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31. poudarja, da so začasne državne 
pomoči v finančnem sektorju utegnile biti 
potrebne za stabilizacijo svetovnega 
finančnega sistema, saj ni bilo 
instrumentov za reševanje, vendar jih je 
treba pregledati in odpraviti; obžaluje, da 
je ta pregled nezadosten; zato ponovno 
poziva Komisijo, naj preuči, ali so banke 
od začetka krize prejele implicitne 
subvencije in državno pomoč v obliki 
likvidnostne podpore, ki jo zagotovijo 
centralne banke; pozdravlja zaveze 
komisarke Vestager, izražene med 
strukturiranim dialogom z Odborom za 
ekonomske in monetarne zadeve 
novembra 2017, da bo preučila morebitno 
izkrivljanje konkurence, ki ga povzroča 
program Evropske centralne banke za 
nakup vrednostnih papirjev podjetniškega 
sektorja, in sporočila kvalitativne 
ugotovitve; v zvezi s tem poudarja, da je 
koncept selektivnosti pri državni pomoči 
bistveno merilo, ki ga je treba temeljito 
preiskati, in opozarja na člen 4(3) PEU, ki 
vsebuje t. i. načelo lojalnosti;

31. poudarja, da so v okviru začasne 
državne pomoči za finančni sektor, ki je 
veljala do sprejetja sporočila o bančništvu 
iz leta 2013, nekatere države članice 
množično ukrepale za reševanje svojih 
nacionalnih bančnih sektorjev, medtem 
ko so druge od tega režima imele koristi le 
v omejenem obsegu; ugotavlja, da je treba 
posledice asimetrične uporabe politike 
državne pomoči v bančni uniji zdaj 
temeljito preučiti, in obžaluje, da ta nadzor 
z vidika konkurence ni zadosten; zato 
poziva Komisijo, naj razmisli o morebitnih 
znatnih izkrivljanjih konkurence v 
evropskem bančnem sektorju, ki je 
posledica različne uporabe politike 
državne pomoči med državami članicami 
EU od leta 2008 ter naj Parlamentu in 
Svetu predloži poročilo v zvezi s tem, da bi 
določili ustrezne ukrepe za ponovno 
vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev 
med bankami in bančno unijo; zato 
ponovno poziva Komisijo, naj preuči, ali 
so banke od začetka krize prejele 
implicitne subvencije in državno pomoč v 
obliki likvidnostne podpore, ki jo 
zagotovijo centralne banke; pozdravlja 
zaveze komisarke Vestager, izražene med 
strukturiranim dialogom z Odborom za 
ekonomske in monetarne zadeve 
novembra 2017, da bo preučila morebitno 
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izkrivljanje konkurence, ki ga povzroča 
program Evropske centralne banke za 
nakup vrednostnih papirjev podjetniškega 
sektorja, in sporočila kvalitativne 
ugotovitve; v zvezi s tem poudarja, da je 
koncept selektivnosti pri državni pomoči 
bistveno merilo, ki ga je treba temeljito 
preiskati, in opozarja na člen 4(3) PEU, ki 
vsebuje t. i. načelo lojalnosti;
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