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Pozměňovací návrh 1
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 806/2015 za účelem 
zřízení evropského systému pojištění 
vkladů (COM(2015)0586), předložený 
Komisí dne 24. listopadu 2015,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení
Právní východisko 4 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na rámcovou dohodu 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí z roku 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na své usnesení ze dne 
23. listopadu 2016 o dokončovací práci na 
dohodě Basel III2,

— s ohledem na své usnesení ze dne 
23. listopadu 2016 o dokončovací práci na 
dohodě Basel III2 a na závěry Rady pro 
hospodářské a finanční věci ECOFIN ze 
dne 12. července 2016, v nichž se uvádí, že 
reformní balíček by podle očekávání 
neměl vést k významnému navýšení 
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kapitálu EU,

_________________ _________________
2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0439. 2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0439.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na závěry plánu 
finančních technologií Evropského 
orgánu pro bankovnictví (EBA) z 
konzultací ohledně přístupu orgánu EBA 
k finančním technologiím (Fintech) z 
března 2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na zprávu Evropského 
orgánu pro bankovnictví (EBA) z prosince 
2018 nazvanou „Risk Assessment of the 
European Banking System“ (Posouzení 
rizik evropského bankovního systému)5,

— s ohledem na zprávu Evropského 
orgánu pro bankovnictví (EBA) z listopadu 
2019 nazvanou „Risk Assessment of the 
European Banking System“ (Posouzení 
rizik evropského bankovního systému)5,

_________________ _________________
5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-
improvements-in-eu-banks-resilience-but-
highlights-challenges-connected-to-
profitability-funding-and-operational-risk

5 
https://eba.europa.eu/sites/default/docume
nts/files/document_library/Risk%20Analy
sis%20and%20Data/Risk%20Assessment
%20Reports/2019/Risk%20Assessment%2
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Pozměňovací návrh 6
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na to, že eurosummit 
dne 14. prosince 2018 potvrdil zprávu 
Euroskupiny v inkluzivním formátu o 
zřízení pracovní skupiny na vysoké úrovni 
s mandátem pracovat na dalších krocích 
směřujících k harmonogramu pro 
zahájení politických jednání o evropském 
systému pojištění vkladů (EDIS), a to při 
dodržení všech prvků plánu z roku 2016 v 
náležitém pořadí,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na to, že tentýž 
eurosummit potvrdil referenční rámec 
společného jištění pro Jednotný fond pro 
řešení krizí, jenž uvádí, jak bude toto 
jištění operacionalizováno a zavedeno v 
předstihu za podmínky, že bude dosaženo 
dostatečného pokroku ve snižování rizik, 
což bude posouzeno v roce 2020,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení
Právní východisko 14 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na zprávu, kterou dne 
30. dubna 2019 přijala Evropská komise, 
posuzující provádění směrnice o 
ozdravných postupech a řešení krize bank 
a nařízení o jednotném mechanismu pro 
řešení krizí,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na zprávu, kterou dne 
30. dubna 2019 přijala Evropská komise, 
posuzující provádění směrnice o 
ozdravných postupech a řešení krize bank 
a nařízení o jednotném mechanismu pro 
řešení krizí,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na studii o rozdílných 
právních předpisech upravujících úpadek 
bank a o jejich případné harmonizaci, 
kterou v listopadu 2019 zveřejnila 
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Evropská komise,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na stanovisko orgánu 
EBA ze dne 8. srpna 2019 k způsobilosti 
vkladů, úrovni krytí a spolupráci mezi 
systémy pojištění vkladů, jeho stanovisko 
ze dne 30. října 2019 k platbám ze 
systému pojištění vkladů a jeho stanovisko 
z [ledna 2020] k financování systémů 
pojištění vkladů a využití finančních 
prostředků systémů pojištění vkladů,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na studii Evropské 
komise z listopadu 2019 zaměřenou na 
možnosti a prostor pro rozhodování na 
vnitrostátní úrovni v rámci směrnice o 
systémech pojištění vkladů a přístup k nim 
v rámci evropského systému pojištění 
vkladů,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ernest Urtasun



PE644.981v01-00 8/139 AM\1195082CS.docx

CS

za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 27 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na to, že Evropská 
komise stáhla návrh o strukturálních 
opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových 
institucí EU COM(2014)0043,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Právní východisko 27 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na zprávu orgánu EBA 
z listopadu 2019 nazvanou „Zpráva o 
úvěrech v selhání: dosažený pokrok a 
nadcházející úkoly",15a

_________________
15a 
https://eba.europa.eu/file/233465/downloa
d?token=xH5hxq39

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Právní východisko 27 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na zprávu o finanční 
stabilitě ECB z listopadu 2019,
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Právní východisko 27 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na společné doporučení 
evropských orgánů dohledu Evropské 
komisi z dubna 2019 týkající se potřeby 
zlepšení, pokud jde o požadavky řízení 
rizik IKT ve finančním sektoru EU15b,
_________________
15b JC 2019 26, 
https://eba.europa.eu/file/102634/downloa
d?token=ZR98JZp8

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Právní východisko 27 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na výroční 
hospodářskou zprávu Banky pro 
mezinárodní platby za rok 2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
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Právní východisko 27 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na zprávu orgánu EBA 
z října 2019 o možných překážkách 
bránících přeshraničnímu poskytování 
bankovních a platebních služeb15c,
_________________
15c 
https://eba.europa.eu/file/178124/downloa
d?token=7fFsD9og

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že proces 
prohlubování hospodářské a měnové unie 
vyžaduje pevnou bankovní unii coby 
základní součást finanční stability 
eurozóny a vytvoření mechanismu fiskální 
stabilizace pro eurozónu jako celek;

A. vzhledem k tomu, že základním 
předpokladem hospodářského růstu a 
finanční stability je zdravý bankovní 
systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že proces 
prohlubování hospodářské a měnové unie 
vyžaduje pevnou bankovní unii coby 
základní součást finanční stability 
eurozóny a vytvoření mechanismu fiskální 

A. vzhledem k tomu, že základní 
součástí finanční stability eurozóny je 
řádná měnová politika, která se striktně 
drží svého mandátu cenové stability, jak je 
stanoveno v čl. 127 odst. 1 SFEU; 
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stabilizace pro eurozónu jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že proces 
prohlubování hospodářské a měnové unie 
vyžaduje pevnou bankovní unii coby 
základní součást finanční stability 
eurozóny a vytvoření mechanismu fiskální 
stabilizace pro eurozónu jako celek;

A. vzhledem k tomu, že proces 
prohlubování hospodářské a měnové unie 
vyžaduje pevnou bankovní unii coby 
základní součást finanční stability 
eurozóny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že proces 
prohlubování hospodářské a měnové unie 
vyžaduje pevnou bankovní unii coby 
základní součást finanční stability 
eurozóny a vytvoření mechanismu fiskální 
stabilizace pro eurozónu jako celek;

A. vzhledem k tomu, že proces 
prohlubování hospodářské a měnové unie 
vyžaduje pevnou bankovní unii, která má 
být základní součástí finanční stability 
eurozóny;  vzhledem k tomu, že to však 
nevyžaduje vytvoření mechanismu fiskální 
stabilizace pro eurozónu jako celek, jelikož 
členské státy, které mají přístup na 
finanční trhy, mohou otřesy absorbovat 
samy;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Derk Jan Eppink
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že bankovní unie 
zahrnuje jednotný mechanismus dohledu, 
jednotný mechanismus pro řešení krizí a 
harmonizované vnitrostátní systémy 
pojištění vkladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že posílená 
bankovní unie vyžaduje především to, aby 
jednotlivé členské státy zvýšily své úsilí o 
snížení své vysoké míry úvěrů v selhání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že dokončení 
bankovní unie je důležitým faktorem, 
který spoluutváří pohled mezinárodního 
společenství na euro a posiluje jeho roli 
na globálních trzích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že riziko 
ohrožení hospodářského růstu na 
celosvětové úrovni i v eurozóně přineslo a 
nadále přináší výzvy v oblasti finanční 
stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že bankovní unie 
zůstává neúplná, postrádá-li 
mechanismus jištění pro Jednotný fond pro 
řešení krizí a evropský systém pojištění 
vkladů;

B. vzhledem k tomu, že bankovní unie 
se bude v důsledku morálního hazardu 
dále rozpadat a povede ke vzniku 
permanentní transferové unie, pokud 
budou zavedeny mechanismy, jako je 
jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí a 
evropský systém pojištění vkladů; 
vyjadřuje politování nad tím, že 
nedostatečný pokrok při snižování rizik v 
některých členských státech slouží jako 
argument pro zavedení sdíleného systému 
pojištění vkladů, což některé členské státy 
vede k tomu, že neusilují o snížení rizik 
nebo dokonce podstupují ještě větší 
riziko;  zdůrazňuje, že neprovedení 
řádného posouzení dopadu návrhu 
evropského systému pojištění vkladů 
(EDIS) je v příkrém rozporu se zásadami 
řádné správy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že bankovní 
unie zůstává neúplná, postrádá-li 
mechanismus jištění pro Jednotný fond pro 
řešení krizí a evropský systém pojištění 
vkladů;

B. vzhledem k tomu, že minimálně 
tehdy, budou-li mezi jednotlivými 
vnitrostátními bankovními systémy 
přetrvávat značné rozdíly, pokud jde o 
rizika, bude hrozit, že se z bankovní unie 
doplněné o jištění pro Jednotný fond pro 
řešení krizí a evropský systém pojištění 
vkladů stane transferová unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že bankovní unie 
zůstává neúplná, postrádá-li mechanismus 
jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí a 
evropský systém pojištění vkladů;

B. vzhledem k tomu, že bankovní unie 
zůstává neúplná, postrádá-li mechanismus 
jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí, 
spolehlivé řešení otázky státních expozic a 
podstatné snížení objemu úvěrů 
se selháním;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že bankovní unie B. vzhledem k tomu, že bankovní unie 
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zůstává neúplná, postrádá-li mechanismus 
jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí a 
evropský systém pojištění vkladů;

zůstává neúplná, postrádá-li mechanismus 
jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí a 
evropský systém pojištění vkladů jakožto 
třetí pilíř bankovní unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že dobře 
fungující trh retailových finančních 
služeb je důležitý jak pro hospodářství, tak 
pro občany EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že bankovní unie 
stále ještě postrádá opatření k řešení 
prvotních příčin problémů, kterým čelí 
spotřebitelé a mezi než patří: zbytečná 
komplikovanost, nekalé obchodní 
praktiky, vyloučení zranitelných skupin z 
využívání základních služeb a omezené 
zapojení veřejných orgánů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 33
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Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pověření ECB 
dohledem nad systémově významnými 
finančními institucemi se osvědčilo;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pověření ECB 
dohledem nad systémově významnými 
finančními institucemi se osvědčilo;

