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Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. atzīmē, ka pagaidu valsts atbalsts 
finanšu nozarei nolūkā stabilizēt globālo 
finanšu sistēmu, iespējams, bija 
nepieciešams, jo nebija noregulējuma 
instrumentu, taču tagad šis atbalsts ir 
rūpīgi jāpārbauda un jālikvidē; pauž 
nožēlu par šādas pārbaudes 
nepietiekamību; tādēļ atkārtoti prasa 
Komisijai pārbaudīt, vai banku iestādes 
kopš krīzes sākuma nav saņēmušas netiešas 
subsīdijas un valsts atbalstu centrālo banku 
sniegta likviditātes atbalsta veidā; atgādina 
2017. gada novembrī notikušajā 
strukturētajā dialogā ar Parlamenta 
Ekonomikas un monetāro komiteju 
komisāres M. Vestageres pausto 
apņemšanos veikt pārdomas par 
iespējamiem konkurences izkropļojumiem, 
ko rada ECB uzņēmumu sektora aktīvu 
iegādes programma, un ziņot par to, 
sniedzot kvalitatīvu atbildi; šajā sakarā 
uzsver, ka selektivitātes jēdziens valsts 
atbalsta jomā ir būtisks kritērijs, kas ir 
rūpīgi jāizpēta, un norāda uz LES 4. panta 
3. punktu, kas ietver t. s. lojalitātes 
principu;

31. norāda, ka finanšu nozarei 
paredzētā valsts atbalsta pagaidu satvarā, 
kas bija spēkā līdz 2013. gada paziņojuma 
par banku darbību pieņemšanai, dažas 
dalībvalstis ir veikušas masveida 
intervenci, lai glābtu savu banku darbības 
nozari, savukārt citas dalībvalstis šo 
režīmu ir izmantojušas nelielā apmērā; 
atzīmē, ka tagad ir rūpīgi jāpārbauda valsts 
atbalsta politikas asimetriskās 
izmantošanas ietekme banku savienības 
ietvaros, un pauž nožēlu par šādas 
pārbaudes nepietiekamību no konkurences 
aspekta; tādēļ aicina Komisiju rūpīgi 
pārdomāt jebkādus būtiskus konkurences 
izkropļojumus Eiropas banku darbības 
nozarē, kurus rada valsts atbalsta 
politikas atšķirīgā piemērošana ES 
dalībvalstīs kopš 2008. gada, un iesniegt 
par to ziņojumu Parlamentam un 
Padomei, lai noteiktu atbilstošus 
pasākumus nolūkā atjaunot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus starp bankām 
banku savienībā; turklāt atkārtoti prasa 
Komisijai pārbaudīt, vai banku iestādes 
kopš krīzes sākuma nav saņēmušas netiešas 
subsīdijas un valsts atbalstu centrālo banku 
sniegta likviditātes atbalsta veidā; atgādina 
2017. gada novembrī notikušajā 
strukturētajā dialogā ar Parlamenta 
Ekonomikas un monetāro komiteju 
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komisāres M. Vestageres pausto 
apņemšanos veikt pārdomas par 
iespējamiem konkurences izkropļojumiem, 
ko rada ECB uzņēmumu sektora aktīvu 
iegādes programma, un ziņot par to, 
sniedzot kvalitatīvu atbildi; šajā sakarā 
uzsver, ka selektivitātes jēdziens valsts 
atbalsta jomā ir būtisks kritērijs, kas ir 
rūpīgi jāizpēta, un norāda uz LES 4. panta 
3. punktu, kas ietver t. s. lojalitātes 
principu;
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