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BG Единство в многообразието BG

5.2.2020 A9-0016/27

Изменение 27
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0016/2020
Костас Мавридис
Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.
(2019/2129(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. изразява загриженост относно 
факта, че 62,1% от покупките на 
корпоративни облигации на ЕЦБ се 
извършват в секторите, които са 
отговорни за 58,5% от емисиите на 
парникови газове в еврозоната; 
призовава ЕЦБ да извърши проучване, в 
което да провери влиянието на ПЗА, и 
по-специално на програмата за 
закупуване от корпоративния сектор 
(ПЗКС), върху изменението на климата, 
като предварителна стъпка към 
преструктурирането на ПЗКС по 
социално и екологично устойчив начин; 
във връзка с това предлага рамка за 
координация между ЕЦБ и 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), включително InvestEU;

23. изразява загриженост относно 
факта, че 62,1% от покупките на 
корпоративни облигации на ЕЦБ се 
извършват в секторите, които са 
отговорни за 58,5% от емисиите на 
парникови газове в еврозоната; 
призовава ЕЦБ да извърши проучване, в 
което да провери влиянието на ПЗА, и 
по-специално на програмата за 
закупуване от корпоративния сектор 
(ПЗКС), върху изменението на климата, 
като предварителна стъпка към 
преструктурирането на ПЗКС по 
социално и екологично устойчив начин; 
във връзка с това предлага рамка за 
координация между ЕЦБ и 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), включително InvestEU; 
призовава ЕЦБ да подкрепи усилията 
за привеждане на операциите на ЕИБ 
в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение и да 
предназначи 50% от кредитирането, 
предоставяно от ЕИБ, за действия в 
областта на климата и 
устойчивостта, включително чрез 
разширяване на закупуването от своя 
страна на емитирани от ЕИБ 
„зелени“ облигации;
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5.2.2020 A9-0016/28

Изменение 28
Филип Ламбертс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0016/2020
Костас Мавридис
Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.
(2019/2129(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 18 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 18а. призовава ЕЦБ да използва 
възможността, която предоставя 
предстоящият преглед на рамката на 
паричната политика, за да 
преразгледа концепцията си за 
принципа на неутралност на пазара, 
която не е нито правно изискване, 
нито установена доктрина за 
централните банки;
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