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8.2.2017 A8-0019/9 

Pozměňovací návrh  9 

Sander Loones 

za skupinu ECR 

Ramon Tremosa i Balcells 

za skupinu ALDE 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. domnívá se, že státní dluh přináší rizika; 

konstatuje rovněž, že v některých 

členských státech investovaly finanční 

instituce příliš do dluhopisů vydaných 

jejich vlastní vládou, což vede k nadměrné 

preferenci domácích aktiv („home bias“), 

zatímco jedním z hlavních cílů bankovní 

unie je prolomení rizika vlády; konstatuje, 

že odpovídající obezřetnostní zacházení se 

státními dluhopisy může banky pobídnout, 

aby lépe řídily své expozice vůči státnímu 

dluhu; konstatuje však, že státní dluhopisy 

mají zásadní význam jako zdroj vysoce 

kvalitního, likvidního kolaterálu a při 

provádění měnové politiky a že změna 

obezřetnostního zacházení s těmito 

dluhopisy, zejména pokud se 

nepředpokládá postupné zavádění, by 

mohla mít značný dopad jak na finanční, 

tak na veřejný sektor, a že je před 

předložením jakéhokoli návrhu nutné 

zvážit klady a zápory revize stávajícího 

rámce; bere na vědomí různé politické 

možnosti uvedené ve zprávě pracovní 

skupiny na vysoké úrovni o 

obezřetnostním zacházení se státními 

dluhopisy projednané na neformálním 

zasedání Rady pro hospodářské a finanční 

4. domnívá se, že státní dluh přináší rizika, 

která dosud nebyla vyřešena; konstatuje 

rovněž, že v některých členských státech 

investovaly finanční instituce příliš do 

dluhopisů vydaných jejich vlastní vládou, 

což vede k nadměrné preferenci domácích 

aktiv („home bias“), zatímco jedním z 

hlavních cílů bankovní unie je prolomení 

rizika vlády; domnívá se proto, že regulace 

státních dluhopisů by měla být upravena 

tak, aby odrážela riziko státu; konstatuje, 

že odpovídající obezřetnostní zacházení se 

státními dluhopisy může banky pobídnout, 

aby lépe řídily své expozice vůči státnímu 

dluhu; podporuje doporučení Evropské 

rady pro systémová rizika (ESRB) 

zrevidovat zacházení se státními 

a mezibankovními expozicemi; v tomto 

ohledu se domnívá, že je nutné pro státy 

zavést opatření, která by řešila riziko 

koncentrace včetně limitů velkých 

expozic, a případně je spojit s nenulovými 

rizikovými váhami, aby se omezila 

vzájemná závislost mezi bankami a 

vládami;  domnívá se, že regulační rámec 

EU by měl být v souladu s mezinárodními 

normami; s velkým zájmem proto očekává 

výsledky činnosti Rady pro finanční 
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věci dne 22. dubna 2016; domnívá se, že 

regulační rámec EU by měl být v souladu s 

mezinárodními normami; s velkým 

zájmem proto očekává výsledky činnosti 

Rady pro finanční stabilitu v souvislosti se 

státním dluhem s cílem směřovat další, 

které ovlivní směřování dalších pokynů; 

domnívá se, že evropský rámec by měl 

umožnit tržní disciplínu při zajišťování 

udržitelné politiky a poskytování vysoce 

kvalitních a likvidních aktiv pro finanční 

sektor a bezpečných závazků pro vlády; 

zdůrazňuje, že souběžně s úvahami o 

státním dluhu by se mělo zvážit širší 

sbližování hospodářských záležitostí, 

pravidel pro poskytování státní pomoci a 

rizik, jako jsou například nekalé praktiky 

včetně finančních trestných činů; 

stabilitu v souvislosti se státním dluhem s 

cílem směřovat další, které ovlivní 

směřování dalších pokynů; domnívá se, že 

evropský rámec by měl umožnit tržní 

disciplínu při zajišťování udržitelné 

politiky a poskytování vysoce kvalitních a 

likvidních aktiv pro finanční sektor a 

bezpečných závazků pro vlády; zdůrazňuje, 

že souběžně s úvahami o státním dluhu by 

se mělo zvážit širší sbližování 

hospodářských záležitostí, pravidel pro 

poskytování státní pomoci a rizik, jako jsou 

například nekalé praktiky včetně 

finančních trestných činů; 

