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5.2.2020 A9-0016/27

Alteração 27
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Está preocupado com o facto de 
62,1 % das aquisições de obrigações 
empresariais do BCE serem de setores que 
são responsáveis por 58,5 % das emissões 
de gases com efeito de estufa da área do 
euro;  exorta o BCE a realizar um estudo 
sobre o impacto do APP e, em especial, do 
programa de compra de ativos do setor 
empresarial (CSPP) nas alterações 
climáticas, como etapa preliminar para 
reformular o CSPP em moldes social e 
ambientalmente sustentáveis; sugere, neste 
contexto, um quadro de coordenação entre 
o BCE e o Banco Europeu de 
Investimento, incluindo o programa 
InvestEU;

23. Está preocupado com o facto de 
62,1 % das aquisições de obrigações 
empresariais do BCE serem de setores que 
são responsáveis por 58,5 % das emissões 
de gases com efeito de estufa da área do 
euro; exorta o BCE a realizar um estudo 
sobre o impacto do APP e, em especial, do 
programa de compra de ativos do setor 
empresarial (CSPP) nas alterações 
climáticas, como etapa preliminar para 
reformular o CSPP em moldes social e 
ambientalmente sustentáveis; sugere, neste 
contexto, um quadro de coordenação entre 
o BCE e o Banco Europeu de 
Investimento, incluindo o programa 
InvestEU; solicita ao BCE que apoie os 
esforços para alinhar as operações do 
BEI com os objetivos do Acordo de Paris 
e consagrar 50 % dos empréstimos 
concedidos pelo BEI à ação climática e à 
sustentabilidade, nomeadamente 
expandindo as suas aquisições de 
obrigações verdes emitidas pelo BEI;
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5.2.2020 A9-0016/28

Alteração 28
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 18-A. Exorta o BCE a aproveitar a 
oportunidade da próxima reapreciação do 
quadro de política monetária para rever o 
seu entendimento do princípio da 
neutralidade para o mercado, que não é 
nem um requisito legal nem uma doutrina 
consagrada no âmbito da atividade do 
banco central;
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