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Pakeitimas 9 

Sander Loones 
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Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE frakcijos vardu 

Sven Giegold 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. mano, kad esama rizikos, susijusios su 

valstybės skola; taip pat pažymi, kad kai 

kuriose valstybėse narėse finansų įstaigos 

yra pernelyg daug investavusios į savo 

buveinės valstybės vyriausybės išleistas 

obligacijas, nes dėl to susiformuoja 

pernelyg stiprus ryšys su buveinės 

valstybe, o vienas iš pagrindinių bankų 

sąjungos tikslų yra panaikinti bankų ir 

valstybės rizikos priežastinę sąsają; 

atkreipia dėmesį į tai, kad tinkama 

valstybės skolos vertybinių popierių rizikos 

ribojimo tvarka gali suteikti paskatų 

bankams geriau valdyti savo pozicijas 

valstybės skolos atžvilgiu; vis dėlto 

pažymi, kad vyriausybės obligacijoms 

tenka ypač svarbus vaidmuo, nes jos yra 

kokybiško, likvidaus įkaito šaltinis ir 

svarbus veiksnys vykdant pinigų politiką, 

kad jų rizikos ribojimo tvarkos pakeitimai, 

ypač jeigu nebus numatytas palaipsnio 

įvedimo metodas, galėtų turėti didelio 

poveikio finansų sektoriui ir viešajam 

sektoriui, ir kad todėl, prieš pateikiant bet 

kokį pasiūlymą, reikia nuodugniai 

apsvarstyti, kokie būtų dabartinės 

sistemos koregavimo privalumai ir 

trūkumai; atkreipia dėmesį į įvairias 

4. mano, kad esama rizikos, susijusios su 

valstybės skola, kuri iki šiol nebuvo 

panaikinta; taip pat pažymi, kad kai 

kuriose valstybėse narėse finansų įstaigos 

yra pernelyg daug investavusios į savo 

buveinės valstybės vyriausybės išleistas 

obligacijas, nes dėl to susiformuoja 

pernelyg stiprus ryšys su buveinės 

valstybe, o vienas iš pagrindinių bankų 

sąjungos tikslų yra panaikinti bankų ir 

valstybės rizikos priežastinę sąsają; todėl 

mano, kad valstybės skolos reguliavimas 

turėtų būti pakeistas, kad būtų pritaikytas 

prie valstybės rizikos; atkreipia dėmesį į 

tai, kad tinkama valstybės skolos 

vertybinių popierių rizikos ribojimo tvarka 

gali suteikti paskatų bankams geriau 

valdyti savo pozicijas valstybės skolos 

atžvilgiu; pritaria ESRV rekomendacijoms 

persvarstyti valstybės garantija užtikrintų 

skolų ir tarpbankinių pozicijų vertinimą; 

todėl mano, kad, siekiant pažaboti bankų 

ir vyriausybių tarpusavio priklausomybę, 

reikia imti taikyti koncentracijos rizikos 

pašalinimo priemones, įskaitant didelių 

pozicijų ribas, galimai kartu taikant 

nenulinius rizikos koeficientus; mano, kad 

ES reguliavimo sistema turėtų derėti su 
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politikos galimybes, išdėstytas aukšto lygio 

darbo grupės pranešime dėl pozicijų 

valstybės skolos atžvilgiu rizikos ribojimo, 

aptartame per neformalų Ekonomikos ir 

finansų tarybos posėdį 2016 m. balandžio 

22 d.; mano, kad ES reguliavimo sistema 

turėtų derėti su tarptautiniu standartu; todėl 

su dideliu susidomėjimu laukia Finansinio 

stabilumo tarybos darbo, susijusio su 

valstybės skolos vertybiniais popieriais, 

rezultatų, kuriais būtų galima vadovautis 

ateityje priimant sprendimus; mano, kad 

Europos sistema turėtų užtikrinti rinkos 

drausmę, užtikrinant tvarios politikos 

įgyvendinimą ir kokybiško likvidaus turto 

finansų sektoriui ir saugių vyriausybės 

įsipareigojimų teikimą; pabrėžia, kad sykiu 

su svarstymais dėl valstybės skolos 

vertybinių popierių turėtų būti svarstomi 

konvergencijos klausimai, susiję ir su 

kitomis ekonomikos sritimis, valstybės 

pagalbos taisyklėmis ir rizika, pvz., 

netinkamu elgesiu, įskaitant finansinius 

nusikaltimus; 

tarptautiniu standartu; todėl su dideliu 

susidomėjimu laukia Finansinio stabilumo 

tarybos darbo, susijusio su valstybės skolos 

vertybiniais popieriais, rezultatų, kuriais 

būtų galima vadovautis ateityje priimant 

sprendimus; mano, kad Europos sistema 

turėtų užtikrinti rinkos drausmę, užtikrinant 

tvarios politikos įgyvendinimą ir 

kokybiško likvidaus turto finansų sektoriui 

ir saugių vyriausybės įsipareigojimų 

teikimą; pabrėžia, kad sykiu su svarstymais 

dėl valstybės skolos vertybinių popierių 

turėtų būti svarstomi konvergencijos 

klausimai, susiję ir su kitomis ekonomikos 

sritimis, valstybės pagalbos taisyklėmis ir 

rizika, pvz., netinkamu elgesiu, įskaitant 

finansinius nusikaltimus; 