C. vzhledem k tomu, že pověření ECB 
dohledem nad systémově významnými 
finančními institucemi se podle přehledů 
ukazatelů rizik EBA neosvědčilo, neboť se 
v nich jasně ukázalo, že 50 % nejslabších 
bank eurozóny nezvýšilo od roku 2016 
svůj solventnostní poměr a že ty největší 
banky jsou na tom mnohem hůře než 
menší banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pověření ECB 
dohledem nad systémově významnými 
finančními institucemi se osvědčilo;

C. vzhledem k tomu, že pověření ECB 
dohledem nad systémově významnými 
finančními institucemi vedlo k 
přetrvávajícím obavám z možných 
konfliktů zájmů mezi vedením nezávislé 
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měnové politiky a obezřetnostním 
dohledem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že pověření ECB 
dohledem nad systémově významnými 
finančními institucemi se osvědčilo;

C. vzhledem k tomu, že pověření ECB 
dohledem nad systémově významnými 
finančními institucemi se osvědčilo; 
vzhledem k tomu, že ECB může v případě 
potřeby vykonávat dohled nad všemi 
úvěrovými institucemi, které jsou v 
zúčastněných členských státech povoleny, 
a pobočkami, které jsou v nich usazeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Evropská 
centrální banka při výkonu své činnosti v 
oblasti dohledu dosud dostatečně 
nezohledňovala zásadu proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. zdůrazňuje však, že efektivního a 
účinného dohledu nebude dosaženo tím, 
že všechny instituce budou podléhat 
stejným pravidlům, neboť menší instituce 
mají proporcionálně vyšší náklady na 
dodržování předpisů než větší instituce; 
zdůrazňuje proto, že je naléhavě třeba 
zvýšit úsilí o zlepšení přiměřenosti 
bankovního dohledu ve vztahu k malým 
institucím s nízkým rizikem; zdůrazňuje, 
že zlepšení proporcionality znamená, že se 
výrazně sníží administrativní zátěž, pokud 
jde o požadavky na podávání zpráv a 
zveřejňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že rozvoj 
jednotného mechanismu pro řešení krizí 
můžeme označit za efektivní;

D. vzhledem k tomu, že jednotný 
mechanismus pro řešení krizí musí být 
ukončen;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že rozvoj 
jednotného mechanismu pro řešení krizí 

D. vzhledem k tomu, že cílem 
jednotného mechanismu pro řešení krizí je 
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můžeme označit za efektivní; zajišťovat jednotná pravidla, postupy a 
společný rozhodovací proces pro řádné 
řešení krizí bank na pokraji úpadku tak, 
aby se minimalizoval dopad na reálnou 
ekonomiku, s cílem plně ochránit veřejné 
finance před náklady na rekapitalizaci 
bank z vnějších zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že rozvoj 
jednotného mechanismu pro řešení krizí 
můžeme označit za efektivní;

D. vzhledem k tomu, že rozvoj 
jednotného mechanismu pro řešení krizí 
byl užitečným, dosud však nedokončeným 
nástrojem předcházení socializace ztrát; 

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že rozvoj 
jednotného mechanismu pro řešení krizí 
můžeme označit za efektivní;

D. vzhledem k tomu, že rozvoj 
jednotného mechanismu pro řešení krizí 
byl úspěšný, avšak stále ještě zbývá hodně 
práce, než bude zajištěno účinné 
uplatňování tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Derk Jan Eppink
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že téměř rovná 
výnosová křivka značně snižuje ziskovost 
bank v jedné z jejich nejdůležitějších 
oblastí podnikatelské činnosti, a sice 
poskytování úvěrů na dlouhodobé 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podíl úvěrů se 
selháním je v některých členských státech 
i nadále nepřijatelně vysoký;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že dosud nebyla 
dostatečně řešena otázka propojení mezi 
státem a bankami;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Martin Schirdewan
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že více než deset 
let po finanční krizi nejsou otázky bank, 
jejichž velikost nebo propojenost 
nedovoluje jejich selhání, dosud 
uspokojivě řešeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Pedro Marques, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že nedávné 
skandály finančních institucí v EU, při 
nichž se odhalil rozsáhlý systém praní 
peněz, dokládají, že obezřetostní dohled a 
dohled v oblasti boje proti praní peněz 
nelze oddělovat a že zde chybí řádný 
systém dohledu a vymáhání právních 
předpisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že evropský 
bankovní sektor z velké části zůstává 
hlavním poskytovatelem financí pro 
společnosti, na rozdíl od jiných jurisdikcí, 
v nichž značný podíl na financování 
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společností zajišťují kapitálové trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v 
souvislosti se sdílením rizik;

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že riziko bylo sníženo 
pouze nepatrně, navzdory klimatu 
zvýhodněných úrokových sazeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Herve Juvin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik;

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik;

je však důležité zdůraznit, že k zmíněnému 
pokroku došlo spíše v rovině teoretické 
než praktické; ve skutečnosti jsou 
evropské banky v rozporu s očekávaným 
účinkem naplněny stále větší nejistotou; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
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Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik;

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se snižováním rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik;

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o dohled a řešení krizí; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku v souvislosti se 
snižováním rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, aby bylo sdílení rizik 
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se sdílením rizik; smysluplné;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik;

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to jak v souvislosti se 
sdílením rizik, tak v souvislosti se 
snižováním rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik;

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že Unie a bankovní 
sektor nesmějí usnout na vavřínech a 
musejí usilovat o dosažení dalšího 
pokroku, a to jak v souvislosti se 
snižováním rizik, tak v souvislosti se 
sdílením rizik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik;

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik; připomíná, že sdílení 
rizika a snižování rizik by mělo 
pokračovat souběžně;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik;

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
pokud jde o snižování rizik a sdílení rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to jak v souvislosti se 
sdílením rizik, tak v souvislosti se 
snižováním rizik, řádným prováděním 
právních předpisů EU, zejména účinným 
dohledem nad všemi bankami v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie, 
zejména pokud jde o snižování rizik; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
dalšího pokroku, a to zejména v souvislosti 
se sdílením rizik;

1. připomíná pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění bankovní unie; 
nicméně zdůrazňuje, že je třeba dalšího 
pokroku, a to jak v souvislosti se 
snižováním rizik, tak v souvislosti se 
sdílením rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poznamenává, že plné provádění 
bankovní unie je nezbytné k tomu, aby se 
do ekonomiky - tedy domácností i 
podniků, zejména malých a středních 
podniků - dostalo více finančních 
prostředků, a podpořily se tak investice a 
vytváření pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že bankovní unie je 
otevřená všem členským státům, které se 
k ní chtějí připojit; domnívá se, že za 
bankovní unii a kontrolu nad ní jsou v 
první řadě odpovědny zúčastněné členské 
státy a instituce; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zastává názor, že ačkoli je 
naléhavě nutné omezit ve stávající 
struktuře systému bankovnictví škody 
z důvodu selhání, mnohem účinnější by 
byly strukturální reformy zaměřující se a 
apriori na snížení systémových rizik 
způsobených propojeními a složitostí, 
které stojí za problémem „bank, jejichž 
velikost nedovoluje jejich selhání“;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad příliš 
malým pokrokem, kterého bylo dosaženo 
při řešení rizik spojených s vazbami mezi 
státem a bankami; upozorňuje na riziko 
koncentrace související s velkými objemy 
státních expozic v rozvahách bank;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Markus Ferber

Návrh usnesení
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Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na to, že státní 
dluhopisy nejsou nerizikovým kapitálem a 
nemělo by se s nimi takto nakládat; vyzývá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh, 
který zavede rizikové vážení státních 
expozic;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je důležité dokončit 
unii kapitálových trhů, která doplňuje 
bankovní unii ve financování reálné 
ekonomiky; dále zdůrazňuje, že plně 
integrovaná unie kapitálových trhů by 
spolu s plnohodnotnou bankovní unií 
umožnila soukromé sdílení rizik a 
dodatečně posílila mezinárodní úlohu 
eura i konkurenceschopnost evropských 
trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a obecněji hospodářské a 

2. ostře nesouhlasí s podporou, 
kterou předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují přeměně bankovní 
unie na transferovou unii a obecněji 
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měnové unie v tom smyslu, že se zavázaly 
k vytvoření fiskální kapacity koncipované 
tak, aby dokázala eurozóně poskytnout 
odpovídající funkci stabilizace;

hospodářskou a měnovou unii v tom 
smyslu, že se zavázaly k vytvoření fiskální 
kapacity koncipované tak, aby vznikl 
permanentní mechanismus transferů z 
členských států s řádnou hospodářskou 
politikou do vysoce zadlužených členských 
států s neúčinnými a zastaralými 
správními strukturami; 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a obecněji hospodářské a 
měnové unie v tom smyslu, že se zavázaly 
k vytvoření fiskální kapacity koncipované 
tak, aby dokázala eurozóně poskytnout 
odpovídající funkci stabilizace;

2. vyjadřuje politování nad podporou, 
kterou [nastupující] předsedkyně Evropské 
komise a prezidentka ECB věnují vytvoření 
fiskální kapacity, která není nezbytná ani 
žádoucí, neboť členské státy s přístupem k 
finančním trhům mohou plnit 
odpovídající funkci stabilizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a obecněji hospodářské a 
měnové unie v tom smyslu, že se zavázaly 
k vytvoření fiskální kapacity koncipované 
tak, aby dokázala eurozóně poskytnout 
odpovídající funkci stabilizace;

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a hospodářské a měnové 
unie v tom smyslu, že se například 
zavázaly k vytvoření rozpočtového 
nástroje pro konvergenci a 
konkurenceschopnost koncipovaného tak, 
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aby dokázal členským státům eurozóny 
poskytnout odpovídající podporu 
strukturální reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a obecněji hospodářské a 
měnové unie v tom smyslu, že se zavázaly 
k vytvoření fiskální kapacity koncipované 
tak, aby dokázala eurozóně poskytnout 
odpovídající funkci stabilizace;

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a obecněji hospodářské a 
měnové unie v tom smyslu, že se zavázaly 
k vytvoření fiskální kapacity koncipované 
tak, aby dokázala eurozóně poskytnout 
odpovídající funkci stabilizace;

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a obecněji hospodářské a 
měnové unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a obecněji hospodářské a 
měnové unie v tom smyslu, že se zavázaly 
k vytvoření fiskální kapacity koncipované 
tak, aby dokázala eurozóně poskytnout 
odpovídající funkci stabilizace;

2. vítá podporu, kterou předsedkyně 
Evropské komise a prezidentka ECB věnují 
dokončení bankovní unie a obecněji 
hospodářské a měnové unie v tom smyslu, 
že se zavázaly k vytvoření fiskální kapacity 
koncipované tak, aby dokázala eurozóně 
poskytnout odpovídající funkci stabilizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a obecněji hospodářské a 
měnové unie v tom smyslu, že se zavázaly 
k vytvoření fiskální kapacity koncipované 
tak, aby dokázala eurozóně poskytnout 
odpovídající funkci stabilizace;

