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9.1.2019 A8-0419/1 

Grozījums Nr.  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Banku savienība: 2018. gada ziņojums 

(2018/2100(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā atsevišķu dalībvalstu banku 

sistēmās joprojām ir uzkrāts satraucoši 

augsts INK apjoms; 

E. tā kā atsevišķu dalībvalstu banku 

sistēmās joprojām ir uzkrāts satraucoši 

augsts INK un 2. un 3. līmeņa riska 

darījumu apjoms; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Banku savienība: 2018. gada ziņojums 

(2018/2100(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Fa. tā kā saskaņā ar EVTI 2018. gada 

18. oktobra pirmo ikgadējo statistikas 

ziņojumu par ES atvasināto finanšu 

instrumentu tirgiem ES atvasināto 

instrumentu tirgi 2017. gada beigās 

aptvēra bruto nosacīto atlikušo vērtību 

660 triljonu EUR apmērā;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Banku savienība: 2018. gada ziņojums 

(2018/2100(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. ņem vērā EBI veiktā ES mēroga 

spriedzes testa rezultātus; atzinīgi novērtē 

otrā un trešā līmeņa instrumentu iekļaušanu 

2018. gada spriedzes testos; uzskata, ka 

spriedzes testi būtu jāinterpretē saistībā ar 

citām patlaban veiktām uzraudzības 

pārraudzības darbībām; aicina VUM, EBI 

un ESRK izmantot saskaņotas metodes 

spriedzes testu izstrādē, lai šajā procedūrā 

nodrošinātu augstu pārredzamības līmeni 

un izvairītos no iespējamiem 

kropļojumiem;  

10. ņem vērā EBI veiktā ES mēroga 

spriedzes testa rezultātus; atzinīgi novērtē 

otrā un trešā līmeņa instrumentu iekļaušanu 

2018. gada spriedzes testos; atkārto tās 

aicinājumu VUM noteikt šo sarežģīto un 

nelikvīdo finanšu instrumentu, tostarp 

atvasināto finanšu instrumentu, apjoma 

samazināšanu par vienu no tās 

galvenajām uzraudzības prioritātēm; 
uzskata, ka spriedzes testi būtu jāinterpretē 

saistībā ar citām patlaban veiktām 

uzraudzības pārraudzības darbībām; aicina 

VUM, EBI un ESRK izmantot saskaņotas 

metodes spriedzes testu izstrādē, lai šajā 

procedūrā nodrošinātu augstu 

pārredzamības līmeni un izvairītos no 

iespējamiem kropļojumiem; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Banku savienība: 2018. gada ziņojums 

(2018/2100(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. atgādina, ka pastāv ar valsts 

parādu saistīti riski; ņem vērā Bāzeles 

Banku uzraudzības komitejas (BCBS) 

pašreizējo darbu attiecībā uz valsts parāda 

risku; pauž bažas arī par to, ka dažas 

finanšu iestādes ir pārmērīgi investējušas 

savas valsts parāda vērtspapīros; uzsver, 

ka ES tiesiskajam regulējumam par 

prudenciālu pieeju valsts parādam būtu 

jāatbilst starptautiskajiem standartiem;  

svītrots 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Banku savienība: 2018. gada ziņojums 

(2018/2100(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. ņem vērā pašlaik notiekošās 

sarunas par INK dokumentu paketi; 

norāda uz ECB papildinājumu par INK un 

EBI darbu pie pamatnostādnēm par 

ienākumus nenesošu un pārskatītu riska 

darījumu pārvaldību; atzinīgi vērtē INK 

apjoma samazināšanos pēdējos gados; 

atkārtoti pauž bažas par to, ka INK un 2. un 

3. līmeņa instrumentu kopējais apjoms un 

īpatsvars dažās dalībvalstīs joprojām 

ievērojami pārsniedz vidējo līmeni; uzsver, 

ka INK radītais risks finanšu stabilitātei 

joprojām ir ievērojams, taču tas ir zemāks 

nekā dažus gadus atpakaļ; piekrīt 

Komisijai, ka galvenā atbildība par INK 

samazināšanu ir dalībvalstīm, jo īpaši 

pieņemot efektīvus maksātnespējas tiesību 

aktus, un pašām bankām, tomēr uzsver ES 

ieinteresētību samazināt INK īpatsvaru;  

