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5.2.2020 A9-0016/27

Pozmeňujúci návrh 27
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0016/2020
Costas Mavrides
Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že 62,1 % nákupov 
podnikových dlhopisov, ktoré uskutočňuje 
ECB, pochádza zo sektorov, ktoré sú 
zodpovedné za 58,5 % emisií skleníkových 
plynov v eurozóne; vyzýva ECB, aby 
uskutočnila štúdiu, v ktorej preskúma 
vplyv programu nákupu aktív (APP), a to 
najmä programu nákupu cenných papierov 
podnikového sektora (CSPP), na zmenu 
klímy, ako predbežný krok smerom k 
úprave programu CSPP tak, aby bol 
sociálne a environmentálne udržateľný; v 
tejto súvislosti navrhuje rámec pre 
koordináciu medzi ECB a Európskou 
investičnou bankou vrátane Programu 
InvestEU;

23. vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnosťou, že 62,1 % nákupov 
podnikových dlhopisov, ktoré uskutočňuje 
ECB, pochádza zo sektorov, ktoré sú 
zodpovedné za 58,5 % emisií skleníkových 
plynov v eurozóne; vyzýva ECB, aby 
uskutočnila štúdiu, v ktorej preskúma 
vplyv programu nákupu aktív (APP), a to 
najmä programu nákupu cenných papierov 
podnikového sektora (CSPP), na zmenu 
klímy, ako predbežný krok smerom k 
úprave programu CSPP tak, aby bol 
sociálne a environmentálne udržateľný; v 
tejto súvislosti navrhuje rámec pre 
koordináciu medzi ECB a Európskou 
investičnou bankou vrátane Programu 
InvestEU; vyzýva ECB, aby podporila 
úsilie zosúladiť operácie EIB s cieľmi 
Parížskej dohody a vyčleniť 50 % úverov 
EIB na opatrenia v oblasti klímy a 
udržateľnosti, a to aj tým, že zvýši nákup 
zelených dlhopisov vydávaných EIB;
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5.2.2020 A9-0016/28

Pozmeňujúci návrh 28
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0016/2020
Costas Mavrides
Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018
(2019/2129(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 18a. vyzýva ECB, aby využila 
príležitosť, ktorú ponúka nadchádzajúca 
revízia rámca menovej politiky, a 
prehodnotila svoje chápanie zásady 
trhovej neutrality, ktorá nie je zákonnou 
požiadavkou ani uznávanou doktrínou 
centrálneho bankovníctva;
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