2. vítá podporu, kterou předsedkyně 
Evropské komise a prezidentka ECB věnují 
dokončení bankovní unie a obecněji 
hospodářské a měnové unie v tom smyslu, 
že se zavázaly k vytvoření fiskální kapacity 
koncipované tak, aby dokázala eurozóně 
poskytnout odpovídající funkci stabilizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podporu, kterou [nastupující] 
předsedkyně Evropské komise a 
prezidentka ECB věnují dokončení 
bankovní unie a obecněji hospodářské a 
měnové unie v tom smyslu, že se zavázaly 
k vytvoření fiskální kapacity koncipované 
tak, aby dokázala eurozóně poskytnout 
odpovídající funkci stabilizace;

2. vítá podporu, kterou předsedkyně 
Evropské komise a prezidentka ECB věnují 
dokončení bankovní unie a obecněji 
hospodářské a měnové unie v tom smyslu, 
že se zavázaly k vytvoření fiskální kapacity 
koncipované tak, aby dokázala eurozóně 
poskytnout odpovídající funkci stabilizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že Euroskupina není 
orgánem, institucí ani agenturou 
Evropské unie, nýbrž neformálním 
mezivládním diskusním fórem; vyjadřuje 
politování nad tím, že členské státy i 
nadále jednají nad rámec Společenství a 
ohrožují roli Parlamentu jakožto 
spolutvůrce právních předpisů a jeho 
právo na demokratický dohled;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na nedostatečnou 
účinnost doposud vedených mezivládních 
jednání, a to zejména jednání týkajících se 
rozpočtového nástroje pro konvergenci a 
konkurenceschopnost a pracovní skupiny 
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na vysoké úrovni pro bankovní unii 
působící v rámci Euroskupiny; naléhavě 
žádá, aby jednání pokračovala 
v otevřeném rámci, který zajistí aktivní 
zapojení Evropského parlamentu, a při 
dodržování právního řádu Evropské unie; 
zdůrazňuje, že tyto změny by přinesly 
zvýšenou soudní ochranu a současně 
přísnější požadavky na transparentnost a 
přístup k dokumentům;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
Euroskupina dospěla k dohodě ohledně 
vytvoření rozpočtového nástroje pro 
eurozónu, jehož cílem bude konvergence 
a konkurenceschopnost - "rozpočtového 
nástroje pro konvergenci a 
konkurenceschopnost"; zdůrazňuje však, 
že tento nástroj není koncipován s cílem 
zajistit makroekonomickou stabilizaci a že 
ani zdroje, s nimiž se pro tento nástroj 
počítá, k takovému zajištění nepostačí;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. má za to, že by vytvoření nových 
rozpočtových nástrojů zaměřených na 
stabilizaci a konvergenci eurozóny bylo 
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nesmírně důležité pro její ekonomickou 
správu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá celkově vyšší odolnost 
evropského bankovního systému, již 
potvrdil Evropský orgán pro bankovnictví 
ve svém posouzení rizik evropského 
bankovního systému za rok 2018;

3. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
proces kontroly zátěžových testů pro 
banky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá celkově vyšší odolnost 
evropského bankovního systému, již 
potvrdil Evropský orgán pro bankovnictví 
ve svém posouzení rizik evropského 
bankovního systému za rok 2018;

3. vítá celkově vyšší odolnost 
evropského bankovního systému, již 
potvrdil Evropský orgán pro bankovnictví 
ve svém posouzení rizik evropského 
bankovního systému za rok 2018; 
připomíná však, že ECB ve své zprávě o 
finanční stabilitě z listopadu 2019 
upozorňovala na nižší ziskovost bank a 
bubliny na trhu s aktivy a dluhopisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Danuta Maria Hübner
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá celkově vyšší odolnost 
evropského bankovního systému, již 
potvrdil Evropský orgán pro bankovnictví 
ve svém posouzení rizik evropského 
bankovního systému za rok 2018;

3. vítá celkově vyšší odolnost 
evropského bankovního systému, již 
potvrdil Evropský orgán pro bankovnictví 
ve svém posouzení rizik evropského 
bankovního systému za rok 2019; vítá 
zejména skutečnost, že banky udržely 
stabilní kapitálový poměr a že se zlepšila 
kvalita aktiv, což se odráží v dalším 
snížení objemu úvěrů v selhání; 
zdůrazňuje však, že úroveň ziskovosti 
zůstává nízká, makroekonomické 
prostředí se zhoršuje a přetrvávají nízké 
úrokové sazby; dále konstatuje, že vysoká 
konkurence, zejména v oblasti finančních 
technologií, vyšší provozní rizika spojená 
s digitalizací a inovacemi a nedostatečná 
integrace v důsledku přetrvávající 
segmentace mezi členskými státy mohou 
podle očekávání ziskovost bank ještě více 
ohrozit; vyzývá bankovní sektor, aby se 
zaměřil na přepracování svých 
obchodních modelů, a dále vybízí k 
investicím do finančních technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá celkově vyšší odolnost 
evropského bankovního systému, již 
potvrdil Evropský orgán pro bankovnictví 
ve svém posouzení rizik evropského 
bankovního systému za rok 2018;

3. bere na vědomí celkově vyšší 
odolnost evropského bankovního systému, 
již potvrdil Evropský orgán pro 
bankovnictví ve svém posouzení rizik 
evropského bankovního systému za rok 
2019; nadále jej však znepokojuje 
zranitelnost evropského bankovního 
systému a vyjadřuje velké obavy, že 
stávající nástroje v podobě, jakou 
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stanovily CRR / CRD a směrnice BRRD, 
nebudou stačit k tomu, aby v případné 
budoucí bankovní krizi zabránily velkým 
hospodářským otřesům, a že bude opět 
nezbytná socializace ztrát;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá celkově vyšší odolnost 
evropského bankovního systému, již 
potvrdil Evropský orgán pro bankovnictví 
ve svém posouzení rizik evropského 
bankovního systému za rok 2018;

3. vítá celkově vyšší odolnost 
evropského bankovního systému, již 
potvrdil Evropský orgán pro bankovnictví 
ve svém posouzení rizik evropského 
bankovního systému za rok 2018; naléhavě 
žádá, aby byl v rámci procesu snižování 
rizik proveden důkladný přezkum kvality 
aktiv, který zlepší transparentnost v otázce 
expozic bank;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že záporné úrokové 
sazby v eurozóně znamenají náklady pro 
banky a střadatele, zejména pokud se 
vyhýbají investičním třídám s vyšším 
rizikem, jak je tomu zejména v mnoha 
malých bankách; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům 
na rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

4. zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům 
na rezervy a ztráty; vyjadřuje politování 
nad tím, že největší banky a vysoce 
zadlužené členské státy nevyužily toto 
příznivé prostředí ke snížení dluhu a 
zvýšení produktivity; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků a zohlednit přitom skutečnost, že 
podle podle výroční hospodářské zprávy 
Banky pro mezinárodní platby za rok 
2018 je v důsledku této expanzivní 
měnové politiky přinejmenším 10 % 
evropských společností uměle udržováno 
při životě;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům na 
rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

4. zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům na 
rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům 
na rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

4. zdůrazňuje, že zhoršující se 
hospodářský výhled a nízké úrokové sazby 
vytvářejí závažný tlak na ziskovost bank, 
což vyvolává obavy ohledně finanční 
stability, protože to brání bankám vytvářet 
si kapitálové polštáře proti nenadálým 
šokům; připomíná, že je třeba neustále 
hodnotit úrovně financování hospodářství a 
zejména malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům na 
rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly dočasně k nižším 
nákladům na rezervy a ztráty; poukazuje 
na to, že však nejde o strukturální 
zlepšení; připomíná, že je třeba neustále 
hodnotit úrovně financování hospodářství a 
zejména malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům na 
rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům na 
rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků, což zahrnuje dopady 
decentralizovaného bankovního systému 
na možnosti financování MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Monica 
Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům na 
rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 zvýšila a že návratnost vlastního 
kapitálu od roku 2017 přesahuje 6 %; 
zdůrazňuje však, že se v nedávných 
zjištěních EBA uvádí, že se snížila 
ziskovost bank a že nelze očekávat, že se 
problémy ziskovosti vyřeší v krátkém 
časovém horizontu; zdůrazňuje, že nízká 
rizika a nízké úrokové sazby vedly k 
nižším nákladům na rezervy a ztráty; 
připomíná, že je třeba neustále hodnotit 
úrovně financování hospodářství a zejména 
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Eero Heinäluoma
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům 
na rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a 
středních podniků;

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; konstatuje však, že stále nedosahuje 
jejich kapitálových nákladů, jež se 
odhadují pro většinu bank na 8-10 %, jak 
zdůraznila ECB, a že návratnost kapitálu 
(ROE) bank v eurozóně je rovněž nadále 
nižší, než jaké dosahují některé jejich 
mezinárodní protějšky, například banky 
USA a severské banky;

zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům 
na rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům 
na rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že téměř rovná výnosová 
křivka značně snižuje ziskovost bank v 
jedné z jejich nejdůležitějších oblastí 
podnikatelské činnosti, a sice při 
poskytování úvěrů na dlouhodobé 
investice; připomíná, že je třeba neustále 
monitorovat úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že ziskovost bank se od 
roku 2012 neustále zvyšuje a návratnost 
vlastního kapitálu od roku 2017 přesahuje 
6 %; zdůrazňuje, že nízká rizika a nízké 
úrokové sazby vedly k nižším nákladům 
na rezervy a ztráty; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků;

4. konstatuje, že ziskovost evropských 
bank je podstatně nižší než bank ve 
Spojených státech; zdůrazňuje, že nízké 
úrokové sazby měly dopad na tuto jejich 
nízkou ziskovost; připomíná, že je třeba 
neustále hodnotit úrovně financování 
hospodářství a zejména malých a středních 
podniků; vyzývá k vhodnému posouzení 
dopadů minulých a budoucích regulací k 
dosažení tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Joachim Schuster, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje však, že k největším 
výzvám, jimž čelí bankovní sektor EU, 
patří perspektiva nízkého rizika a nízké 
ziskovosti, zhoršování 
makroekonomického scénáře a 
geopolitická napětí i kybernetická rizika a 
bezpečnost údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje však, že k největším 
výzvám, jimž čelí bankovní sektor EU, 
patří perspektiva nízké ziskovosti, 
ekonomické zpomalení a geopolitická 
napětí i kybernetická rizika a bezpečnost 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. varuje, že bankovní sektor 
„zelených aktiv“ vytváří bublinu v 
důsledku mediálního a politického boomu 
okolo udržitelných investic a tzv. 
klimaticky neutrálního hospodářství; 
zdůrazňuje, že posilování těchto bublin 
poškozuje finanční odolnost a stabilitu 
bankovního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k investicím 
zvyšujícím produktivitu a růstový 
potenciál EU, a tak přispívajícím k 
dlouhodobé prosperitě a blahobytu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství; je 
znepokojen tím, že dosud možná není 
zcela pochopena zranitelnost bank vůči 
klimatickým rizikům; v této souvislosti 
vítá závazek ECB zohlednit klimatická 
rizika ve svém výročním posuzování rizik 
a zavést zátěžový test věnovaný změně 
klimatu; vyzývá Komisi, aby případně na 
tato rizika reagovala;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným a 
sociálně odpovědným investicím a 
umožňování přechodu na klimaticky 
neutrální hospodářství, v němž bude 
klíčový vzrůstající zájem drobných 
vkladatelů o takové udržitelné investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Margarida 
Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství; vyzývá 
dále všechny evropské banky, aby se 
připojily k zásadám OSN pro odpovědné 
bankovnictví a podávaly každoročně 
zprávy o svém úsilí o udržitelné 
financování a o zmírnění rizik spojených 
se změnou klimatu ve svých rozvahách;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Herve Juvin

