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Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. megjegyzi, hogy a pénzügyi 
ágazatban a globális pénzügyi rendszer 
stabilizálásához a szanálási eszközök 
hiányában szükségesek lehettek az 
ideiglenes állami támogatások, de most 
felül kell vizsgálni és meg kell szüntetni 
őket; sajnálatát fejezi ki a felülvizsgálat 
elégtelen volta miatt; újfent kéri ezért a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a 
pénzintézetek a válság kezdete óta 
részesültek-e rejtett juttatásokban és állami 
támogatásban a központi bankok által 
nyújtott likviditási támogatás formájában; 
emlékeztet a Vestager biztos által a 
Parlament Gazdasági és Monetáris 
Bizottságával 2017. novemberben 
folytatott strukturált párbeszéd során tett 
kötelezettségvállalásra, mely szerint 
áttekintik az EKB vállalati eszközvásárlási 
programjából eredő esetleges 
versenytorzulásokat, és a kérdésben 
kvalitatív szempontú válasszal fog 
szolgálni; hangsúlyozza ezzel 
kapcsolatban, hogy az állami támogatások 
terén a szelektivitás fogalma alapvető 
kritériumot jelent, amelyet mélyrehatóan 
meg kell vizsgálni, e tekintetben rámutat 
továbbá az EUSZ 4. cikkének 
(3) bekezdésére, amely az úgynevezett 
lojális együttműködés elvét tartalmazza;

31. rámutat arra, hogy a bankokról 
szóló 2013. évi közlemény elfogadásáig a 
pénzügyi ágazatra irányuló ideiglenes 
állami támogatási keret kapcsán néhány 
tagállam jelentősen beavatkozott, hogy 
megmentse nemzeti bankszektorát, míg 
mások csak korlátozott mértékben 
részesültek e rendszer előnyeiből; 
megjegyzi, hogy az állami támogatási 
politika bankunión belüli aszimmetrikus 
alkalmazásának következményeit most 
alaposan felül kell vizsgálni, és sajnálatát 
fejezi ki e felülvizsgálatnak a verseny 
szempontjából elégtelen volta miatt; 
felhívja ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg az európai bankszektoron belüli 
verseny lehetséges jelentős torzulásait, 
amelyek a 2008 óta alkalmazott állami 
támogatási politika uniós tagállamok 
közötti eltérő alkalmazásaiból erednek, és 
nyújtson be jelentést a Parlamentnek és a 
Tanácsnak e tekintetben, a bankunión 
belüli bankok közötti egyenlő 
versenyfeltételek helyreállítására irányuló 
megfelelő intézkedések meghatározása 
érdekében; ezen túlmenően újfent kéri a 
Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a 
pénzintézetek a válság kezdete óta 
részesültek-e rejtett juttatásokban és állami 
támogatásban a központi bankok által 
nyújtott likviditási támogatás formájában; 
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emlékeztet a Vestager biztos által a 
Parlament Gazdasági és Monetáris 
Bizottságával 2017. novemberben 
folytatott strukturált párbeszéd során tett 
kötelezettségvállalásra, mely szerint 
áttekintik az EKB vállalati eszközvásárlási 
programjából eredő esetleges 
versenytorzulásokat, és a kérdésben 
kvalitatív szempontú válasszal fog 
szolgálni; hangsúlyozza ezzel 
kapcsolatban, hogy az állami támogatások 
terén a szelektivitás fogalma alapvető 
kritériumot jelent, amelyet mélyrehatóan 
meg kell vizsgálni, e tekintetben rámutat 
továbbá az EUSZ 4. cikkének 
(3) bekezdésére, amely az úgynevezett 
lojális együttműködés elvét tartalmazza;
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