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21.2.2018 A8-0019/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia – výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. opätovne vyjadruje znepokojenie 

nad rizikami vyplývajúcimi z držby aktív 

na úrovni III vrátane derivátov, a najmä z 

ťažkostí ich oceňovania; v tejto súvislosti 

víta zahrnutie EBA do postupov 

konkrétnych opatrení na riadenie rizík 

týkajúcich sa nástrojov úrovne 2 a úrovne 3 

v rámci stresového testu v roku 2018; 

opätovne potvrdzuje svoju výzvu 

adresovanú jednotnému mechanizmu 

dohľadu, aby túto otázku stanovil za 

prioritu jednotného dohľadu na rok 2018; 

10. opätovne vyjadruje znepokojenie 

nad rizikami pre finančnú stabilitu celej 

eurozóny, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, 

že niektoré bankové systémy sú vo veľkej 

miere vystavené finančným aktívam 

úrovne 2 a 3 vrátane derivátov, a najmä z 

ťažkostí pri ich oceňovaní; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že ECB od svojho 

vzniku neprijala žiadne opatrenia na 

odstránenie a zníženie rizík spojených s 

týmito nelikvidnými a zložitými nástrojmi; 
v tejto súvislosti víta zahrnutie EBA do 

postupov konkrétnych opatrení na riadenie 

rizík týkajúcich sa nástrojov úrovne 2 a 

úrovne 3 v rámci stresového testu v roku 

2018; opätovne dôrazne potvrdzuje svoju 

výzvu adresovanú jednotnému 

mechanizmu dohľadu, aby túto otázku 

stanovil za prioritu jednotného dohľadu na 

rok 2018, aby sa zabezpečilo realistickejšie 

posúdenie systémových rizík, ktoré sú 

vlastné európskemu bankovému systému, 

a dosiahlo ich zníženie, ktoré je veľmi 

potrebné; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia – výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  30a. upozorňuje na zásadný význam 

dosiahnutia ambicióznej štrukturálnej 

reformy bankového sektora na základe 

jasného a povinného oddelenia 

investičných činností od tradičných 

úverových transakcií; nesúhlasí s 

úmyslom Komisie stiahnuť svoj návrh 

týkajúci sa tejto problematiky; poukazuje 

na to, že túto reformu propagovala 

samotná Komisia ako dôležitý doplnok 

smernice o ozdravení a riešení krízových 

situácií bánk v záujme vyriešenia krízy; 

zdôrazňuje, že oddelenie je nevyhnutné s 

cieľom uľahčiť riešenie krízy a súčasne 

zabezpečiť úplnú ochranu sporiteľov a 

vkladateľov a účinne riešiť problém 

bánk, ktoré sú príliš veľké na to, aby 

skrachovali; vyzýva Komisiu, aby 

opätovne predložila svoj návrh a aby 

presadzovala uzavretie dohody medzi 

spoluzákonodarcami; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia – výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  31a. vyjadruje vážne znepokojenie v 

súvislosti s nepriaznivými dôsledkami 

záchrany pomocou vnútorných zdrojov na 

dôveru investorov a občanov EÚ; 

poukazuje na to, že mechanizmus 

záchrany pomocou vnútorných zdrojov 

môže mať ten nežiadúci vplyv, že urýchli 

krízu a zvýši finančnú nestabilitu, čo zase 

môže vyvolať paniku a viesť k rozšíreniu 

krízy na finančné trhy; odsudzuje 

základnú nespravodlivosť zásady 

záchrany pomocou vnútorných zdrojov, 

podľa ktorej zodpovednosť za zlyhanie 

bánk čiastočne znášajú malí investori, 

sporitelia a držitelia bežných účtov, a to 

napriek skutočnosti, že nemajú žiadnu 

kontrolu nad spoľahlivosťou bánk, ani 

vplyv na ich riadenie; 

Or. en 

 

 