Návrh usnesení
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Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

připomíná nicméně, že kromě tohoto cíle 
je nezbytné směřovat k odpovědnému 
hospodářství na územní úrovni, 
umožňujícímu rovněž lépe zohlednit MSP, 
které představují základ místní 
ekonomiky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství, aniž by 
byla ohrožována finanční stabilita; 
zdůrazňuje v tomto ohledu důležitost 
příslušného zveřejňování a posuzování 
rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství a znovu 
opakuje, že toto odvětví hraje důležitou 
úlohu i v reálné ekonomice, růstu a 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků do reálné 
ekonomiky, včetně udržitelných investic a 
umožňování přechodu na klimaticky 
neutrální hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství;

5. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
bankovního sektoru, pokud jde o 
směřování prostředků k udržitelným 
investicím a umožňování přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství; 
zdůrazňuje, že základní podmínkou pro 
takovou úlohu je jednotný klasifikační 
systém hospodářských činností, jenž je 
třeba rozšířit tak, aby zahrnoval činnosti 
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jdoucí nad rámec činností obsažených v 
současnosti ve znění projednávaného 
nařízení o taxonomii, zejména začleněním 
činností , jež jsou považovány za 
neudržitelné ( „hnědá taxonomie“); 
naléhavě vyzývá k přezkumu směrnice o 
nefinančním výkaznictví, aby zahrnovala 
výkaznictví týkající se environmentálních, 
sociálních a správních kritérií a 
povinnosti zveřejňování a rovněž aby 
rozšířilo svoji působnost na podniky s 
méně než 500 zaměstnanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité chránit 
práva spotřebitelů, zejména pokud jde o 
bankovní poplatky, transparentnost 
výrobních nákladů, ziskovost a rizika; 
vyzývá v této souvislosti Evropský orgán 
pro bankovnictví, aby se při plnění svého 
mandátu více soustředil na řádný sběr 
údajů o spotřebitelských trendech, jejich 
analýzu a podávání zpráv o nich, a rovněž 
na přezkum a koordinaci iniciativ v 
oblasti finanční gramotnosti a vzdělávání 
příslušnými orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Unii a příslušné 
vnitrostátní orgány pro bankovní sektor, 
aby věnovaly pozornost této práci a pokud 
možno provedly doporučení zásad 
odpovědného bankovnictví OSN, sítě pro 
udržitelné bankovnictví a sítě centrálních 
bank a orgánů dohledu pro zvýšení 
ekologičnosti finančního systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že pro finanční 
stabilitu eurozóny jsou důležité 
nefinanční instituce tím, že diverzifikují 
zdroje financování přicházející do reálné 
ekonomiky, zejména dlouhodobých 
finančních produktů na podporu 
přechodu ke klimaticky neutrálnímu 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k zavedení celounijní 
závazné normy pro ekologické dluhopisy a 
ke stanovení příznivého rámce pro vývoj 
těchto dluhopisů s cílem posílit 
transparentnost, účinnost a 
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důvěryhodnost udržitelných investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám 
snižovat expozici svých rozvah vůči 
státnímu dluhu; vyzývá Komisi, aby 
předložila legislativní návrh na vytvoření 
skutečného evropského bezpečného 
aktiva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu 
dluhu; vyzývá Komisi, aby předložila 
legislativní návrh na vytvoření skutečného 
evropského bezpečného aktiva;

6. odmítá zřízení a vydávání 
bezpečného aktiva v eurozóně, jež je 
nadále nevyzkoušené a politicky 
kontroverzní, protože by odvedlo eurozónu 
od reálného problému, jímž je zejména 
nejistá povaha některých státních 
dluhopisů členských států eurozóny 
zapříčiněná nedostatečnou rozpočtovou 
kázní na úrovni jednotlivých států; 
připomíná proto naléhavou potřebu 
ambiciózní strukturální reformy; 
připomíná, že během finanční paniky v 
roce 2007 docházelo k výprodeji cenných 
papírů zajištěných aktivy bez rozdílu a 
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nezáleželo ani na jejich složitosti ani na 
jejich přirozené výkonnosti, což 
znemožnilo vydávat i u jednoduchých 
produktů nové emise za situace, kdy došlo 
ke zmražení sekundárních trhů; varuje, že 
totéž by se mohlo přihodit trhu s 
bezpečným aktivem; připomíná závěry 
Evropské rady pro systémová rizika, že 
bezpečné aktivum v sobě nemá 
zabudovaný žádný slib, že poskytne 
vládám během krize stabilní zdroj 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného 
evropského bezpečného aktiva;

6. odmítá návrh bezpečného aktiva v 
eurozóně v podobě cenného papíru 
zajištěného státními dluhopisy jakožto 
prostředku, který by měl údajně pomoci 
stabilizovat finanční trhy a umožnit 
bankám snižovat expozici svých rozvah 
vůči státnímu dluhu; vybízí členské státy, 
aby dosáhly pro své státní dluhopisy 
statutu bezpečného aktiva tím, že budou 
mít zdravé finance a budou provádět 
strukturální reformy zaměřené na zvýšení 
produktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného 
evropského bezpečného aktiva;

6. znovu poukazuje na to, že je 
důležité přezkoumat předpisy pro expozice 
státu (RTSE) v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného evropského 
bezpečného aktiva;

6. zdůrazňuje, že je třeba připravit 
cestu pro evropské bezpečné aktivum 
jakožto prostředku, který pomáhá 
stabilizovat finanční trhy a umožňuje 
bankám snižovat prostřednictvím 
diverzifikace expozici svých rozvah vůči 
příslušnému státnímu dluhu; vyzývá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
na reformu regulačního přístupu ke 
státním expozicím jako prostředku na 
podporu tržního vytvoření skutečného 
evropského bezpečného aktiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 

6. znovu poukazuje na význam 
tržního bezpečného aktiva v eurozóně 
jakožto prostředku, který pomáhá 
stabilizovat finanční trhy a umožňuje 
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expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného 
evropského bezpečného aktiva;

bankám snižovat expozici svých rozvah 
vůči státnímu dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Herve Juvin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného evropského 
bezpečného aktiva;

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného evropského 
bezpečného aktiva, aniž by se posiloval 
tlak subjektů dohledu nad finančními trhy 
na dluh; trvá na to, že existuje přirozené 
riziko, že bude zpochybňována nulová 
váha rizika spojeného se státním dluhem, 
což by mohlo vytvořit závislost finančních 
institucí a států na trzích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Billy Kelleher, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
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vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného evropského 
bezpečného aktiva;

vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh, 
který bude vycházet ze stávajících iniciativ 
a zohledňovat jejich omezení a který by 
navrhoval bezpečné aktivum EU; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
doplňková opatření, jimiž by bylo možné 
podpořit trhy, aby investovaly do 
bezpečného aktiva EU; připomíná 
současnou nechuť k jakémukoli nástroji 
požadujícímu vzájemnou odpovědnost za 
dluh mezi jednotlivými členskými státy 
zapojenými do bankovní unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného evropského 
bezpečného aktiva;

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření referenčních tříd aktiv 
v eurozóně včetně zavedení evropského 
mechanismu pro zajištění úvěrů s 
vysokým dopadem na klima evropskou 
značkou a zárukou Evropské investiční 
banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného evropského 
bezpečného aktiva;

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného evropského 
bezpečného aktiva a současně 
prozkoumala možnost reformy opatření 
týkajících se rizikové váhy expozic vůči 
státnímu dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného 
evropského bezpečného aktiva;

6. znovu poukazuje na význam 
posílení dialogu o bezpečném aktivu v 
eurozóně jakožto prostředku, který pomáhá 
stabilizovat finanční trhy a umožňuje 
bankám snižovat expozici svých rozvah 
vůči státnímu dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy a umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu; 

6. znovu poukazuje na význam 
bezpečného aktiva v eurozóně jakožto 
prostředku, který pomáhá stabilizovat 
finanční trhy, umožňuje bankám snižovat 
expozici svých rozvah vůči státnímu dluhu 
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vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného evropského 
bezpečného aktiva;

a posiluje mezinárodní úlohu eura; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh na vytvoření skutečného evropského 
bezpečného aktiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že státní dluh přináší 
rizika; konstatuje, že v některých 
členských státech investovaly finanční 
instituce příliš do dluhopisů vydaných 
jejich vlastní vládou, což vede k nadměrné 
preferenci domácích aktiv („home bias“);

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že členské státy by 
měly zůstat plně odpovědné za svůj vlastní 
dluh; odmítá proto jakékoli návrhy na 
vytvoření evropského bezpečného aktiva 
založené na vzájemné odpovědnosti za 
státní dluhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Danuta Maria Hübner
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že je důležité souběžně 
zvážit přezkum režimu regulace státních 
expozic (RTSE); vyzývá Komisi, aby na 
základě dosavadní práce přikročila k další 
analýze a posouzení dopadů s cílem 
předložit legislativní návrh na vytvoření 
skutečného evropského bezpečného 
aktiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že zavedení 
nenulových rizikových vah u státních 
dluhopisů nebo opatření k řešení rizika 
koncentrace včetně limitů velkých expozic 
by vytvořilo pobídky pro banky, aby lépe 
řídily své expozice vůči státnímu dluhu, 
což jim pomůže omezit dopad krizí 
státního dluhu na jejich rozvahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá k přijetí opatření na řešení 
rizika koncentrace včetně omezení pro 
velkou expozici, jež by byla případně 
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kombinována se zavedením nenulových 
rizikových vah; dluh a státní dluhopisy by 
tak byly kryty vlastním kapitálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. připomíná, že normy poskytnuté 
mezinárodními fóry by měly zamezit 
roztříštěnosti předpisů a přispět k podpoře 
stejných podmínek pro všechny 
mezinárodně působící banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 6 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6d. vyzývá Komisi, aby při posuzování 
dopadu budoucích právních předpisů, 
kterými se provádí mezinárodně 
dohodnuté standardy, řádně zohlednila 
zásadu proporcionality a existenci 
různých bankovních modelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 6 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6e. zdůrazňuje význam dokončení 
unie kapitálových trhů, která pomůže 
směrovat úvěry do reálné ekonomiky, 
nadále umožní soukromé sdílení rizik, 
omezí potřebu veřejného sdílení rizik 
a doplní financování prostřednictvím 
bank; zdůrazňuje v této souvislosti 
potřebu rovných podmínek umožňujících 
podnikům prosperovat a růst a zároveň 
vyhnout se znevýhodnění MSP vůči 
nadnárodním podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 6 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6f. konstatuje, že unie kapitálových 
trhů rovněž posílí otázku sekuritizovaných 
produktů, které byly hlavní obětí během 
velké finanční krize v roce 2008. Tento 
proces by měl být agenturami dohledu 
velmi úzce monitorován;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje skutečnost, že finanční 
trhy jsou silně provázané; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby orgány bankovního dohledu 
byly připraveny na všechny možné 

