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8.2.2017 A8-0019/11 

Pozměňovací návrh  11 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. je znepokojen vysokou mírou úvěrů 

v selhání – podle údajů Evropské centrální 

banky o stavu v dubnu 2016 držely banky 

eurozóny v těchto úvěrech 1 014 miliard 

EUR; domnívá se, že je zásadní tuto míru 

snížit; vítá, že některé členské státy se již 

snaží míru úvěru v selhání omezit; 

konstatuje však, že zatím se tato otázka 

řešila pouze na vnitrostátní úrovni; 

domnívá se, že tento problém je třeba 

vyřešit co nejdříve, uznává však, že 

nalezení konečného řešení potrvá určitou 

dobu; domnívá se, že každé navrhované 

řešení by mělo brát v úvahu zdroj úvěrů 

v selhání, dopad na úvěrovou kapacitu 

bank ve vztahu k reálné ekonomice 

a potřebu vytvoření primárního 

a sekundárního trhu s úvěry v selhání, 

například formou bezpečné a transparentní 

sekuritizace za účasti jak Unie, tak 

vnitrostátních orgánů; doporučuje, aby 

Komise pomohla členským státům mimo 

jiné se zřízením zvláštních společností pro 

správu aktiv (tzv. zlých bank) a s posílením 

dohledu; v této souvislosti opakuje, že je 

důležité, aby úvěry v selhání bylo možné 

odprodávat, a uvolňovat tak kapitál, což je 

obzvláště důležité pro banky, které 

poskytují úvěry malým a středním 

1. je znepokojen vysokou mírou úvěrů 

v selhání – podle údajů Evropské centrální 

banky o stavu v dubnu 2016 držely banky 

eurozóny v těchto úvěrech 1 014 miliard 

EUR; domnívá se, že je zásadní tuto míru 

snížit; vítá, že některé členské státy se již 

snaží míru úvěru v selhání omezit; 

konstatuje však, že zatím se tato otázka 

řešila pouze na vnitrostátní úrovni; 

domnívá se, že tento problém je třeba 

vyřešit co nejdříve, uznává však, že 

nalezení konečného řešení potrvá určitou 

dobu; domnívá se, že každé navrhované 

řešení by mělo brát v úvahu zdroj úvěrů 

v selhání, dopad na úvěrovou kapacitu 

bank ve vztahu k reálné ekonomice 

a potřebu vytvoření primárního 

a sekundárního trhu s úvěry v selhání, 

například formou bezpečné a transparentní 

sekuritizace za účasti jak Unie, tak 

vnitrostátních orgánů; doporučuje, aby 

Komise pomohla členským státům mimo 

jiné se zřízením zvláštních společností pro 

správu aktiv (tzv. zlých bank) a s posílením 

dohledu; vyjadřuje znepokojení nad 

nedávnými výroky zástupců orgánu EBA 

a ECB, kteří navrhovali, aby takovéto 

společnosti pro správu aktiv finančně 

podporovali daňoví poplatníci, a odmítá 
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podnikům; vítá konzultace ECB týkající se 

návrhu pokynů bankám ve věci úvěrů 

v selhání, domnívá se však, že je jedná 

pouze o první krok a že je v této oblasti 

třeba dosáhnout mnohem většího pokroku; 

vítá v rámci unie kapitálových trhů návrh 

Komise o platební neschopnosti 

a restrukturalizaci, který zahrnuje včasnou 

restrukturalizaci a poskytnutí druhé šance; 

vyzývá členské státy, aby tento návrh ještě 

před přijetím doplnily tím, že zdokonalí 

své odpovídající právní předpisy, zejména 

pokud jde o délku obnovovacích postupů, 

fungování systémů soudnictví a obecněji 

pak o právní rámec týkající se 

restrukturalizace dluhu, a aby problém 

úvěrů v selhání řešily provedením 

nezbytných udržitelných strukturálních 

reforem zaměřených na hospodářské 

oživení; konstatuje, že některé banky 

eurozóny oslabily své kapitálové základy 

tím, že podle Banky pro mezinárodní 

platby vyplácely po celou dobu krize 

značné dividendy, které v některých 

případech přesahovaly úroveň 

nerozděleného zisku; domnívá se, že 

kapitálová pozice bank může být zlepšena 

snížením výplat dividend a posílením 

vlastního kapitálu; 