16. ņem vērā 2018. gada 18. decembrī 

panākto vienošanos par INK dokumentu 

paketi; pauž nožēlu par to, ka nav 

pienācīgi ņemta vērā jaunā uzraudzības 

regulējuma ekonomiskā un sociālā 

ietekme, jo īpaši tā negatīvā ietekme uz 

aizņēmējiem un reālās ekonomikas 

finansēšanu; pauž bažas par pilnīga 

seguma prasības atbilstību, samērīgumu 

un ekonomisko ietekmi attiecībā uz 

nodrošinātajiem INK; šajā sakarībā 

atgādina, ka nodrošinājumam var būt 

būtiska atgūstamā vērtība pat daudzus 

gadus pēc tam, kad aizdevums ir 

klasificēts kā nerezultatīvs riska darījums; 
norāda uz ECB papildinājumu par INK un 

EBI darbu pie pamatnostādnēm par 

ienākumus nenesošu un pārskatītu riska 

darījumu pārvaldību; atzinīgi vērtē INK 

apjoma samazināšanos pēdējos gados; 

atkārtoti pauž bažas par to, ka INK un 2. un 

3. līmeņa instrumentu kopējais apjoms un 

īpatsvars dažās dalībvalstīs joprojām 

ievērojami pārsniedz vidējo līmeni; uzsver, 

ka 2. un 3. līmeņa instrumentu radītais 

risks finanšu stabilitātei joprojām ir 

ievērojams, savukārt INK radītais risks ir 

zemāks nekā dažus gadus atpakaļ; piekrīt 

Komisijai, ka galvenā atbildība par INK 

samazināšanu ir dalībvalstīm, jo īpaši 

pieņemot efektīvus maksātnespējas tiesību 
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aktus, un pašām bankām, tomēr uzsver ES 

ieinteresētību samazināt INK īpatsvaru; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Banku savienība: 2018. gada ziņojums 

(2018/2100(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  20.a uzsver, ka problēma “pārāk liels, 

lai bankrotētu” aizvien ir aktuāla un rada 

būtisku risku banku noregulējuma 

iespējām; uzsver nepieciešamību veikt 

banku nozares strukturālu reformu, 

pamatojoties uz tirdzniecības darbību 

obligātas nošķiršanas no kreditēšanas; 

norāda, ka šī reforma būtu fundamentāls 

papildinājums krīzes noregulējuma 

satvaram, kā liecina no 2008. gada 

finanšu krīzes gūtā pieredze; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Banku savienība: 2018. gada ziņojums 

(2018/2100(INI)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. atkārtoti apstiprina savu nostāju, ka 

ir jāprecizē noteikumi par piesardzīgu 

rekapitalizāciju; norāda, ka piesardzīga 

rekapitalizācija var būt krīzes pārvarēšanas 

instruments, taču uzskata, ka tās 

izmantošana ir stingri jāierobežo, 

attiecinot to tikai uz ārkārtas gadījumiem, 

ja banka ievēro saskaņotos minimālos 

regulējumā paredzētos kapitāla līmeņus 

un tādēļ ir maksātspējīga un ja tiek 

nodrošināta atbilstība ES valsts atbalsta 

noteikumiem; atgādina, ka ES 

noregulējuma režīma mērķis ir nodrošināt, 

lai nodokļu maksātāji tiktu aizsargāti, 

banku pārvaldības nepilnību izmaksas 

segtu tās akcionāri un kreditori un tiktu 

saglabāta finanšu sistēmas stabilitāte 

kopumā; uzsver, ka noteikumi par 

kredītiestāžu noregulējumu ir jāpiemēro 

vēl labāk; 

25. atkārtoti apstiprina savu nostāju, ka 

ir jāprecizē noteikumi par piesardzīgu 

rekapitalizāciju; norāda, ka piesardzīga 

rekapitalizācija var būt svarīgs un leģitīms 

krīzes pārvarēšanas instruments, un 

uzskata, ka tā izmantošanai jābūt pilnībā 

pieejamai, ja banka saskaras ar 

likviditātes krīzi, bet ir maksātspējīga; 

atgādina, ka ES noregulējuma režīma 

mērķis ir nodrošināt, lai nodokļu maksātāji 

tiktu aizsargāti, lai banku pārvaldības 

nepilnību izmaksas segtu tās akcionāri un 

kreditori ar pietiekamu spēju segt 

zaudējumus un lai tiktu saglabāta finanšu 

sistēmas stabilitāte kopumā; uzsver, ka 

noteikumiem par kredītiestāžu 

noregulējumu būtu pilnībā jāizslēdz 

noguldītāju un mazo kreditoru iesaiste 

banku zaudējumu segšanā;  

Or. en 

 

 