7. zdůrazňuje skutečnost, že finanční 
trhy jsou silně provázané; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby orgány bankovního dohledu 
byly připraveny na všechny možné 
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výsledky jednání o brexitu, přičemž je 
třeba mít na paměti, že cílem není 
nahradit připravenost samotných 
soukromých subjektů;

výsledky jednání o brexitu mezi EU-27 
a Spojeným královstvím a že je rovněž 
důležité mít sdílené a vzájemně propojené 
finanční předpisy mezi EU a Spojeným 
královstvím po brexitu, přičemž je třeba 
mít na paměti, že to pouze doplňuje 
připravenost samotných soukromých 
subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje skutečnost, že finanční 
trhy jsou silně provázané; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby orgány bankovního dohledu 
byly připraveny na všechny možné 
výsledky jednání o brexitu, přičemž je 
třeba mít na paměti, že cílem není nahradit 
připravenost samotných soukromých 
subjektů;

7. zdůrazňuje skutečnost, že finanční 
trhy jsou silně provázané; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby orgány bankovního dohledu 
byly připraveny na všechny možné 
výsledky jednání o brexitu, přičemž je 
třeba mít na paměti, že cílem není nahradit 
připravenost samotných soukromých 
subjektů; vítá všechny důležité kroky a 
spolupráci v tomto směru; vyzývá všechny 
účastníky trhu, aby účinně prováděly své 
plány rizikové připravenosti, včetně všech 
relokačních plánů, aby se vyhnuly 
problémům se společnostmi fungujícími 
jako prázdné schránky;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje skutečnost, že finanční 
trhy jsou silně provázané; zdůrazňuje, že je 

7. zdůrazňuje skutečnost, že finanční 
trhy jsou silně provázané; zdůrazňuje, že je 
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důležité, aby orgány bankovního dohledu 
byly připraveny na všechny možné 
výsledky jednání o brexitu, přičemž je 
třeba mít na paměti, že cílem není nahradit 
připravenost samotných soukromých 
subjektů;

důležité, aby orgány bankovního dohledu 
byly připraveny na všechny možné 
výsledky jednání o brexitu, přičemž je 
třeba mít na paměti, že cílem není nahradit 
připravenost samotných soukromých 
subjektů; zdůrazňuje riziko daňového 
dumpingu a že je třeba přijmout příslušné 
kroky ohledně unie kapitálových trhů, aby 
byla zachována atraktivita finančních 
trhů EU po brexitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise a velká většina vlád EU dosud 
příliš neprosazovaly větší genderovou 
vyváženost v orgánech a institucích EU, 
zejména pokud jde o nominace na 
nejvyšší úrovni v ekonomických, 
finančních a měnových záležitostech; 
vyzývá vlády členských států, Evropskou 
radu, Euroskupinu a Komisi, aby v 
příštích návrzích užších seznamů a při 
jmenování kandidátů aktivně usilovaly o 
genderovou vyváženost a zařadily alespoň 
jednu kandidátku a jednoho kandidáta 
pro každý postup jmenování; znovu 
opakuje závazek Parlamentu, že nebude 
brát v potaz seznamy kandidátů, na nichž 
nebude dodržena zásada genderové 
vyváženosti;1a

_________________
1a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 14. března 2019 o genderové 
vyváženosti při navrhování kandidátů v 
oblasti hospodářských a měnových 
záležitostí EU (2019/2614(RSP))
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Or. en

Pozměňovací návrh 134
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. bere na vědomí praktiky 
společností UK zakládat pobočky v 
Evropské unii, aby mohly nadále 
poskytovat své služby; v této souvislosti 
zdůrazňuje riziko regulatorní arbitráže v 
důsledku toho, že jsou příslušná pravidla 
v každém členském státě uplatňována 
rozdílně; domnívá se proto, že je třeba 
další harmonizace při povolování poboček 
ze třetích zemí a dohledů nad nimi, aby se 
zabránilo regulatorní arbitráži a zajistilo, 
že se bude k rizikům přistupovat správným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná politický mandát, který 
byl svěřen místopředsedovi Komise 
Dombrovskisovi, aby budoval ekonomiku, 
jež bude sloužit lidem; zdůrazňuje, že 
cílem všech budoucích opatření nebo 
reforem by mělo být přispívat ke stabilitě a 
řádnému fungování bankovní unie ku 
prospěchu občanů a reálné ekonomiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je znepokojen narušením 
veřejného bankovního systému a potřebou 
konkurenceschopnosti a maximalizace 
zisku; domnívá se, že je třeba prosazovat 
veřejné vlastnictví bankovního systému s 
cílem umožnit stabilní a dlouhodobé 
financování hospodářských činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že prostředí s velmi 
nízkým záporným úrokem může vést ke 
značným problémům s finanční stabilitou 
a negativně dopadat na drobné banky 
založené na vkladech v malém měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
vytvořit plnohodnotnou unii kapitálových 
trhů, a to i za účelem podpory 
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udržitelných soukromých investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. znovu potvrzuje závazky, které 
Evropská unie přijala společně se 
Spojeným královstvím podle revidovaného 
politického prohlášení; zavazuje se 
pokračovat v úzké a strukturované 
spolupráci v regulačních věcech a 
záležitostech dohledu, a to na politické i 
technické úrovni; respektuje přitom 
možnost obou stran přijímat ve vlastním 
zájmu rozhodnutí o rovnocennosti a 
případně přijímat nebo zachovávat 
jakákoli opatření z obezřetostních 
důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že bankovní sektor EU 
zahrnuje řadu bankovních modelů; 
zdůrazňuje, že všechna budoucí opatření 
a reformy by měly brát řádný ohled na 
rozmanitost bankovního sektoru EU a 
stanovit přiměřená opatření, jež zachovají 
konkurenceschopnost tohoto odvětví na 
vnitřním trhu i vůči globálním trhům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 141
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá pokrok, kterého bylo v 
bankovním sektoru dosaženo při snižování 
rizik a zvyšování finanční stability;

8. bere na vědomí omezený pokrok, 
kterého bylo v bankovním sektoru 
dosaženo při snižování rizik, ale varuje 
před dopady měnové politiky v podobě 
nižší ziskovosti bank a přetrvávání 
neživotaschopných bank a korporací, jak 
ukázala zpráva ECB o finanční stabilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá pokrok, kterého bylo v 
bankovním sektoru dosaženo při snižování 
rizik a zvyšování finanční stability;

8. konstatuje, že bylo dosaženo 
určitého pokroku v bankovním sektoru při 
snižování rizik a zvyšování finanční 
stability; je však znepokojen tím, že toto 
odvětví zůstává nadále velmi křehké a že 
od poslední finanční krize nedošlo k 
nezbytné konsolidaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá pokrok, kterého bylo v 
bankovním sektoru dosaženo při snižování 
rizik a zvyšování finanční stability;

8. vítá pokrok, kterého bylo v 
bankovním sektoru dosaženo při snižování 
rizik a zvyšování finanční stability; 
domnívá se však, že dosud přetrvávají 
rizika a je třeba dosáhnout dalšího 
pokroku; řadu bank dosud tíží vysoká 
míra úvěrů se selháním a znepokojení 
budí nízká ziskovost za situace, kdy banky 
čelí řadě rizik spojených se změnou 
klimatu, problematikou IT systémů a 
kybernetickou bezpečností, bojují s 
praním peněz a financováním terorismu i 
s geopolitickými výzvami včetně brexitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá pokrok, kterého bylo v 
bankovním sektoru dosaženo při snižování 
rizik a zvyšování finanční stability;

8. vítá pokrok, kterého bylo v 
bankovním sektoru dosaženo při snižování 
rizik a zvyšování finanční stability; 
připomíná cíle bankovní unie podporovat 
skutečně jednotný trh, rovné podmínky 
a předvídatelnost pro účastníky trhu; 
zastává však názor, že stávající rámec a 
postupy dohledu měly na tradiční 
bankovní systémy EU asymetrické účinky, 
přičemž expozicím vůči úvěrovému riziku 
se dostalo rozsáhlé pozornosti, zatímco 
expozice týkající se tržních rizik 
souvisejících s nelikvidními cennými 
papíry, včetně derivátů, nebyly brány v 
potaz;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Alfred Sant
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. varuje, že jednotné řešení, které 
převládlo v bankovní unii, se jeví jako 
stále více nevhodné pro všechny reálné 
situace ve členských státech; konstatuje v 
tomto ohledu, že pravidla bankovní unie 
nejsou stejně přínosná a že malé a střední 
banky zvláště nepříznivě nesou negativní 
dopady nových, rozšířených předpisů; 
nadále zdůrazňuje klíčový význam 
takových nesystémových bank, jejichž 
nízká ziskovost představuje riziko pro 
malé vnitrostátní trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s 
úvěry v selhání;