názor, že by k obnovení ziskovosti 

bankovního sektoru měly být použity 

veřejné prostředky; v této souvislosti 

opakuje, že je důležité, aby úvěry v selhání 

bylo možné odprodávat, a uvolňovat tak 

kapitál, což je obzvláště důležité pro 

banky, které poskytují úvěry malým 

a středním podnikům; vítá konzultace ECB 

týkající se návrhu pokynů bankám ve věci 

úvěrů v selhání, domnívá se však, že je 

jedná pouze o první krok a že je v této 

oblasti třeba dosáhnout mnohem většího 

pokroku; vítá v rámci unie kapitálových 

trhů návrh Komise o platební neschopnosti 

a restrukturalizaci, který zahrnuje včasnou 

restrukturalizaci a poskytnutí druhé šance; 

vyzývá členské státy, aby tento návrh ještě 

před přijetím doplnily tím, že zdokonalí 

své odpovídající právní předpisy, zejména 

pokud jde o délku obnovovacích postupů, 

fungování systémů soudnictví a obecněji 

pak o právní rámec týkající se 

restrukturalizace dluhu, a aby problém 

úvěrů v selhání řešily provedením 

nezbytných udržitelných strukturálních 

reforem zaměřených na hospodářské 

oživení; konstatuje, že některé banky 

eurozóny oslabily své kapitálové základy 

tím, že podle Banky pro mezinárodní 

platby vyplácely po celou dobu krize 

značné dividendy, které v některých 

případech přesahovaly úroveň 

nerozděleného zisku; domnívá se, že 

kapitálová pozice bank může být zlepšena 

snížením výplat dividend a posílením 

vlastního kapitálu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Pozměňovací návrh  12 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. domnívá se, že nedostatek ziskovosti 

v evropském bankovnictví je kromě 

nahromadění úvěrů v selhání a úrokových 

podmínek zapříčiněn problémy na straně 

poptávky; konstatuje, že všeobecná 

hospodářská stagnace a rekordní výše 

likvidních aktiv držených nefinančními 

podniky v eurozóně (způsobená zčásti tím, 

že po desetiletí byly mzdy stlačovány dolů), 

což vede podniky k tomu, že se méně 

spoléhají na půjčky a méně o ně žádají, 

jsou významnými faktory dlouhodobě 

nízké ziskovosti bank; domnívá se, že tato 

situace vyžaduje ukončení politiky 

úsporných opatření a neodkladný 

a rozsáhlý program EU zaměřený na 

investice do infrastruktury, který bude 

investovat nové peníze do reálné 

ekonomiky; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Pozměňovací návrh  13 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. bere na vědomí rizika, která představují 

