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8.2.2017 A8-0019/11 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. pauž bažas par ienākumus nenesošu 

aizdevumu augsto apjomu, jo saskaņā ar 

ECB datiem 2016. gada aprīlī eurozonas 

bankās tas bija EUR 1014 miljardi; 

uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi samazināt šo 

apjomu; atzinīgi vērtē dažās dalībvalstīs 

jau īstenotos centienus samazināt 

ienākumus nenesošu aizdevumu apjomu; 

tomēr atzīmē, ka līdz šim minētais 

jautājums tika risināts galvenokārt valstu 

līmenī; uzskata, ka šī problēma ir jārisina 

pēc iespējas drīzāk, taču atzīst, ka tās 

galīgai atrisināšanai būs nepieciešams 

zināms laiks; uzskata, ka, ierosinot jebkādu 

risinājumu, būtu jāņem vērā ienākumus 

nenesošo aizdevumu avots, ietekme uz 

banku spēju aizdot reālajai ekonomikai un 

nepieciešamība attīstīt ienākumus nenesošu 

aizdevumu primāro un sekundāro tirgu, 

iespējams, drošas un pārredzamas 

vērtspapīrošanas veidā, kas notiktu gan 

Savienības, gan valstu līmenī; iesaka 

Komisijai palīdzēt dalībvalstīm, tostarp 

izveidot īpašam nolūkam paredzētas aktīvu 

pārvaldības sabiedrības (jeb t. s. sliktās 

bankas) un veikt pastiprinātu uzraudzību; 

šajā sakarā atkārtoti uzsver, ka liela nozīme 

ir spējai izpārdot ienākumus nenesošus 

aizdevumus, lai izbrīvētu kapitālu, kas ir 

1. pauž bažas par ienākumus nenesošu 

aizdevumu augsto apjomu, jo saskaņā ar 

ECB datiem 2016. gada aprīlī eurozonas 

bankās tas bija EUR 1014 miljardi; 

uzskata, ka ir izšķiroši svarīgi samazināt šo 

apjomu; atzinīgi vērtē dažās dalībvalstīs 

jau īstenotos centienus samazināt 

ienākumus nenesošu aizdevumu apjomu; 

tomēr atzīmē, ka līdz šim minētais 

jautājums tika risināts galvenokārt valstu 

līmenī; uzskata, ka šī problēma ir jārisina 

pēc iespējas drīzāk, taču atzīst, ka tās 

galīgai atrisināšanai būs nepieciešams 

zināms laiks; uzskata, ka, ierosinot jebkādu 

risinājumu, būtu jāņem vērā ienākumus 

nenesošo aizdevumu avots, ietekme uz 

banku spēju aizdot reālajai ekonomikai un 

nepieciešamība attīstīt ienākumus nenesošu 

aizdevumu primāro un sekundāro tirgu, 

iespējams, drošas un pārredzamas 

vērtspapīrošanas veidā, kas notiktu gan 

Savienības, gan valstu līmenī; iesaka 

Komisijai palīdzēt dalībvalstīm, tostarp 

izveidot īpašam nolūkam paredzētas aktīvu 

pārvaldības sabiedrības (jeb t. s. sliktās 

bankas) un veikt pastiprinātu uzraudzību; 

pauž bažas par EBI un ECB pārstāvju 

nesenajiem izteikumiem, kas vedina uz 

domām, ka nodokļu maksātājiem būtu 
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īpaši svarīgi, lai bankas varētu izsniegt 

aizdevumus MVU; atzinīgi vērtē ECB 

noturēto apspriešanos par projektu bankām 

paredzētiem norādījumiem attiecībā uz 

ienākumus nenesošiem aizdevumiem kā 

pirmo soli, taču uzskata, ka ir jāpanāk vēl 

lielāks progress; atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu par uzņēmumu 

maksātnespēju un pārstrukturēšanu, tostarp 

agrīnu pārstrukturēšanu un otro iespēju, 

saistībā ar kapitāla tirgu savienību; aicina 

dalībvalstis, kamēr nav pieņemts minētais 

priekšlikums un lai papildinātu to, uzlabot 

attiecīgos tiesību aktus, it īpaši attiecībā uz 

atveseļošanas procedūru ilgumu, tiesu 

sistēmu darbību un vispārīgāk — attiecībā 

uz to parāda pārstrukturēšanas tiesisko 

regulējumu, un īstenot nepieciešamās 

ilgtspējīgās strukturālās reformas, kuru 

mērķis ir ekonomikas atveseļošana, lai 

atrisinātu ienākumus nenesošu aizdevumu 

problēmu; atzīmē, ka saskaņā ar 

Starptautisko norēķinu bankas datiem 

dažas eurozonas bankas krīzes gados 

pavājināja savu kapitāla bāzi, izmaksājot 

ievērojamas dividendes, kas reizēm 

pārsniedza nesadalītās peļņas apjomu; 

