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5.2.2020 A9-0016/27

Pozměňovací návrh 27
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. je znepokojen tím, že 62,1 % 
nákupů korporátních dluhopisů ze strany 
ECB probíhá v odvětvích, která jsou 
odpovědná za 58,5 % emisí skleníkových 
plynů v eurozóně; vyzývá ECB, aby 
provedla studii zkoumající vliv programu 
nákupu aktiv na změnu klimatu, a to 
zejména programu nákupu cenných papírů 
podnikového sektoru (CSPP), jakožto 
předběžný krok směrem k úpravě 
programu CSPP tak, aby se stal sociálně 
a environmentálně udržitelným; navrhuje v 
tomto ohledu rámec pro koordinaci mezi 
ECB a Evropskou investiční bankou, 
včetně fondu InvestEU;

23. je znepokojen tím, že 62,1 % 
nákupů korporátních dluhopisů ze strany 
ECB probíhá v odvětvích, která jsou 
odpovědná za 58,5 % emisí skleníkových 
plynů v eurozóně; vyzývá ECB, aby 
provedla studii zkoumající vliv programu 
nákupu aktiv na změnu klimatu, a to 
zejména programu nákupu cenných papírů 
podnikového sektoru (CSPP), jakožto 
předběžný krok směrem k úpravě 
programu CSPP tak, aby se stal sociálně 
a environmentálně udržitelným; navrhuje v 
tomto ohledu rámec pro koordinaci mezi 
ECB a Evropskou investiční bankou, 
včetně fondu InvestEU; vyzývá ECB, aby 
podpořila snahy o sladění operací EIB s 
cíli Pařížské dohody a vyčlenění 50 % 
půjček EIB na opatření v oblasti klimatu 
a udržitelnost, např. tím, že zvýší nákup 
ekologických dluhopisů vydávaných EIB;
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5.2.2020 A9-0016/28

Pozměňovací návrh 28
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0016/2020
Costas Mavrides
Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá ECB, aby využila 
příležitost, kterou nabízí nadcházející 
přezkum rámce měnové politiky, aby 
přehodnotila své chápání zásady 
neutrality trhu, která není ani zákonným 
požadavkem ani zavedenou doktrínou 
centrálního bankovnictví;

Or. en


