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Pakeitimas

31.
atkreipia dėmesį į tai, kad, nesant
pertvarkymo priemonių, laikina valstybės
pagalba finansų sektoriui, skirta pasaulio
finansų sistemai stabilizuoti, galbūt buvo
būti reikalinga, tačiau dabar ji turi būti
patikrinta ir panaikinta; apgailestauja, kad
šis tikrinimas atliekamas nepakankamai;
taigi pakartoja savo prašymą Komisijai
išnagrinėti, ar nuo krizės pradžios bankų
įstaigos, gavusios iš centrinių bankų
paramą likvidumui padidinti, gavo
netiesioginių subsidijų ir valstybės
pagalbos; primena, kad Komisijos narė M.
Vestager 2017 m. lapkričio mėn.
vykusiame struktūrizuotame dialoge su
Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos
komitetu įsipareigojo apsvarstyti galimus
konkurencijos iškraipymus, atsiradusius
dėl ECB bendrovių sektoriaus pirkimo
programos, ir pateikti kokybinį atsakymą;
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad valstybės
pagalbos atrankumo sąvoka yra esminis
kriterijus, kurį reikia kruopščiai išnagrinėti,
ir toliau atkreipia dėmesį į ES sutarties 4
straipsnio 3 dalį, kurioje minimas
vadinamasis lojalumo principas;

31.
atkreipia dėmesį į tai, kad, iki buvo
priimtas 2013 m. Bankų komunikatas,
pagal laikinos valstybės pagalbos finansų
sektoriui sistemą kai kurios valstybės
narės, siekdamos gelbėti savo
nacionalinius bankų sektorius, labai
smarkiai į juos kišosi, o kitos tik ribotu
mastu pasinaudojo šia tvarka; pažymi,
kad nevienodo valstybės pagalbos
politikos taikymo bankų sąjungoje
pasekmes dabar būtina labai kruopščiai
patikrinti, ir apgailestauja, kad šis
tikrinimas atliekamas nepakankamai
konkurencijos aspektu; todėl ragina
Komisiją apsvarstyti galimus didelius
konkurencijos iškraipymus Europos
bankų sektoriuje, kuriuos lėmė tai, kad
nuo 2008 m. valstybės narės skirtingai
taikė valstybės pagalbos politiką, ir šiuo
klausimu pateikti ataskaitą Parlamentui ir
Tarybai, kad būtų nustatytos tinkamos
priemonės, kuriomis būtų atkurtos
vienodos bankų sąjungos bankų
konkurencijos sąlygos; taip pat pakartoja
savo prašymą Komisijai išnagrinėti, ar nuo
krizės pradžios bankų įstaigos, gavusios iš
centrinių bankų paramą likvidumui
padidinti, gavo netiesioginių subsidijų ir
valstybės pagalbos; primena, kad
Komisijos narė M. Vestager 2017 m.
lapkričio mėn. vykusiame struktūrizuotame
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dialoge su Parlamento Ekonomikos ir
pinigų politikos komitetu įsipareigojo
apsvarstyti galimus konkurencijos
iškraipymus, atsiradusius dėl ECB
bendrovių sektoriaus pirkimo programos, ir
pateikti kokybinį atsakymą; atsižvelgdamas
į tai pabrėžia, kad valstybės pagalbos
atrankumo sąvoka yra esminis kriterijus,
kurį reikia kruopščiai išnagrinėti, ir toliau
atkreipia dėmesį į ES sutarties 4 straipsnio
3 dalį, kurioje minimas vadinamasis
lojalumo principas;
Or. en
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