Or. en 
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39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. primena, kad, sprendžiant bankų krizių 

problemas ateityje, reikia laikytis valstybės 

pagalbos taisyklių ir kad nepaprastoji 

viešoji parama turi būti tiek prevencinio, 

tiek laikino pobūdžio ir negali kompensuoti 

nuostolių, kuriuos įstaiga patyrė arba 

greičiausiai patirs artimiausiu metu; ragina 

nustatyti veiksmingas Komisijos ir 

Bendros pertvarkymo valdybos 

bendradarbiavimo, kai priimami 

sprendimai pertvarkymo atveju, 

procedūras, ypač susijusias su tvarkaraščiu; 

mano, kad pagal dabartinę sistemą 

įtvirtintos lankstumo galimybės turėtų būti 

paaiškintos, ir primena, kad jos turėtų būti 

geriau išnaudojamos siekiant išspręsti su 

konkrečiomis situacijomis susijusias 

problemas, netrukdant iš tiesų pertvarkyti 

nemokių bankų, visų pirma, tais atvejais, 

kai taikomos prevencinės ir alternatyvios 

priemonės, apimančios IGS fondų 

panaudojimą, numatytą Direktyvos dėl 

indėlių garantijų sistemų (DIGS) 11 

straipsnio 3 ir 6 dalyse; todėl ragina 

Komisiją dar kartą apsvarstyti pateiktą 

atitinkamų valstybės pagalbos taisyklių 

aiškinimą, siekiant užtikrinti, kad 

39. primena, kad, sprendžiant bankų krizių 

problemas ateityje, reikia laikytis valstybės 

pagalbos taisyklių ir kad nepaprastosios 

viešosios paramos išimtis turi būti tiek 

prevencinio, tiek laikino pobūdžio ir negali 

kompensuoti nuostolių, kuriuos įstaiga 

patyrė arba greičiausiai patirs artimiausiu 

metu; ragina nustatyti veiksmingas 

Komisijos ir Bendros pertvarkymo 

valdybos bendradarbiavimo, kai priimami 

sprendimai pertvarkymo atveju, 

procedūras, ypač susijusias su tvarkaraščiu; 

mano, kad pagal dabartinę sistemą 

įtvirtintos lankstumo galimybės turėtų būti 

paaiškintos, ir primena, kad jos turėtų būti 

geriau išnaudojamos siekiant išspręsti su 

konkrečiomis situacijomis susijusias 

problemas, netrukdant iš tiesų pertvarkyti 

nemokių bankų, visų pirma, tais atvejais, 

kai taikomos prevencinės ir alternatyvios 

priemonės, apimančios IGS fondų 

panaudojimą, numatytą Direktyvos dėl 

indėlių garantijų sistemų (DIGS) 11 

straipsnio 3 ir 6 dalyse; todėl ragina 

Komisiją dar kartą apsvarstyti pateiktą 

atitinkamų valstybės pagalbos taisyklių 

aiškinimą, siekiant užtikrinti, kad 
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prevencinės ir alternatyvios priemonės, 

kurias numatė Sąjungos teisės aktų leidėjas 

Direktyvoje dėl indėlių garantijų sistemų, 

galėtų būti iš tikrųjų įgyvendintos; pažymi, 

kad konkrečios situacijos vertinamos 

skirtingai be aiškaus pagrindimo; primena 

Komisijai, kad ataskaita, kurioje 

įvertinamas nuolatinis poreikis leisti 

prevencinę rekapitalizaciją ir tokių 

priemonių taikymo sąlygos, turėjo būti 

pateikta iki 2015 m. gruodžio 31 d.; ragina 

Komisiją kuo greičiau pateikti tokią 

ataskaitą; 

prevencinės ir alternatyvios priemonės, 

kurias numatė Sąjungos teisės aktų leidėjas 

Direktyvoje dėl indėlių garantijų sistemų, 

galėtų būti iš tikrųjų įgyvendintos; pažymi, 

kad konkrečios situacijos vertinamos 

skirtingai be aiškaus pagrindimo; primena 

Komisijai, kad ataskaita, kurioje 

įvertinamas nuolatinis poreikis leisti 

prevencinę rekapitalizaciją ir tokių 

priemonių taikymo sąlygos, turėjo būti 

pateikta iki 2015 m. gruodžio 31 d.; ragina 

Komisiją kuo greičiau pateikti tokią 

ataskaitą; 

Or. en 

 

 