uzskata, ka banku kapitāla stāvokli var 

stiprināt, samazinot dividenžu maksājumus 

un piesaistot jaunu pašu kapitālu; 

jāatbalsta šādi aktīvu pārvaldības 

uzņēmumi, un noraida viedokli, ka banku 

nozares ienesīguma atjaunošanai būtu 

jāizmanto publiskie līdzekļi; šajā sakarā 

atkārtoti uzsver, ka liela nozīme ir spējai 

izpārdot ienākumus nenesošus aizdevumus, 

lai izbrīvētu kapitālu, kas ir īpaši svarīgi, 

lai bankas varētu izsniegt aizdevumus 

MVU; atzinīgi vērtē ECB noturēto 

apspriešanos par projektu bankām 

paredzētiem norādījumiem attiecībā uz 

ienākumus nenesošiem aizdevumiem kā 

pirmo soli, taču uzskata, ka ir jāpanāk vēl 

lielāks progress; atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu par uzņēmumu 

maksātnespēju un pārstrukturēšanu, tostarp 

agrīnu pārstrukturēšanu un otro iespēju, 

saistībā ar kapitāla tirgu savienību; aicina 

dalībvalstis, kamēr nav pieņemts minētais 

priekšlikums un lai papildinātu to, uzlabot 

attiecīgos tiesību aktus, it īpaši attiecībā uz 

atveseļošanas procedūru ilgumu, tiesu 

sistēmu darbību un vispārīgāk — attiecībā 

uz to parāda pārstrukturēšanas tiesisko 

regulējumu, un īstenot nepieciešamās 

ilgtspējīgās strukturālās reformas, kuru 

mērķis ir ekonomikas atveseļošana, lai 

atrisinātu ienākumus nenesošu aizdevumu 

problēmu; atzīmē, ka saskaņā ar 

Starptautisko norēķinu bankas datiem 

dažas eurozonas bankas krīzes gados 

pavājināja savu kapitāla bāzi, izmaksājot 

ievērojamas dividendes, kas reizēm 

pārsniedza nesadalītās peļņas apjomu; 

uzskata, ka banku kapitāla stāvokli var 

stiprināt, samazinot dividenžu maksājumus 

un piesaistot jaunu pašu kapitālu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a uzskata, ka Eiropas banku darbības 

nozares ienesīguma trūkumu izraisa 

ienākumus nenesošu aizdevumu 

uzkrājums, īstenotā procentu likmju 

politika un pieprasījuma problēmas; 

atzīmē, ka vispārējā ekonomikas 

stagnācija un nefinanšu korporāciju 

turētais rekordlielais likvīdo aktīvu 

apmērs eurozonā (ko daļēji ir izraisījusi 

gadu desmitiem ilgusī darba samaksas 

kompresija) — kas mazina korporāciju 

paļaušanos uz aizdevumiem un 

pieprasījumu pēc tiem — ir būtiski 

faktori, kuri veicina pastāvīgi zemo banku 

ienesīguma līmeni; uzskata, ka šajā 

situācijā ir jāizbeidz taupības politikas 

īstenošana un steidzami jāizstrādā 

vērienīga programma attiecībā uz ES 

investīcijām infrastruktūrā, lai reālajā 

ekonomikā investētu jaunus līdzekļus; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. atzīmē risku, kas izriet no pieeju “pārāk 

liels, lai bankrotētu”, “pārāk cieši 

savstarpēji saistīti, lai bankrotētu” un 

“pārāk sarežģīti, lai atrisinātu” 

izmantošanas attiecībā uz finanšu 

institūcijām; atzīmē, ka ir panākta 

vienošanās par starptautiskā līmenī 

izstrādātu politikas pasākumu kopumu (it 

īpaši par TLAC, atvasināto instrumentu 

centralizētu tīrvērti un kapitāla un sviras 

rādītāja pievienošanu attiecībā uz globālā 

līmenī sistēmiski nozīmīgām bankām) 

minēto risku novēršanai; pauž apņemšanos 

paātrināt darbu pie atbilstošā leģislatīvā 

priekšlikuma par to īstenošanu Savienībā, 

tādējādi vēl vairāk mazinot risku, kas izriet 

no pieejas “pārāk liels, lai bankrotētu” 

izmantošanas; atgādina Finanšu stabilitātes 

padomes (FSP) priekšsēdētāja Mark 

Carney šajā sakarā pausto viedokli, ka 

vienošanās par priekšlikumiem par 

vispārēju starptautisku kopējās zaudējumu 

absorbcijas spējas standartu globālā līmenī 

sistēmiski nozīmīgām bankām ir 

pavērsiens, lai izbeigtu pieejas „pārāk liels, 

lai bankrotētu” izmantošanu attiecībā uz 

bankām; atzīmē arī to, ka efektīvs iekšējās 

rekapitalizācijas mehānisms un atbilstoša 

16. atzīmē risku, kas izriet no pieeju “pārāk 

liels, lai bankrotētu”, “pārāk cieši 

savstarpēji saistīti, lai bankrotētu” un 

“pārāk sarežģīti, lai atrisinātu” 