9. zdůrazňuje slabost opatření, jež se 
uplatňuje pouze na úvěry se selháním 
sjednané po vstupu nařízení v platnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu, 
přičemž se ve třetím čtvrtletí roku 2018 
snížil meziročně o 1,1 procentního bodu; 
je znepokojen přetrvávajícími vysokými 
poměry úvěrů se selháním v některých 
členských státech, jež zůstávají v celé 
bankovní unii jako celku na nepřijatelně 
vysoké úrovni; zdůrazňuje, že je třeba 
chránit práva spotřebitelů, pokud jde o 
transakce s úvěry v selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se z 8 % v roce 2014 snížil do 
konce března 2019 na 3,7 % (nebo z 
objemu 1 bilionu EUR na 587 miliard 
EUR), tj. o více než polovinu od doby, kdy 
ECB začala provádět bankovní dohled, tj. 
od listopadu 2014 do března 2019; vítá, že 
bylo dosaženo významného pokroku; 
domnívá se však, že objem úvěrů se 
selháním je v některých členských státech 
dosud velmi vysoký, zejména s ohledem na 
to, že možné zhoršení hospodářské situace 
může mít negativní dopad na míru těchto 
úvěrů; vybízí proto k tomu, aby bylo 
dosaženo dalšího pokroku při snižování 
objemu úvěrů se selháním; rovněž 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 149
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že v eurozóně dosahuje 
průměrný podíl úvěrů se selháním 3,9 % , 
na něž poklesl z 6,4 % v prosinci 2014; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání; vyjadřuje hluboké znepokojení 
nad tím, že v nedávném návrhu Komise 
není rozvoj sekundárních trhů s úvěry se 
selháním provázán s přísnými požadavky 
na ochranu spotřebitelů; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby v nadcházejícím přezkumu 
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směrnice o spotřebitelských úvěrech 
stanovila ambicióznější ustanovení o 
ochraně dlužníků před nelegálními 
praktikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání a vyzývá členské státy, aby 
zavedly opatření na zajištění toho, aby 
dlužníci, kteří se již mohou nacházet ve 
zranitelné finanční situaci, se nestávali 
obětmi agresivního a nečestného 
zacházení a praktik ze strany špatně 
regulovaných subjektů nakupujících a 
shromažďujících dluhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených bankami EU se od 
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institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

listopadu 2014, kdy ECB začala provádět 
bankovní dohled, do června 2019 snížil o 
více než polovinu, avšak stále přervávají 
rozdíly mezi členskými státy; zdůrazňuje, 
že všechny instituce EU by měly přispět ke 
snížení tohoto podílu; zdůrazňuje, že je 
třeba chránit práva spotřebitelů, pokud jde 
o transakce s úvěry v selhání na 
primárních a sekundárních trzích a že by 
se tato práva měla vztahovat stejným 
způsobem na stávající a budoucí úvěry;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi v EU se od listopadu 2014, kdy 
ECB začala provádět bankovní dohled, 
snížil o více než polovinu; se 
znepokojením se domnívá, že vysoký podíl 
úvěrů se selháním v některých 
jurisdikcích zůstává základní otázkou, jež 
dosud nebyla vyřešena; zdůrazňuje, že je 
třeba chránit práva spotřebitelů, pokud jde 
o transakce s úvěry v selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
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institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání; poukazuje na to, že úroveň 
úvěrů se selháním je v některých 
členských státech stále velmi vysoká a že 
je třeba vyvinout další úsilí k řešení tohoto 
problému; zdůrazňuje potřebu účinného 
rámce pro sekundární trhy s úvěry se 
selháním;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
konstatuje však, že stav úvěrů se selháním 
je v některých členských státech stále 
velmi vysoký; zdůrazňuje, že je třeba 
chránit práva spotřebitelů, pokud jde o 
transakce s úvěry v selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
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institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
konstatuje, že podíl úvěrů se selháním 
zůstává v některých členských státech 
stále vysoký; zdůrazňuje, že je třeba chránit 
práva spotřebitelů, pokud jde o transakce s 
úvěry v selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s 
úvěry v selhání;

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání;

9. konstatuje, že podíl úvěrů se 
selháním držených významnými 
institucemi se od listopadu 2014, kdy ECB 
začala provádět bankovní dohled, do 
června 2019 snížil o více než polovinu; 
zdůrazňuje, že je třeba chránit práva 
spotřebitelů, pokud jde o transakce s úvěry 
v selhání; bere na vědomí probíhající 
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jednání o balíčku týkajícím se úvěrů v 
selhání; varuje, že jeho hospodářské a 
sociální dopady byly nedostatečně řešeny 
a nedostatečně pochopeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Antonio Maria Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
ochrana finanční stability byla založena 
také na důkladné analýze rizik spojených 
se složitými deriváty (úroveň 3) v 
rozvahách bank, aby bylo možné určit 
jednotné parametry, jimiž se předejde 
libovolným, heterogenním a sebevztažným 
posuzováním;

Or. it

Pozměňovací návrh 160
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vybízí k dokončení v současné 
době probíhající legislativní práce na 
vývoji sekundárních trhů s úvěry se 
selháním, což by bankám umožnilo 
snadnější správu nebo prodej špatných 
úvěrů a dále přispělo k řešení rizik 
souvisejících s velkým počtem úvěrů se 
selháním v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vítá úsilí vynaložené na posílení 
finančního sektoru a snížení úvěrů v 
selhání na evropské úrovni; připomíná 
význam účinné regulace bankovního a 
finančního sektoru pro předcházení 
případným novým krizím;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že bylo dosaženo 
významného pokroku na straně 
omezování rizik; připomíná také, že k 
tomu významně přispěl Evropský 
parlament, zejména pomocí tzv. 
bankovního balíčku a obezřetnostní 
pojistky pro úvěry v selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje se znepokojením, že se 
Evropská komise obrátila na Soudní dvůr 
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ve věci neúplného provádění směrnice 
o hypotečních úvěrech (2014/17/EU) ze 
strany Chorvatska, Kypru, Portugalska a 
Španělska, což znamená, že občané těchto 
zemí nemohou využít ochrany, kterou jim 
zaručuje tato směrnice při využívání 
hypotečních úvěrů nebo při problémech s 
jejich splácením; připomíná, že jen ve 
Španělsku přišlo od začátku krize o své 
domovy 500 000 rodin, které stále splácejí 
dluh bance kvůli právním předpisům o 
zabavování nemovitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. opakuje své obavy vyplývající ze 
skutečnosti, že v některých členských 
státech je vysoká úroveň složitých a 
nelikvidních finančních nástrojů 
klasifikovaných jako úroveň 2 a úroveň 3, 
a z obtížnosti jejich ocenění; v této 
souvislosti vítá začlenění nástrojů úrovně 
2 a úrovně 3 do zátěžových testů v roce 
2018; znovu opakuje svou výzvu, aby 
jednotný mechanismus dohledu učinil z 
omezení těchto složitých a nelikvidních 
finančních nástrojů, včetně derivátů, svou 
hlavní prioritu v oblasti dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. je znepokojen skutečností, že 
nedávné bankovní krize odhalily, že 
úvěrové instituce běžně nevhodně 
prodávaly dluhopisy a další finanční 
produkty retailovým zákazníkům; vyzývá 
orgány dohledu a orgány příslušné k 
řešení krize, aby důrazně prosazovaly 
nově zavedená ustanovení směrnice o 
ozdravných postupech a řešení krize bank 
týkající se ochrany spotřebitelů, pokud jde 
o závazky způsobilé pro MREL; naléhavě 
žádá Komisi, aby posoudila nevhodný 
prodej finančních produktů bankovními 
institucemi a aby na základě zjištění 
předložila příslušné legislativní návrhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. zdůrazňuje, že účinný evropský 
systém dohledu nad finančním trhem 
vyžaduje, aby evropské orgány dohledu 
měly rozsáhlé pravomoci zasahovat do 
produktů, aby mohly jednat v případě, že 
finanční a úvěrové produkty vedou nebo 
pravděpodobně povedou k újmě 
spotřebitelů; vyjadřuje politování nad tím, 
že tyto pravomoci jsou v současné době 
dočasné a výjimečné; vyzývá 
spolunormotvůrce, aby při nadcházející 
revizi směrnice MIFIR/MIFID posílili 
pravomoci evropských orgánů dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
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Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; připomíná své 
usnesení ze dne 23. listopadu 2016 o 
dokončovací práci na dohodě Basel III a 
vyzývá Komisi, aby se při přípravě nových 
legislativních návrhů řídila doporučeními 
v něm uvedenými;

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; vyzývá Komisi, 
aby se neodchýlila od mezinárodních 
dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; připomíná své 
usnesení ze dne 23. listopadu 2016 o 
dokončovací práci na dohodě Basel III a 
vyzývá Komisi, aby se při přípravě nových 
legislativních návrhů řídila doporučeními v 
něm uvedenými;

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; je znepokojen 
již existujícími odchylkami EU od 
mnohostranné dohody v rámci 
Basilejského výboru pro bankovní dohled; 
připomíná své usnesení ze dne 23. 
listopadu 2016 o dokončovací práci na 
dohodě Basel III a vyzývá Komisi, aby se 
při přípravě nových legislativních návrhů 
řídila doporučeními v něm uvedenými; je 
znepokojen prohlášeními komisaře 
Dombrovskise, že Komise má v úmyslu 
využít maximální možnou lhůtu pro 
postupné zavádění konečných norem 
Basilej III; naléhavě žádá Komisi, aby do 
evropského práva plně a včas 
transponovala konečné normy Basel III, a 
varuje před kompenzací vyšších 
požadavků prvního pilíře snížením 
požadavků druhého pilíře, protože by to 
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bylo v rozporu se samotným cílem Basel 
III, aby se staly nejrizikovější instituce 
životaschopnějšími;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; připomíná své 
usnesení ze dne 23. listopadu 2016 o 
dokončovací práci na dohodě Basel III a 
vyzývá Komisi, aby se při přípravě nových 
legislativních návrhů řídila doporučeními v 
něm uvedenými;

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; zdůrazňuje, že 
pokyny Basilejského výboru pro bankovní 
dohled (BCBS) by neměly být v evropském 
právu prováděny paušálně bez 
dostatečného zohlednění specifických rysů 
evropského bankovního systému, zásady 
proporcionality a nedávných 
legislativních změn, včetně směrnice o 
kapitálových požadavcích V; připomíná 
své usnesení ze dne 23. listopadu 2016 o 
finalizaci dohody Basel III a vyzývá 
Komisi, aby se při přípravě nových 
legislativních návrhů řídila doporučeními v 
něm uvedenými;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; připomíná své 
usnesení ze dne 23. listopadu 2016 o 
dokončovací práci na dohodě Basel III a 

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; připomíná své 
usnesení ze dne 23. listopadu 2016 o 
dokončovací práci na dohodě Basel III a 



AM\1195082CS.docx 79/139 PE644.981v01-00

CS

vyzývá Komisi, aby se při přípravě nových 
legislativních návrhů řídila doporučeními v 
něm uvedenými;

vyzývá Komisi, aby se při přípravě nových 
legislativních návrhů řídila doporučeními v 
něm uvedenými; zdůrazňuje, že zejména 
pokyny Basilejského výboru pro bankovní 
dohled (BCBS) by neměly být v evropském 
právu prováděny paušálně, aniž by byly 
dostatečně zohledněny specifické rysy 
evropského bankovního systému a zásada 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; připomíná své 
usnesení ze dne 23. listopadu 2016 o 
dokončovací práci na dohodě Basel III a 
vyzývá Komisi, aby se při přípravě nových 
legislativních návrhů řídila doporučeními v 
něm uvedenými;

