt sätt införa 
gränser för möten med intressenter.

– Utforma särskilda krav vad avser 
institutionens ståndpunkter inom ramen för 
program för finansiellt stöd och i 
multilaterala forum såsom 



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

SV Förenade i mångfalden SV

Baselkommittén. Baselkommittén.

– Offentliggöra protokollen från 
ECB-rådets möten, inklusive 
mötesprotokoll och röstprotokoll, inom en 
rimlig tid på mindre än 3 år.

Or. en


