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8.2.2017 A8-0019/9 

Grozījums Nr.  9 

Sander Loones 

ECR grupas vārdā 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE grupas vārdā 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. uzskata, ka pastāv ar valsts parādu 

saistīti riski; atzīmē — lai gan viens no 

galvenajiem banku savienības mērķiem ir 

pārraut saikni starp bankām, valstu 

valdībām un risku, dažās dalībvalstīs 

finanšu institūcijas ir pārāk daudz 

ieguldījušas obligācijās, ko emitējušas šo 

institūciju valstu valdības, tādējādi radot 

pārmērīgu “iekšzemes novirzi”; atzīmē arī, 

ka atbilstoša prudenciālā režīma 

piemērošana valsts parādam var stimulēt 

bankas labāk pārvaldīt savus riska 

darījumus ar valstu valdībām; tomēr 

norāda, ka valsts obligācijām ir izšķiroši 

svarīga loma kā kvalitatīvam likvīdam 

nodrošinājumam un arī monetārās 

politikas īstenošanā, ka to prudenciālā 

režīma izmaiņas, it īpaši tad, ja nav 

paredzēta pakāpeniskas ieviešanas pieeja, 

varētu būtiski ietekmēt gan finanšu 

nozari, gan publisko sektoru, un ka tāpēc 

pirms jebkāda priekšlikuma iesniegšanas 

ir rūpīgi jāpārdomā pašreizējā satvara 

pārskatīšanas plusi un mīnusi; pieņem 

zināšanai dažādās politikas izvēles 

iespējas, kas izklāstītas ziņojumā, kuru 

sagatavoja augsta līmeņa darba grupa 

riska darījumiem ar valstu valdībām 

4. uzskata, ka pastāv ar valsts parādu 

saistīti riski, kas līdz šim nav tikuši 

novērsti; atzīmē — lai gan viens no 

galvenajiem banku savienības mērķiem ir 

pārraut saikni starp bankām, valstu 

valdībām un risku, dažās dalībvalstīs 

finanšu institūcijas ir pārāk daudz 

ieguldījušas obligācijās, ko emitējušas šo 

institūciju valstu valdības, tādējādi radot 

pārmērīgu “iekšzemes novirzi”; tādēļ 

uzskata, ka valsts parādam piemērotais 

regulatīvais režīms būtu jāmaina, lai 

atspoguļotu ar valsts parādu saistīto 

risku; atzīmē arī, ka atbilstoša prudenciālā 

režīma piemērošana valsts parādam var 

stimulēt bankas labāk pārvaldīt savus riska 

darījumus ar valstu valdībām; atbalsta 

ESRK ieteikumus pārskatīt riska 

darījumiem ar valstu valdībām un 

starpbanku riska darījumiem piemēroto 

režīmu; šajā sakarā uzskata — lai 

ierobežotu banku un valstu valdību 

savstarpējo atkarību, attiecībā uz valsts 

parādu ir jāievieš riska koncentrācijas 

novēršanas pasākumi, tostarp lielo riska 

darījumu robeža, iespējams, apvienojumā 

ar riska svariem, kuru vērtība nav nulle; 
uzskata, ka ES regulatīvajam satvaram 
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piemērotā prudenciālā režīma jautājumos 

un kurš tika apspriests ECOFIN padomes 

2016. gada 22. aprīļa neoficiālajā 

sanāksmē; uzskata, ka ES regulatīvajam 

satvaram vajadzētu būt saskaņotam ar 

starptautiskajiem standartiem; tādēļ ar lielu 

interesi gaida valsts parāda jomā veiktā 

FSP darba rezultātus, lai varētu pēc tiem 

vadīties turpmāko lēmumu pieņemšanā; 

uzskata, ka minētajam Eiropas satvaram 

būtu jāļauj ieviest tirgus disciplīnu 

ilgtspējīgu politikas nostādņu izstrādē, 

kvalitatīvu un likvīdu aktīvu nodrošināšanā 

finanšu nozarei un drošu saistību 

nodrošināšanā valstu valdībām; uzsver, ka 

būtu jāpārdomā ne tikai valsts parāds, bet 

arī konverģence attiecībā uz plašu klāstu 

ekonomisko jautājumu, valsts atbalsta 

noteikumi un riski, piemēram, pārkāpumi, 

tostarp finanšu noziedzība; 

vajadzētu būt saskaņotam ar 

starptautiskajiem standartiem; tādēļ ar lielu 

interesi gaida valsts parāda jomā veiktā 

FSP darba rezultātus, lai varētu pēc tiem 

vadīties turpmāko lēmumu pieņemšanā; 

uzskata, ka minētajam Eiropas satvaram 

būtu jāļauj ieviest tirgus disciplīnu 

ilgtspējīgu politikas nostādņu izstrādē, 

kvalitatīvu un likvīdu aktīvu nodrošināšanā 

finanšu nozarei un drošu saistību 

nodrošināšanā valstu valdībām; uzsver, ka 

būtu jāpārdomā ne tikai valsts parāds, bet 

arī konverģence attiecībā uz plašu klāstu 

ekonomisko jautājumu, valsts atbalsta 

noteikumi un riski, piemēram, pārkāpumi, 

tostarp finanšu noziedzība; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/10 