10. konstatuje, že práce na uplatňování 
konečného znění norem podle dohody 
Basel III již byla zahájena; připomíná své 
usnesení ze dne 23. listopadu 2016 o 
finalizaci dohody Basel III a závěry Rady 
ECOFIN ze dne 12. července 2016 a 
vyzývá Komisi, aby se při přípravě nových 
legislativních návrhů řídila doporučeními v 
něm uvedenými; zdůrazňuje, že by Komise 
měla zajistit, aby provádění v EU bylo 
přiměřené a byla zachována 
konkurenceschopnost bankovního sektoru 
EU, a to jak v rámci vnitřního trhu, tak 
vůči globálním konkurentům;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. bere na vědomí opatření ke snížení 
rizika dosažená v nedávném bankovním 
balíčku; zdůrazňuje, že ačkoli některá 
přijatá opatření ovlivnila stranu pasiv 
rozvah bank, rizika týkající se strany aktiv 
zůstávají z velké části nevyřešena; 
zdůrazňuje, že neexistují přísné 
požadavky, pokud jde o velké expozice, 
zejména vůči nebankovním subjektům, 
vzájemné držby cenných papírů, ani 
makroobezřetnostní standardy, jako je 
poměr úvěrů k hodnotě zajištění (LTV); je 
přesvědčen, že pro finanční stabilitu by 
byl lepší méně složitý regulační systém v 
kombinaci s přísnějšími požadavky, 
zejména podstatně vyšší pákový poměr;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že je potřeba posoudit 
přiměřenost interních modelů a průběžně 
je vyhodnocovat, aby se zajistila jejich 
spolehlivost a důvěryhodnost; bere na 
vědomí zjištění cíleného přezkumu 
interních modelů (TRIM), který provedla 
ECB; vyzývá banky, aby odpovídajícím 
způsobem zlepšily využívání a uplatňování 
svých interních modelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. připomíná, že by dohoda neměla 
vyústit ve značné navýšení kapitálových 
požadavků na úrovni EU ani oslabit 
schopnost bank financovat reálnou 
ekonomiku, a to zejména malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. připomíná, že vnitrostátní 
možnosti a případy vlastního uvážení 
stanovené v právních předpisech EU v 
oblasti bankovního dohledu mají mít 
přechodný charakter; požaduje co největší 
harmonizaci možností a případů vlastního 
uvážení v úsilí o dosažení skutečně 
jednotného souboru pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. bere na vědomí, že EBA ve své 
zprávě, která hodnotí rizika a zranitelné 
oblasti bankovního sektoru EU, 
poukazuje na rozdíly v používání a 
nastavování kapitálové rezervy pro jiné 
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systémově významné instituce mezi 
členskými státy; požaduje proto další 
harmonizaci uplatňování kapitálových 
rezerv v celé EU s cílem vytvořit rovné 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. je znepokojen tím, že Evropský 
orgán pro bankovnictví varoval, že 
nepředloží své návrhy na snížení 
administrativní zátěže malých institucí ve 
lhůtě stanovené spolunormotvůrci, pokud 
jde o bankovní balíček; požaduje větší 
proporcionalitu v bankovní regulaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje větší transparentnost 
bankovního dohledu s cílem posílit důvěru 
kapitálových a finančních trhů, podniků a 
občanů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Derk Jan Eppink
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje větší transparentnost 
bankovního dohledu s cílem posílit důvěru 
kapitálových a finančních trhů, podniků a 
občanů;

12. požaduje zachovat vysoké 
standardy transparentnosti bankovního 
dohledu s cílem zajistit důvěru 
kapitálových a finančních trhů, podniků a 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje větší transparentnost 
bankovního dohledu s cílem posílit důvěru 
kapitálových a finančních trhů, podniků a 
občanů;

12. požaduje větší transparentnost 
bankovního dohledu, například ve 
výsledcích procesu dohledu a hodnocení, 
s cílem posílit důvěru kapitálových a 
finančních trhů, podniků a občanů; vítá 
lepší a upravené sdílení informací mezi 
orgány dohledu a orgány příslušné k 
řešení problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje větší transparentnost 
bankovního dohledu s cílem posílit důvěru 
kapitálových a finančních trhů, podniků a 
občanů;

12. požaduje větší transparentnost 
bankovního dohledu, obvykle rozšířením 
rozsahu veřejných zátěžových testů EBA v 
celé EU a podporou používání standardů 
IFRS v oblasti oceňování pro obezřetné 
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účely příslušnými orgány, s cílem posílit 
důvěru kapitálových a finančních trhů, 
podniků a občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje větší transparentnost 
bankovního dohledu s cílem posílit důvěru 
kapitálových a finančních trhů, podniků a 
občanů;

12. požaduje větší transparentnost 
bankovního dohledu s cílem posílit důvěru 
kapitálových a finančních trhů, podniků a 
občanů a zajistit jednotné zacházení ve 
všech členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje větší transparentnost 
bankovního dohledu s cílem posílit důvěru 
kapitálových a finančních trhů, podniků a 
občanů;

12. požaduje větší transparentnost 
orgánů bankovního dohledu a orgánů 
příslušných k řešení krize s cílem posílit 
důvěru kapitálových a finančních trhů, 
podniků a občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
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Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost;

13. vítá, že inovativní finanční 
technologie, jako jsou kryptoměny, které 
by se mohly stát životaschopnou 
alternativou k euru, zásadním způsobem 
mění finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost;

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb, a vítá efektivitu 
nabízenou spotřebitelům a rozšíření 
konkurence na trhu; zdůrazňuje, že je 
třeba zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
které jsou interoperabilní v přeshraničním 
kontextu, rovných podmínek v souvislosti 
s regulací a dohledem a kybernetickou 
bezpečnost; bere rovněž na vědomí 
rostoucí závislost bankovního sektoru na 
cloud computingu a naléhavě žádá 
Komisi, aby reagovala na společné 
doporučení evropských orgánů dohledu 
ohledně potřeby legislativních zlepšení 
týkajících se požadavků na řízení rizik 
IKT ve finančním odvětví EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 186
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost;

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost; 
uznává, že je třeba přijmout právní a 
kontrolní opatření k řešení rizik týkajících 
se praní peněz a financování terorismu 
představovaných virtuálními aktivy;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Pedro Marques, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, 
Margarida Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost;

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost; 
zdůrazňuje odpovědnost finančních 
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institucí za zajištění ochrany a bezpečnosti 
údajů klientů v souladu s právem EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost;

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost; 
poukazuje na to, že regulační a kontrolní 
režim musí zároveň zůstat otevřený pro 
inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost;

13. konstatuje, že inovativní finanční 
technologie zásadním způsobem mění 
finanční sektor včetně bankovních a 
platebních služeb; zdůrazňuje, že je třeba 
zabývat se výzvami, které tyto nové 
technologie přináší, např. pokud jde o 
zajištění udržitelných obchodních modelů, 
rovných podmínek v souvislosti s regulací 
a dohledem a kybernetickou bezpečnost; 
podporuje technologickou neutralitu jako 
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hlavní zásadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; v tomto 
ohledu vyzývá k vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 
bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; v tomto 
ohledu vyzývá k vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 

14. uznává, že odvětví „nebankovní 
úvěrové činnosti“ může významným 
způsobem přispět k vytvoření unie 
kapitálových trhů diverzifikací způsobů 
financování; konstatuje však, že mezi 
odvětvím „nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika; v tomto ohledu vyzývá 
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bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu;

k vytvoření souboru makroobezřetnostních 
nástrojů s cílem bojovat proti rizikům, 
která představuje zvyšující se úloha 
systému „nebankovní úvěrové činnosti“ 
pro finanční stabilitu; vybízí tvůrce 
globálních standardů, aby usilovali o 
identifikaci a řešení těchto rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; v tomto 
ohledu vyzývá k vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 
bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu;

14. zdůrazňuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, jejíž rozsah zůstává 
znepokojivý, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; v tomto 
ohledu vyzývá k vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 
bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovního finančního 
zprostředkování“ a „tradičním“ bankovním 
sektorem existuje silná propojenost, což 
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systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; v tomto 
ohledu vyzývá k vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 
bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu;

vyvolává obavy ze systémového rizika 
vzhledem k tomu, že nad prvně uvedeným 
odvětvím není prováděn odpovídající 
dohled; v tomto ohledu vyzývá k vytvoření 
souboru makroobezřetnostních nástrojů a k 
dalšímu využívání stávajících nástrojů s 
cílem bojovat proti rizikům, která 
představuje zvyšující se úloha systému 
„nebankovního finančního 
zprostředkování“ pro finanční stabilitu; 
dále zdůrazňuje, že je třeba řešit 
související rizika vyplývající z 
transformace likvidity, podstupování rizik 
a pákového efektu v širším měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; v tomto 
ohledu vyzývá k vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 
bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu;

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; zdůrazňuje, 
že zpráva Monitorování stínového 
bankovnictví z roku 2018 předložená 
orgánem ESRB upozorňuje na několik 
rizik a slabých míst, jež je nutno sledovat 
v systému nebankovní úvěrové činnosti 
v EU, včetně rizika likvidity a rizik 
spojených s pákovým efektem u některých 
typů investičních fondů, rizika 
propojenosti a rizika dalšího rozšíření, 
procykličnosti, pákového efektu a rizika 
likvidity v důsledku využívání 
derivátových obchodů a obchodů 
spočívajících ve financování cenných 
papírů, jakož i slabých míst v některých 
částech sektoru finančních institucí, kde 
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výrazné nedostatky v údajích brání 
konečnému posuzování rizik; v tomto 
ohledu žádá koordinovanou akci k řešení 
těchto rizik, včetně vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 
bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; v tomto 
ohledu vyzývá k vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 
bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu;

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; v tomto 
ohledu vyzývá k vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 
bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu; 
vybízí tvůrce globálních standardů, aby 
tyto mezery zaplnili a projevili stejnou 
ochotu, jaká byla dosud věnována 
„tradičnímu“ bankovnímu sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled; v tomto 
ohledu vyzývá k vytvoření souboru 
makroobezřetnostních nástrojů s cílem 
bojovat proti rizikům, která představuje 
zvyšující se úloha systému „nebankovní 
úvěrové činnosti“ pro finanční stabilitu;

14. konstatuje, že mezi odvětvím 
„nebankovní úvěrové činnosti“ a 
„tradičním“ bankovním sektorem existuje 
silná propojenost, což vyvolává obavy ze 
systémového rizika vzhledem k tomu, že 
nad prvně uvedeným odvětvím není 
prováděn odpovídající dohled;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. konstatuje, že některé finanční 
instituce pod přímým dohledem aktivně 
napomáhaly praní peněz; domnívá se, že 
obezřetnostní dohled a dohled v rámci 
boje proti praní peněz jsou stejně důležité; 
požaduje lépe sladěný přístup 
k obezřetnostnímu dohledu a dohledu nad 
bojem proti praní peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
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roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů;

roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby dále prováděla 
posuzování dopadů rizik praní peněz a 
financování terorismu, která mohou 
vzniknout v důsledku zranitelnosti 
způsobené rostoucím využíváním nových 
technologií úvěrovými a finančními 
institucemi a rychlého šíření virtuálních 
měn vzhledem k neexistenci společného 
regulačního režimu a anonymitě spojené s 
těmito měnami; vyzývá Komisi, aby 
přistoupila k přezkumu rámce EU pro boj 
proti praní peněz a právních předpisů v této 
oblasti s cílem dále harmonizovat pravidla 
EU v oblasti boje proti praní peněz a 
financování terorismu a účinně řešit rizika 
nezákonné přeshraniční činnosti pro 
integritu finančního systému EU a 
bezpečnost jejích občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Agnès Evren