banky, jejichž velikost nebo provázanost 

nedovoluje jejich selhání („too-big-to-fail“ 

a „too-interconnected-to-fail“) nebo banky, 

jejichž složitost nedovoluje řešit jejich 

problémy („too complex to resolve 

problems“); bere na vědomí, že byl 

dohodnut soubor politických opatření 

navržených na mezinárodní úrovni s cílem 

řešit tato rizika (zejména celkovou kapacitu 

absorbovat ztráty (TLAC), clearing 

derivátů prostřednictvím ústřední 

protistrany a dodatečný kapitálový 

požadavek a pákový poměr pro banky 

celosvětově systémového významu); je 

odhodlán urychleně pracovat na 

příslušných legislativních návrzích za 

účelem jejich provádění v Unii, čímž se 

dále sníží rizika plynoucí z problému „too-

big-to-fail“; připomíná slova Marka 

Carneyho, předsedy Rady pro finanční 

stabilitu, o tom, že dohoda ohledně návrhů 

na společnou mezinárodní normu pro 

celkovou schopnost globálních systémově 

významných bank absorbovat ztráty 

představuje přelom v rámci řešení 

problémů bank, které jsou příliš velké na 

to, aby selhaly („too big to fail“); rovněž 

konstatuje, že účinný mechanismus 

16. bere na vědomí rizika, která představují 

banky, jejichž velikost nebo provázanost 

nedovoluje jejich selhání („too-big-to-fail“ 

a „too-interconnected-to-fail“) nebo banky, 

jejichž složitost nedovoluje řešit jejich 

problémy („too complex to resolve 

problems“); bere na vědomí, že byl 

dohodnut soubor politických opatření 

navržených na mezinárodní úrovni s cílem 

částečně řešit tato rizika (zejména 

celkovou kapacitu absorbovat ztráty 

(TLAC), clearing derivátů prostřednictvím 

ústřední protistrany a dodatečný kapitálový 

požadavek a pákový poměr pro banky 

celosvětově systémového významu); je 

odhodlán urychleně pracovat na 

příslušných legislativních návrzích za 

účelem jejich provádění v Unii, čímž se 

dále sníží rizika plynoucí z problému „too-

big-to-fail“; připomíná slova Marka 

Carneyho, předsedy Rady pro finanční 

stabilitu, o tom, že dohoda ohledně návrhů 

na společnou mezinárodní normu pro 

celkovou schopnost globálních systémově 

významných bank absorbovat ztráty 

představuje přelom v rámci řešení 

problémů bank, které jsou příliš velké na 

to, aby selhaly („too big to fail“); rovněž 

konstatuje, že účinný mechanismus 
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rekapitalizace z vnitřních zdrojů 

a uplatňování dostatečně vysokého 

minimálního požadavku na kapitál 

a způsobilé závazky (MREL) jsou 

důležitou součástí regulačních opatření, 

jejichž účelem je řešit tuto otázku 

a umožnit, aby byly obtíže globálních 

systémově významných bank řešeny, aniž 

by bylo třeba se uchylovat k veřejné 

podpoře a aniž by došlo k narušení širšího 

finančního systému; 

rekapitalizace z vnitřních zdrojů 

a uplatňování dostatečně vysokého 

minimálního požadavku na kapitál 

a způsobilé závazky (MREL) jsou 

důležitou součástí regulačních opatření, 

jejichž účelem je řešit tuto otázku 

a umožnit, aby byly obtíže globálních 

systémově významných bank řešeny, aniž 

by bylo třeba se uchylovat k veřejné 

podpoře a aniž by došlo k narušení širšího 

finančního systému; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Pozměňovací návrh  14 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje omezení stávající metodiky 

zátěžových testů; vítá proto úsilí EBA 

a ECB o dosažení zlepšení rámce pro 

provádění zátěžových testů; je nicméně 

přesvědčen, že je třeba učinit více, aby se 

zohlednila možnost i realita skutečných 

krizových situací, například tím, že budou 

do metodiky začleněny dynamičtější prvky, 

například účinky přenesení; domnívá se, že 

nedostatečná transparentnost 

charakterizující vlastní zátěžové testy ECB 

vyvolává nejistotu ohledně postupů 

v oblasti dohledu; vyzývá ECB, aby 

zveřejnila výsledky svých zátěžových testů 

a posílila tak důvěru trhu; 

18. zdůrazňuje omezení stávající metodiky 

zátěžových testů, o nichž svědčí například 

zvláštní zacházení, jehož se dostalo 

Deutsche Bank při loňských zátěžových 

testech; vítá proto úsilí EBA a ECB 

o dosažení zlepšení rámce pro provádění 

zátěžových testů; je nicméně přesvědčen, 

že je třeba učinit více, aby se zohlednila 

možnost i realita skutečných krizových 

situací, například tím, že budou do 

metodiky začleněny dynamičtější prvky, 

například účinky přenesení; domnívá se, že 

nedostatečná transparentnost 

charakterizující vlastní zátěžové testy ECB 

vyvolává nejistotu ohledně postupů 

v oblasti dohledu; vyzývá ECB, aby 

zveřejnila výsledky svých zátěžových testů 

a posílila tak důvěru trhu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/15 

Pozměňovací návrh  15 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 opatření stanovených 

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; konstatuje, že ECB 

nepodala vysvětlení k postupu výpočtu 

nedostatku kapitálu v souvislosti se 

žádostí o preventivní rekapitalizaci banky 

Monte dei Paschi di Siena, a požaduje co 

největší veřejnou transparentnost 

a konzistentnost při takovýchto výpočtech; 

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 
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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; 

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 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 

 

 