Grozījums Nr.  10 

Sander Loones 

ECR grupas vārdā 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE grupas vārdā 

Sven Giegold 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. atgādina, ka turpmāko banku krīžu 

novēršanā būtu jāievēro valsts atbalsta 

noteikumi, ka ārkārtas publiskais finanšu 

atbalsts ir jāsniedz piesardzīgi un uz laiku 

un ka to nedrīkst izmantot, lai kompensētu 

zaudējumus, kas finanšu institūcijai jau ir 

radušies vai kas tai varētu rasties tuvākajā 

nākotnē; prasa noteikt efektīvas procedūras 

VNV un Komisijas sadarbībai, kuras tiktu 

izmantotas lēmumu pieņemšanā banku 

noregulēšanas gadījumā, it īpaši attiecībā 

uz grafiku; uzskata, ka būtu jāpaskaidro 

pašreizējā satvarā paredzētā elastība, un 

atgādina, ka tā būtu labāk jāizmanto, lai 

risinātu īpašas situācijas, nekavējot 

maksātnespējīgu banku patiesu 

noregulēšanu, it īpaši tādu preventīvu un 

alternatīvu pasākumu gadījumā, kuri 

paredz Noguldījumu garantiju sistēmu 

direktīvas (NGSD) 11. panta 3. un 

6. punktā noteikto noguldījumu garantiju 

sistēmu līdzekļu izmantošanu; tādēļ aicina 

Komisiju pārskatīt attiecīgo valsts atbalsta 

noteikumu interpretāciju, lai nodrošinātu, 

ka ir iespējams reāli piemērot preventīvos 

un alternatīvos pasākumus, ko Eiropas 

likumdevējs ir paredzējis NGSD; atzīmē, 

39. atgādina, ka turpmāko banku krīžu 

novēršanā būtu jāievēro valsts atbalsta 

noteikumi, ka izņēmuma kārtā piešķirtais 

ārkārtas publiskais finanšu atbalsts ir 

jāsniedz piesardzīgi un uz laiku un ka to 

nedrīkst izmantot, lai kompensētu 

zaudējumus, kas finanšu institūcijai jau ir 

radušies vai kas tai varētu rasties tuvākajā 

nākotnē; prasa noteikt efektīvas procedūras 

VNV un Komisijas sadarbībai, kuras tiktu 

izmantotas lēmumu pieņemšanā banku 

noregulēšanas gadījumā, it īpaši attiecībā 

uz grafiku; uzskata, ka būtu jāpaskaidro 

pašreizējā satvarā paredzētā elastība, un 

atgādina, ka tā būtu labāk jāizmanto, lai 

risinātu īpašas situācijas, nekavējot 

maksātnespējīgu banku patiesu 

noregulēšanu, it īpaši tādu preventīvu un 

alternatīvu pasākumu gadījumā, kuri 

paredz Noguldījumu garantiju sistēmu 

direktīvas (NGSD) 11. panta 3. un 

6. punktā noteikto noguldījumu garantiju 

sistēmu līdzekļu izmantošanu; tādēļ aicina 

Komisiju pārskatīt attiecīgo valsts atbalsta 

noteikumu interpretāciju, lai nodrošinātu, 

ka ir iespējams reāli piemērot preventīvos 

un alternatīvos pasākumus, ko Eiropas 
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ka konkrētas situācijas ir tikušas risinātas 

atšķirīgi bez skaidra pamatojuma; atgādina 

Komisijai, ka ziņojums, kurā tiktu izvērtēta 

pastāvīga nepieciešamība atļaut preventīvu 

rekapitalizāciju un ar šādiem pasākumiem 

saistītu nosacījumu piemērošana, bija 

jāiesniedz līdz 2015. gada 31. decembrim; 

aicina Komisiju to iesniegt pēc iespējas 

drīzāk; 

likumdevējs ir paredzējis NGSD; atzīmē, 

ka konkrētas situācijas ir tikušas risinātas 

atšķirīgi bez skaidra pamatojuma; atgādina 

Komisijai, ka ziņojums, kurā tiktu izvērtēta 

pastāvīga nepieciešamība atļaut preventīvu 

rekapitalizāciju un ar šādiem pasākumiem 

saistītu nosacījumu piemērošana, bija 

jāiesniedz līdz 2015. gada 31. decembrim; 

aicina Komisiju to iesniegt pēc iespējas 

drīzāk; 

Or. en 

 

 


