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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επισημαίνει ότι οι προσωρινές 
κρατικές ενισχύσεις στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα για τη 
σταθεροποίηση του παγκόσμιου 
χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν 
ενδεχομένως απαραίτητες ελλείψει 
εξυγίανσης αλλά ότι, ωστόσο, πρέπει 
πλέον να ελεγχθούν και να καταργηθούν· 
εκφράζει τη λύπη του για τον ανεπαρκή 
χαρακτήρα του ελέγχου αυτού· καλεί εκ 
νέου την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον 
τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν λάβει, από 
την έναρξη της κρίσης, έμμεσες 
επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις μέσω 
της παροχής ρευστότητας από κεντρικές 
τράπεζες· υπενθυμίζει ότι η Επίτροπος 
Margrethe Vestager δεσμεύτηκε, τον 
Νοέμβριο του 2017, στο πλαίσιο του 
διαρθρωμένου διαλόγου με την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να 
εξετάσει τις πιθανές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από το 
πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά 
επιχειρηματικών ομολόγων και να 
υποβάλει έκθεση με στοιχειοθετημένη 
απάντηση· υπογραμμίζει, ως προς το θέμα 
αυτό, ότι η έννοια της επιλεκτικότητας στις 
κρατικές ενισχύσεις αποτελεί βασικό 
κριτήριο που πρέπει να διερευνηθεί 
διεξοδικά και παραπέμπει, εν προκειμένω, 

31. επισημαίνει ότι, βάσει του 
πλαισίου προσωρινών κρατικών 
ενισχύσεων για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα που ίσχυε μέχρι την έκδοση της 
ανακοίνωσης για τον τραπεζικό τομέα 
του 2013, ορισμένα κράτη μέλη 
παρενέβησαν μαζικά για τη διάσωση των 
εθνικών τραπεζικών τους τομέων, ενώ 
άλλα επωφελήθηκαν μόνο σε 
περιορισμένο βαθμό από το εν λόγω 
καθεστώς· σημειώνει ότι οι συνέπειες της 
ασύμμετρης χρήσης της πολιτικής για τις 
κρατικές ενισχύσεις εντός της τραπεζικής 
ένωσης πρέπει τώρα να ελεγχθούν 
ενδελεχώς και εκφράζει τη λύπη του για 
τον ανεπαρκή χαρακτήρα του ελέγχου 
αυτού από την άποψη του ανταγωνισμού· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
εξετάσει πιθανές σημαντικές στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού στον ευρωπαϊκό 
τραπεζικό τομέα, οι οποίες προκύπτουν 
λόγω των διαφορετικών πολιτικών που 
εφαρμόζει στα κράτη μέλη της ΕΕ στον 
τομέα των κρατικών ενισχύσεων από το 
2008 και να υποβάλει σχετική έκθεση στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
προκειμένου να προσδιοριστούν 
κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση 
ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 
τραπεζών στην τραπεζική ένωση· καλεί, 
επίσης, εκ νέου την Επιτροπή να εξετάσει 



AM\1174813EL.docx PE631.672v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το 
οποίο περιέχει τη λεγόμενη αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας·

κατά πόσον τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν 
λάβει, από την έναρξη της κρίσης, έμμεσες 
επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις μέσω 
της παροχής ρευστότητας από κεντρικές 
τράπεζες· υπενθυμίζει ότι η Επίτροπος 
Margrethe Vestager δεσμεύτηκε, τον 
Νοέμβριο του 2017, στο πλαίσιο του 
διαρθρωμένου διαλόγου με την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να 
εξετάσει τις πιθανές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από το 
πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά 
επιχειρηματικών ομολόγων και να 
υποβάλει έκθεση με στοιχειοθετημένη 
απάντηση· υπογραμμίζει, ως προς το θέμα 
αυτό, ότι η έννοια της επιλεκτικότητας στις 
κρατικές ενισχύσεις αποτελεί βασικό 
κριτήριο που πρέπει να διερευνηθεί 
διεξοδικά και παραπέμπει, εν προκειμένω, 
στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το 
οποίο περιέχει τη λεγόμενη αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας·
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