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8.2.2017 A8-0019/11 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. yra susirūpinęs dėl aukšto neveiksnių 

paskolų lygio, nes, remiantis ECB 

duomenimis, 2016 m. balandžio mėn. euro 

zonos bankų turimų tokių paskolų vertė 

siekė 1014 mlrd. EUR; mano, kad itin 

svarbu sumažinti šį lygį; palankiai vertina 

tai, kad jau dedamos pastangos sumažinti 

neveiksnių paskolų lygį kai kuriose 

valstybėse narėse; vis dėlto pažymi, kad iki 

šiol ši problema daugiausia sprendžiama 

nacionaliniu lygmeniu; mano, kad šią 

problemą reikia spręsti kuo greičiau, tačiau 

pripažįsta, kad galutiniam sprendimui 

prireiks laiko; mano, kad siūlant sprendimo 

būdą derėtų visada atsižvelgti į neveiksnių 

paskolų priežastį, poveikį bankų pajėgumui 

teikti paskolas realiajai ekonomikai ir 

poreikį plėtoti pirminę ir antrinę neveiksnių 

paskolų rinką, galbūt pasinaudojant saugiu 

ir skaidriu pakeitimu vertybiniais 

popieriais, ir kad tas būdas turėtų apimti 

tiek Sąjungos, tiek nacionalinį lygmenis; 

rekomenduoja, kad Komisija padėtų 

valstybėms narėms, be kita ko, įsteigti 

specialias turto valdymo įmones 

(vadinamus bloguosius bankus) ir užtikrinti 

griežtesnę priežiūrą; atsižvelgdamas į tai, 

dar kartą pabrėžia, kad, siekiant atlaisvinti 

kapitalą, labai svarbu turėti galimybę 

1. yra susirūpinęs dėl aukšto neveiksnių 

paskolų lygio, nes, remiantis ECB 

duomenimis, 2016 m. balandžio mėn. euro 

zonos bankų turimų tokių paskolų vertė 

siekė 1014 mlrd. EUR; mano, kad itin 

svarbu sumažinti šį lygį; palankiai vertina 

tai, kad jau dedamos pastangos sumažinti 

neveiksnių paskolų lygį kai kuriose 

valstybėse narėse; vis dėlto pažymi, kad iki 

šiol ši problema daugiausia sprendžiama 

nacionaliniu lygmeniu; mano, kad šią 

problemą reikia spręsti kuo greičiau, tačiau 

pripažįsta, kad galutiniam sprendimui 

prireiks laiko; mano, kad siūlant sprendimo 

būdą derėtų visada atsižvelgti į neveiksnių 

paskolų priežastį, poveikį bankų pajėgumui 

teikti paskolas realiajai ekonomikai ir 

poreikį plėtoti pirminę ir antrinę neveiksnių 

paskolų rinką, galbūt pasinaudojant saugiu 

ir skaidriu pakeitimu vertybiniais 

popieriais, ir kad tas būdas turėtų apimti 

tiek Sąjungos, tiek nacionalinį lygmenis; 

rekomenduoja, kad Komisija padėtų 

valstybėms narėms, be kita ko, įsteigti 

specialias turto valdymo įmones 

(vadinamus bloguosius bankus) ir užtikrinti 

griežtesnę priežiūrą; reiškia susirūpinimą 

dėl neseniai EBI ir ECB pateiktų pastabų, 

kad tokios turto valdymo įmones turėtų 
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išparduoti neveiksnias paskolas, nes tai 

ypač svarbu tam, kad bankai galėtų skolinti 

MVĮ; palankiai vertina ECB konsultacijas 

dėl gairių bankams dėl neveiksnių paskolų 

projekto, kaip pirmąjį žingsnį, tačiau mano, 

kad turi būti padaryta gerokai didesnė 

pažanga; palankiai vertina Komisijos 

pasiūlymą dėl nemokumo ir 

restruktūrizavimo, įskaitant ankstyvą 

restruktūrizavimą ir suteikiamą antrąją 

galimybę, atsižvelgiant į kapitalo rinkų 

sąjungos sistemą; ragina valstybes nares, 

laukiant, kol bus priimtas šis pasiūlymas, ir 

siekiant jį papildyti, tobulinti savo 

atitinkamus teisės aktus, visų pirma 

nuostatas, susijusias su susigrąžinimo 

procedūrų trukme, teismų sistemos veikimą 

ir platesnį teisinį pagrindą, susijusį su 

skolos restruktūrizavimu, ir įgyvendinti 

reikiamas tvarias struktūrines reformas, 

kuriomis būtų siekiama tvaraus 

ekonomikos atsigavimo, kad būtų 

išspręstos neveiksnių paskolų problemos; 