izmantošanas attiecībā uz finanšu 

institūcijām; atzīmē, ka ir panākta 

vienošanās par starptautiskā līmenī 

izstrādātu politikas pasākumu kopumu (it 

īpaši par TLAC, atvasināto instrumentu 

centralizētu tīrvērti un kapitāla un sviras 

rādītāja pievienošanu attiecībā uz globālā 

līmenī sistēmiski nozīmīgām bankām) 

minēto risku daļējai novēršanai; pauž 

apņemšanos paātrināt darbu pie atbilstošā 

leģislatīvā priekšlikuma par to īstenošanu 

Savienībā, tādējādi vēl vairāk mazinot 

risku, kas izriet no pieejas “pārāk liels, lai 

bankrotētu” izmantošanas; atgādina 

Finanšu stabilitātes padomes (FSP) 

priekšsēdētāja Mark Carney šajā sakarā 

pausto viedokli, ka vienošanās par 

priekšlikumiem par vispārēju starptautisku 

kopējās zaudējumu absorbcijas spējas 

standartu globālā līmenī sistēmiski 

nozīmīgām bankām ir pavērsiens, lai 

izbeigtu pieejas „pārāk liels, lai 

bankrotētu” izmantošanu attiecībā uz 

bankām; atzīmē arī to, ka efektīvs iekšējās 
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līmeņa MREL piemērošana ir svarīga daļa 

no regulatīviem pasākumiem, kas 

paredzēti, lai atrisinātu šo jautājumu un 

ļautu noregulēt globālā līmenī sistēmiski 

nozīmīgas bankas, neizmantojot publiskos 

līdzekļus un neizraisot globālās finanšu 

sistēmas darbības traucējumus; 

rekapitalizācijas mehānisms un atbilstoša 

līmeņa MREL piemērošana ir svarīga daļa 

no regulatīviem pasākumiem, kas 

paredzēti, lai atrisinātu šo jautājumu un 

ļautu noregulēt globālā līmenī sistēmiski 

nozīmīgas bankas, neizmantojot publiskos 

līdzekļus un neizraisot globālās finanšu 

sistēmas darbības traucējumus; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Grozījums Nr.  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 grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. uzsver pašreizējās spriedzes testu 

metodikas izmantošanas ierobežojumus; 

tādēļ atzinīgi vērtē EBI un ECB centienus 

turpināt uzlabot spriedzes testu satvaru; 

tomēr uzskata, ka būtu jādara vairāk, lai 

labāk atspoguļotu reālu krīzes situāciju 

iespējamību un īstenību, tostarp metodikā 

labāk iekļaujot dinamiskākus elementus, 

piemēram, nelabvēlīgas ietekmes 

izplatīšanās faktoru; uzskata, ka pašas ECB 

veiktajiem spriedzes testiem raksturīgais 

pārredzamības trūkums rada uzraudzības 

prakses nenoteiktību; aicina ECB publicēt 

savu spriedzes testu rezultātus, lai 

veicinātu uzticēšanos tirgum; 

18. uzsver pašreizējās spriedzes testu 

metodikas izmantošanas ierobežojumus, kā 

to uzskatāmi parādīja, piemēram, 

pagājušā gada spriedzes testā Deutsche 

Bank piemērotais īpašais režīms; tādēļ 

atzinīgi vērtē EBI un ECB centienus 

turpināt uzlabot spriedzes testu satvaru; 

tomēr uzskata, ka būtu jādara vairāk, lai 

labāk atspoguļotu reālu krīzes situāciju 

iespējamību un īstenību, tostarp metodikā 

labāk iekļaujot dinamiskākus elementus, 

piemēram, nelabvēlīgas ietekmes 

izplatīšanās faktoru; uzskata, ka pašas ECB 

veiktajiem spriedzes testiem raksturīgais 

pārredzamības trūkums rada uzraudzības 

prakses nenoteiktību; aicina ECB publicēt 

savu spriedzes testu rezultātus, lai 

veicinātu uzticēšanos tirgum; 

Or. en 



 

AM\1116895LV.docx  PE598.457v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.2.2017 A8-0019/15 

Grozījums Nr.  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 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, 

ka konkrētas situācijas ir tikušas risinātas 

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; atzīmē, ka ECB nepaskaidroja 

kapitāla deficīta aprēķināšanu saistībā ar 

Monte dei Paschi di Siena pieprasīto 

prudenciālo rekapitalizāciju, un prasa 

nodrošināt maksimālu publisku 

pārredzamību un konsekvenci šādu 

aprēķinu veikšanā; 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 
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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; 

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, 

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 

 

 