  

Or. en 



 

AM\1116861CS.docx  PE598.457v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.2.2017 A8-0019/10 

Pozměňovací návrh  10 

Sander Loones 

za skupinu ECR 

Ramon Tremosa i Balcells 

za skupinu ALDE 

Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. připomíná, že při řešení budoucí 

bankovní krize je třeba dodržovat pravidla 

státní podpory a že mimořádná státní 

podpora musí být pouze preventivní a 

dočasné povahy a nemůže sloužit jako 

prostředek snižování ztrát, které určitá 

instituce utrpěla nebo v blízké budoucnosti 

pravděpodobně utrpí; žádá, aby Jednotný 

výbor pro řešení krizí a Komise společně 

vymezily účinné postupy pro rozhodování 

v případě řešení krize bank, zvláště pokud 

jde o stanovení časového rámce; je toho 

názoru, že je třeba vyjasnit flexibilitu, 

kterou poskytuje stávající rámec, a 

připomíná, že by měla být lépe využívána s 

cílem řešit konkrétní situace, aniž by to 

bránilo skutečnému řešení problémů bank, 

které se dostaly do platební neschopnosti, 

například v případě preventivních a 

alternativních opatření, jež vyžadují využití 

finančních prostředků systémů pojištění 

vkladů, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 3 a 6 

směrnice o systémech pojištění vkladů; 

vyzývá proto Komisi, aby znovu uvážila 

svůj výklad příslušných pravidel státní 

podpory tak, aby bylo zaručeno reálné 

provádění preventivních a alternativních 

39. připomíná, že při řešení budoucí 

bankovní krize je třeba dodržovat pravidla 

státní podpory a že výjimečná mimořádná 

státní podpora musí být pouze preventivní 

a dočasné povahy a nemůže sloužit jako 

prostředek snižování ztrát, které určitá 

instituce utrpěla nebo v blízké budoucnosti 

pravděpodobně utrpí; žádá, aby Jednotný 

výbor pro řešení krizí a Komise společně 

vymezily účinné postupy pro rozhodování 

v případě řešení krize bank, zvláště pokud 

jde o stanovení časového rámce; je toho 

názoru, že je třeba vyjasnit flexibilitu, 

kterou poskytuje stávající rámec, a 

připomíná, že by měla být lépe využívána s 

cílem řešit konkrétní situace, aniž by to 

bránilo skutečnému řešení problémů bank, 

které se dostaly do platební neschopnosti, 

například v případě preventivních a 

alternativních opatření, jež vyžadují využití 

finančních prostředků systémů pojištění 

vkladů, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 3 a 6 

směrnice o systémech pojištění vkladů; 

vyzývá proto Komisi, aby znovu uvážila 

svůj výklad příslušných pravidel státní 

podpory tak, aby bylo zaručeno reálné 

provádění preventivních a alternativních 
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opatření stanovených evropským 

zákonodárcem ve směrnici o systémech 

pojištění vkladů; poznamenává, že určité 

situace se řešily odlišným způsobem bez 

jasného odůvodnění; připomíná Komisi, že 

zpráva, jež by měla posoudit, zda přetrvává 

potřeba opravňující k preventivním 

rekapitalizacím a zda jsou splněny 

podmínky, na které se taková opatření 

vážou, měla být podána do 31. prosince 

2015; vyzývá Komisi, aby tuto zprávu 

předložila co nejdříve; 

opatření stanovených evropským 

zákonodárcem ve směrnici o systémech 

pojištění vkladů; poznamenává, že určité 

situace se řešily odlišným způsobem bez 

jasného odůvodnění; připomíná Komisi, že 

zpráva, jež by měla posoudit, zda přetrvává 

potřeba opravňující k preventivním 

rekapitalizacím a zda jsou splněny 

podmínky, na které se taková opatření 

vážou, měla být podána do 31. prosince 

2015; vyzývá Komisi, aby tuto zprávu 

předložila co nejdříve; 

Or. en 

 

 