atkreipia dėmesį į tai, kad, pasak 

Tarptautinių atsiskaitymų banko, krizės 

metais kai kurie euro zonos bankai 

susilpnino savo kapitalo bazę, nes mokėjo 

didelius dividendus, kartais viršijančius 

nepaskirstytųjų pajamų lygį; mano, kad 

bankų kapitalo poziciją galima sustiprinti 

sumažinant dividendų mokėjimus ir 

pritraukiant naujo kapitalo; 

finansuoti mokesčių mokėtojai, ir 

nepritaria požiūriui, kad valstybės lėšos 

turėtų būti naudojamos bankų sektoriaus 

pelningumui atkurti; atsižvelgdamas į tai, 

dar kartą pabrėžia, kad, siekiant atlaisvinti 

kapitalą, labai svarbu turėti galimybę 

išparduoti neveiksnias paskolas, nes tai 

ypač svarbu tam, kad bankai galėtų skolinti 

MVĮ; palankiai vertina ECB konsultacijas 

dėl gairių bankams dėl neveiksnių paskolų 

projekto, kaip pirmąjį žingsnį, tačiau mano, 

kad turi būti padaryta gerokai didesnė 

pažanga; palankiai vertina Komisijos 

pasiūlymą dėl nemokumo ir 

restruktūrizavimo, įskaitant ankstyvą 

restruktūrizavimą ir suteikiamą antrąją 

galimybę, atsižvelgiant į kapitalo rinkų 

sąjungos sistemą; ragina valstybes nares, 

laukiant, kol bus priimtas šis pasiūlymas, ir 

siekiant jį papildyti, tobulinti savo 

atitinkamus teisės aktus, visų pirma 

nuostatas, susijusias su susigrąžinimo 

procedūrų trukme, teismų sistemos veikimą 

ir platesnį teisinį pagrindą, susijusį su 

skolos restruktūrizavimu, ir įgyvendinti 

reikiamas tvarias struktūrines reformas, 

kuriomis būtų siekiama tvaraus 

ekonomikos atsigavimo, kad būtų 

išspręstos neveiksnių paskolų problemos; 

atkreipia dėmesį į tai, kad, pasak 

Tarptautinių atsiskaitymų banko, krizės 

metais kai kurie euro zonos bankai 

susilpnino savo kapitalo bazę, nes mokėjo 

didelius dividendus, kartais viršijančius 

nepaskirstytųjų pajamų lygį; mano, kad 

bankų kapitalo poziciją galima sustiprinti 

sumažinant dividendų mokėjimus ir 

pritraukiant naujo kapitalo; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. mano, kad pelningumo trūkumą 

Europos bankų sektoriuje, be sukauptų 

neveiksnių paskolų ir palūkanų normų 

sąlygų, lemia paklausos problemos; 

pažymi, kad bendra ekonomikos 

stagnacija ir rekordiškai didelis ne 

finansų bendrovių euro zonoje laikomo 

likvidaus turto kiekis (iš dalies dėl 

dešimtmečius vykdyto darbo užmokesčio 

glaudinimo), dėl kurių mažėja bendrovių 

priklausomybė nuo paskolų ir paskolų 

paklausa, yra reikšmingi veiksniai, 

lemiantys nuolatinį žemą bankų 

pelningumo lygį; mano, kad dėl tokios 

padėties būtina nutraukti griežto taupymo 

politiką ir skubiai iš esmės įgyvendinti ES 

infrastruktūros investicijų programą, 

pagal kurią bus investuojamos naujos 

lėšos į realiąją ekonomiką; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Pakeitimas 13 

Matt Carthy, 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, Marina Albiol 

Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. atkreipia dėmesį į riziką, kurią kelia per 

didelės, kad joms būtų leista žlugti, 

pernelyg susijusios su kitomis, kad joms 

būtų leista žlugti, ir pernelyg sudėtingos, 

kad jas būtų galima pertvarkyti, finansų 

įstaigos; atkreipia dėmesį į tai, kad susitarta 

dėl tarptautinio lygmens politikos 

priemonių, skirtų šiai rizikai mažinti 

(konkrečiai dėl bendro nuostolių 

padengimo pajėgumo, centrinės išvestinių 

finansinių priemonių tarpuskaitos, 

papildomo kapitalo ir sverto koeficiento, 

taikomų pasaulinės sisteminės svarbos 

bankams); pasižada sparčiai nagrinėti 

atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų, kad tos 

priemonės būtų įgyvendintos Sąjungoje ir 

padėtų toliau mažinti riziką, kurią kelia 

pernelyg didelės, kad joms būtų leista 

žlugti, įstaigos; primena Finansinio 

stabilumo tarybos pirmininko Mark Carney 

žodžius apie tai, kad susitarimas dėl 

pasiūlymų dėl vieno tarptautinio pasaulinės 

sisteminės svarbos bankams taikomo 

bendro nuostolių padengimo pajėgumo 

standarto būtų naujas svarbus žingsnis 

siekiant išspręsti pernelyg didelių, kad 

jiems būtų leista žlugti, bankų problemą; 

