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23.1.2019 A8-0474/9

Pozmeňujúci návrh 9
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, 
Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0474/2018
Michel Reimon
Výročná správa o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže
(2018/2102(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. konštatuje, že dočasná štátna 
pomoc finančnému sektoru na 
stabilizáciu celosvetového finančného 
systému môže byť potrebná v prípade 
neexistencie nástrojov na riešenie 
krízových situácií, ale že sa musí teraz 
preskúmať a odstrániť; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že toto preskúmanie 
je nedostatočné; opakuje preto svoju 
požiadavku adresovanú Komisii, aby 
preskúmala, či bankové inštitúcie od 
vzniku krízy mali prospech z implicitných 
dotácií a štátnej pomoci prostredníctvom 
podpory likvidity zo strany centrálnych 
bánk; pripomína záväzok, ktorý prijala 
komisárka Vestager v rámci 
štruktúrovaného dialógu s Výborom 
Európskeho parlamentu pre hospodárske a 
menové veci v novembri 2017, že sa 
vyjadrí k možnému narušeniu hospodárskej 
súťaže, ktoré mohli nastať v rámci 
programu ECB týkajúceho sa nákupu 
cenných papierov podnikového sektora, a 
že o tom bude informovať formou 
kvalitatívnej odpovede; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že pojem selektívnosti v štátnej 
pomoci je základným kritériom, ktoré treba 
dôkladne preskúmať, a ďalej poukazuje na 
článok 4 ods. 3 ZEÚ, ktorý obsahuje 
takzvanú zásadu lojality;

31. upozorňuje, že podľa dočasného 
rámca štátnej pomoci pre finančný sektor, 
ktorý sa uplatňoval až do prijatia 
oznámenia o bankovníctve z roku 2013, 
niektoré členské štáty prijali rozsiahle 
opatrenia na záchranu svojich 
vnútroštátnych bankových sektorov, 
zatiaľ čo iné využili tento režim len v 
obmedzenej miere; poznamenáva, že teraz 
sa musia dôkladne preskúmať dôsledky 
nerovnomerného využívania politiky 
štátnej pomoci v rámci bankovej únie a 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto 
kontrola je z hľadiska hospodárskej 
súťaže nedostatočná; vyzýva preto 
Komisiu, aby posúdila možné výrazné 
narušenie hospodárskej súťaže v 
európskom bankovom sektore vyplývajúce 
z rozdielneho uplatňovania politiky štátnej 
pomoci medzi členskými štátmi EÚ od 
roku 2008 a aby v tejto súvislosti 
predložila Parlamentu a Rade správu s 
cieľom určiť primerané opatrenia na 
obnovenie rovnakých podmienok medzi 
bankami v bankovej únii; opakuje okrem 
toho svoju požiadavku adresovanú 
Komisii, aby preskúmala, či bankové 
inštitúcie od vzniku krízy mali prospech z 
implicitných dotácií a štátnej pomoci 
prostredníctvom podpory likvidity zo 
strany centrálnych bánk; pripomína 
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záväzok, ktorý prijala komisárka Vestager 
v rámci štruktúrovaného dialógu s 
Výborom Európskeho parlamentu pre 
hospodárske a menové veci v novembri 
2017, že sa vyjadrí k možnému narušeniu 
hospodárskej súťaže, ktoré mohli nastať v 
rámci programu ECB týkajúceho sa 
nákupu cenných papierov podnikového 
sektora, a že o tom bude informovať 
formou kvalitatívnej odpovede; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že pojem 
selektívnosti v štátnej pomoci je 
základným kritériom, ktoré treba dôkladne 
preskúmať, a ďalej poukazuje na článok 4 
ods. 3 ZEÚ, ktorý obsahuje takzvanú 
zásadu lojality;
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