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Ändringsförslag 27
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 23

Förslag till resolution Ändringsförslag

23. Europaparlamentet är bekymrat 
över att 62,1 % av ECB:s köp av 
företagsobligationer sker inom de sektorer 
som står för 58,5 % av 
växthusgasutsläppen i euroområdet. 
Parlamentet uppmanar ECB att genomföra 
en undersökning av APP:s inverkan på 
klimatförändringarna och i synnerhet CSPP 
(programmet för köp av värdepapper från 
företagssektorn) som ett första steg mot att 
omforma CSPP på ett socialt och 
miljömässigt hållbart sätt. Parlamentet 
föreslår i detta sammanhang en ram för 
samordning mellan ECB och Europeiska 
investeringsbanken, inbegripet InvestEU.

23. Europaparlamentet är bekymrat 
över att 62,1 % av ECB:s köp av 
företagsobligationer sker inom de sektorer 
som står för 58,5 % av 
växthusgasutsläppen i euroområdet. 
Parlamentet uppmanar ECB att genomföra 
en undersökning av APP:s inverkan på 
klimatförändringarna och i synnerhet CSPP 
(programmet för köp av värdepapper från 
företagssektorn) som ett första steg mot att 
omforma CSPP på ett socialt och 
miljömässigt hållbart sätt. Parlamentet 
föreslår i detta sammanhang en ram för 
samordning mellan ECB och Europeiska 
investeringsbanken, inbegripet InvestEU. 
Parlamentet uppmanar ECB att stödja 
insatserna för att anpassa EIB:s 
verksamhet till målen i Parisavtalet och 
att avsätta 50 % av EIB:s utlåning till 
klimatåtgärder och hållbarhet, bland 
annat genom att öka sina inköp av gröna 
EIB-obligationer.

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/28

Ändringsförslag 28
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 18a. Europaparlamentet uppmanar 
ECB att utnyttja möjligheten i den 
kommande översynen av den 
penningpolitiska ramen för att se över sin 
syn på principen om marknadsneutralitet, 
som varken är ett rättsligt krav eller 
etablerad centralbanksdoktrin.

Or. en