16. atkreipia dėmesį į riziką, kurią kelia per 

didelės, kad joms būtų leista žlugti, 

pernelyg susijusios su kitomis, kad joms 

būtų leista žlugti, ir pernelyg sudėtingos, 

kad jas būtų galima pertvarkyti, finansų 

įstaigos; atkreipia dėmesį į tai, kad susitarta 

dėl tarptautinio lygmens politikos 

priemonių, skirtų iš dalies šiai rizikai 

mažinti (konkrečiai dėl bendro nuostolių 

padengimo pajėgumo, centrinės išvestinių 

finansinių priemonių tarpuskaitos, 

papildomo kapitalo ir sverto koeficiento, 

taikomų pasaulinės sisteminės svarbos 

bankams); pasižada sparčiai nagrinėti 

atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų, kad tos 

priemonės būtų įgyvendintos Sąjungoje ir 

padėtų toliau mažinti riziką, kurią kelia 

pernelyg didelės, kad joms būtų leista 

žlugti, įstaigos; primena Finansinio 

stabilumo tarybos pirmininko Mark Carney 

žodžius apie tai, kad susitarimas dėl 

pasiūlymų dėl vieno tarptautinio pasaulinės 

sisteminės svarbos bankams taikomo 

bendro nuostolių padengimo pajėgumo 

standarto būtų naujas svarbus žingsnis 

siekiant išspręsti pernelyg didelių, kad 

jiems būtų leista žlugti, bankų problemą; 
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taip pat pažymi, kad veiksmingas 

gelbėjimo privačiomis lėšomis 

mechanizmas ir tinkamo lygio minimalių 

nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų 

reikalavimų taikymas yra svarbi 

reguliavimo priemonių dalis, siekiant 

spręsti šį klausimą ir suteikti galimybių 

pertvarkyti pasaulinės sisteminės svarbos 

bankus nenaudojant viešųjų subsidijų ir 

nesutrikdant visos finansų sistemos; 

taip pat pažymi, kad veiksmingas 

gelbėjimo privačiomis lėšomis 

mechanizmas ir tinkamo lygio minimalių 

nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų 

reikalavimų taikymas yra svarbi 

reguliavimo priemonių dalis, siekiant 

spręsti šį klausimą ir suteikti galimybių 

pertvarkyti pasaulinės sisteminės svarbos 

bankus nenaudojant viešųjų subsidijų ir 

nesutrikdant visos finansų sistemos; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. pabrėžia dabartinės testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis metodikos 

taikymo apribojimus; todėl palankiai 

vertina Europos bankininkystės institucijos 

ir ECB pastangas toliau gerinti testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis sistemą; 

tačiau mano, kad reikėtų dėti daugiau 

pastangų, kad būtų geriau atspindėta 

realios krizės padėties tikimybė ir tikrovė, 

be kita ko, į metodiką geriau būtų įtraukti 

daugiau dinaminių veiksnių, pavyzdžiui, 

plintantis neigiamas poveikis; mano, kad 

skaidrumo stoka, būdinga paties ECB 

testavimui nepalankiausiomis sąlygomis, 

reiškia netikrumą dėl priežiūros praktikos; 

ragina ECB paskelbti savo testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, 

siekiant skatinti rinką pasitikėti; 

18. pabrėžia dabartinės testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis metodikos 

taikymo apribojimus – tai matyti, 

pavyzdžiui, iš specialios tvarkos, kurią per 

praėjusių metų testavimą 

nepalankiausiomis sąlygomis, taikė 

„Deutsche Bank“; todėl palankiai vertina 

Europos bankininkystės institucijos ir ECB 

pastangas toliau gerinti testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis sistemą; 

tačiau mano, kad reikėtų dėti daugiau 

pastangų, kad būtų geriau atspindėta 

realios krizės padėties tikimybė ir tikrovė, 

be kita ko, į metodiką geriau būtų įtraukti 

daugiau dinaminių veiksnių, pavyzdžiui, 

plintantis neigiamas poveikis; mano, kad 

skaidrumo stoka, būdinga paties ECB 

testavimui nepalankiausiomis sąlygomis, 

reiškia netikrumą dėl priežiūros praktikos; 

ragina ECB paskelbti savo testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, 

siekiant skatinti rinką pasitikėti; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/15 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

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 

prevencinės ir alternatyvios priemonės, 

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; 

pažymi, kad ECB deramai nepaaiškino, 

kaip apskaičiuotas kapitalo trūkumas 

bankui „Monte dei Paschi di Siena“ 

vykdant prevencinę rekapitalizaciją, ir 

ragina užtikrinti kiek galima didesnį tokių 

apskaičiavimų viešą skaidrumą ir 

nuoseklumą. 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 
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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; 

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 

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 

 

 