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení 
nad roztříštěností předpisů a dohledu v 
oblasti boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své vážné znepokojení nad 
roztříštěností v oblasti boje proti praní 
peněz a financování terorismu, která 
neumožňuje zajistit dohled a vhodné 
řešení nedostatku vnitrostátních orgánů 
dohledu; vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
přistoupila k přezkumu rámce EU pro boj 
proti praní peněz a právních předpisů v této 
oblasti s cílem účinněji řešit rizika, která 
představují nejrizikovější banky či 
nedostatečný dohled na vnitrostátní 
úrovni, pro integritu finančního systému 
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občanů; EU a bezpečnost jejích občanů; připomíná, 
že pro zajištění účinnosti předcházení 
praní peněz a boje proti financování 
terorismu musí příslušné orgány a 
finanční instituce postupovat 
koordinovaně; konstatuje, že výměna 
informací mezi těmito orgány, zejména 
přeshraniční výměna informací, nebyla 
dostatečná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů;

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která nezajistila dostatečný 
dohled a náležitě nereagovala na 
nedostatky vnitrostátních orgánů dohledu 
a neodpovídá stále se zvyšující 
přeshraniční aktivitě v EU; vyzývá Komisi, 
aby urychleně přistoupila k přezkumu 
rámce EU pro boj proti praní peněz a 
právních předpisů v této oblasti s cílem 
účinně řešit rizika, která představují 
nejrizikovější banky v případech, kdy se 
vnitrostátní dohled ukáže jako 
nedostatečný, pro integritu finančního 
systému EU a bezpečnost jejích občanů; je 
přesvědčen, že účinnější rámec boje proti 
praní peněz by zajistilo nařízení, a ne 
směrnice; podporuje myšlenku jediného 
evropského orgánu dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz;

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Pedro Marques, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů;

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; vítá v 
této souvislosti závěry Rady ze dne 5. 
prosince 2019, jimiž dává Komisi mandát, 
aby přezkoumala způsoby, jak zajistit lepší 
spolupráci mezi orgány a přenést úlohy v 
oblasti boje proti praní peněz na orgán 
Unie, a aby přepracovala některé části 
směrnice o boji proti praní peněz do 
podoby nařízení s cílem zajistit jednotný 
soubor pravidel; vyzývá Komisi, aby 
přistoupila k přezkumu rámce EU pro boj 
proti praní peněz a právních předpisů v této 
oblasti s cílem účinně řešit rizika 
nezákonné přeshraniční činnosti pro 
integritu finančního systému EU a 
bezpečnost jejích občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
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boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů;

boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která nezajistila dostatečný 
dohled a náležitě nereagovala na 
nedostatky vnitrostátních orgánů dohledu 
a neodpovídá stále se zvyšující 
přeshraniční aktivitě v EU; vyzývá Komisi, 
aby přistoupila k přezkumu rámce EU pro 
boj proti praní peněz s cílem účinně řešit 
rizika nezákonné přeshraniční činnosti pro 
integritu finančního systému EU a 
bezpečnost jejích občanů; domnívá se, že 
by se EBA měl stát jediným 
koordinátorem EU pro boj proti praní 
peněz s pravomocemi přímo zasáhnout v 
nejzávažnějších případech nebo v 
případech, kdy je vnitrostátní dohled 
považován za nedostatečný;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů;

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která nezajistila dostatečný 
dohled a náležitě nereagovala na 
nedostatky vnitrostátních orgánů dohledu 
a neodpovídá stále se zvyšující 
přeshraniční aktivitě v EU; vyzývá Komisi, 
aby přistoupila k určování nedostatků 
rámce EU pro boj proti praní peněz a aby 
objasnila rozdělení odpovědnosti a 
koordinaci přeshraničního dohledu, a to v 
případě potřeby i legislativními 
opatřeními; opět zdůrazňuje význam 
důvěryhodného a soudržného rámce boje 
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proti praní peněz a financování terorismu 
pro integritu finančního systému EU a 
bezpečnost jejích občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů;

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby co nejdříve přistoupila 
k přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů tím, že přepracuje nynější 
směrnice o boji proti praní peněz do 
podoby nařízení a přenese větší pravomoci 
dohledu v oblasti boje proti praní peněz 
na úroveň EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 15. vítá dohodu o výměně informací 
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mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů;

mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; je 
přesvědčen, že jednotný mechanismus 
dohledu má také úlohu v boji proti praní 
peněz; vítá vytvoření specializované 
jednotky pro boj proti praní peněz; 
naléhavě žádá jednotný mechanismus 
dohledu, aby dále zintenzívnil své úsilí; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení 
nad roztříštěností předpisů a dohledu v 
oblasti boje proti praní peněz a 
financování terorismu, která neodpovídá 
stále se zvyšující přeshraniční aktivitě v 
EU; vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost 
jejích občanů;

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů;

15. vítá dohodu o výměně informací 
mezi ECB a orgány dohledu v oblasti boje 
proti praní peněz a financování terorismu; 
připomíná své mimořádné znepokojení nad 
roztříštěností předpisů a dohledu v oblasti 
boje proti praní peněz a financování 
terorismu, která neodpovídá stále se 
zvyšující přeshraniční aktivitě v EU; 
vyzývá Komisi, aby přistoupila k 
přezkumu rámce EU pro boj proti praní 
peněz a právních předpisů v této oblasti s 
cílem účinně řešit rizika nezákonné 
přeshraniční činnosti pro integritu 
finančního systému EU a bezpečnost jejích 
občanů; připomíná usnesení Parlamentu 
ze dne 19. září 2019 o stavu provádění 
právních předpisů Unie proti praní peněz 
a vyzývá Komisi, aby zohlednila příspěvek 
Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Luis Garicano, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá dokument o společném postoji 
ze dne 8. listopadu, v němž ministři 
financí Francie, Německa, Itálie, 
Lotyšska, Nizozemska a Španělska 
vyzývají k harmonizaci evropského 
regulačního rámce v oblasti boje proti 
praní peněz a financování terorismu; 
konstatuje, že výkonný místopředseda 
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Dombrovskis uznal dne 15. listopadu ve 
svém hlavním projevu v Guildhall v 
Londýně význam přenesení pravomocí v 
oblasti dohledu a koordinace na jediný 
orgán EU; vyzývá Komisi, aby navrhla 
vytvoření takovéhoto jediného evropského 
orgánu dohledu, který by zaručoval 
konzistentní a účinný přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu 
zvážila, zda by nějaký orgán EU neměl být 
pověřen nezávislým dohledem nad 
prováděním jednotného souboru pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. domnívá se, že soudržný a 
harmonizovaný soubor pravidel je klíčový 
pro náležité fungování bankovní unie; 
vyzývá proto Komisi, aby zvážila 
případnou podporu jednotného souboru 
pravidel ve zvláště významných oblastech 
s cílem zajistit nerušené a účinné 
provádění dohledu nad bankami a řešení 
krizových situací bank; konstatuje 
zejména, že provádění důležitého 
posouzení vhodnosti vrcholného vedení 
bank je složité, a to kvůli velkým rozdílům 
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v provedení směrnice o kapitálových 
požadavcích; vybízí proto k začlenění 
požadavků na způsobilost a bezúhonnost 
do jednotného souboru pravidel; domnívá 
se, že je potřebná maximální možná 
harmonizace v rámci vnitrostátních 
možností a případů vlastního uvážení, a to 
včetně oblastí, jako je insolvenční právo, 
odnětí bankovní licence a stanovení 
moratoria;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. konstatuje, že opatření včasného 
zásahu mohou sehrávat důležitou úlohu 
při předcházení selháním a krizím bank; 
konstatuje však, že požadavky na 
uplatnění opatření včasného zásahu se 
překrývají s některými standardními 
intervenčními opatřeními ECB; 
zdůrazňuje, že v takových případech mají 
přednost standardní intervenční opatření; 
domnívá se proto, že takové překrývání je 
třeba odstranit dostatečným objasněním 
právního základu každého nástroje, aby se 
zajistilo postupné uplatňování opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná své usnesení ze dne 8. vypouští se
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června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; konstatuje, že 
vytvoření evropské ratingové agentury by 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy; konstatuje, že 
hodnocení udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a 
správních kritériích (ESG) jsou důležitým 
doplňkem hodnocení úvěrových rizik 
prováděných v rámci úvěrových ratingů, 
pokud jde o směřování prostředků k 
investicím do udržitelných činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná své usnesení ze dne 8. 
června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; konstatuje, že 
vytvoření evropské ratingové agentury by 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy; konstatuje, že 
hodnocení udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a 
správních kritériích (ESG) jsou důležitým 
doplňkem hodnocení úvěrových rizik 
prováděných v rámci úvěrových ratingů, 
pokud jde o směřování prostředků k 
investicím do udržitelných činností;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná své usnesení ze dne 8. 
června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; konstatuje, že 
vytvoření evropské ratingové agentury by 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy; konstatuje, že 
hodnocení udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a 
správních kritériích (ESG) jsou důležitým 
doplňkem hodnocení úvěrových rizik 
prováděných v rámci úvěrových ratingů, 
pokud jde o směřování prostředků k 
investicím do udržitelných činností;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná své usnesení ze dne 8. 
června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; konstatuje, že 
vytvoření evropské ratingové agentury by 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy; konstatuje, že 
hodnocení udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a správních 
kritériích (ESG) jsou důležitým doplňkem 
hodnocení úvěrových rizik prováděných v 
rámci úvěrových ratingů, pokud jde o 
směřování prostředků k investicím do 
udržitelných činností;

16. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; konstatuje, že 
vytvoření evropské ratingové agentury by 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy; konstatuje, že 
hodnocení udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a správních 
kritériích (ESG) se mohou postupně stát 
důležitým doplňkem hodnocení úvěrových 
rizik prováděných v rámci úvěrových 
ratingů, pokud jde o směřování prostředků 
k investicím do udržitelných činností; 
varuje však, že v případě chybějícího 
systému klasifikace udržitelných a 
neudržitelných činností, stejně jako 
chybějící spolehlivé metodiky převodu 
faktorů ESG na rizikové váhy aktiv může 
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mít samotné snížení kapitálových 
požadavků pro údajná zelená aktiva vážné 
důsledky pro finanční stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná své usnesení ze dne 8. 
června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; konstatuje, že 
vytvoření evropské ratingové agentury by 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy; konstatuje, že 
hodnocení udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a správních 
kritériích (ESG) jsou důležitým doplňkem 
hodnocení úvěrových rizik prováděných v 
rámci úvěrových ratingů, pokud jde o 
směřování prostředků k investicím do 
udržitelných činností;

16. připomíná své usnesení ze dne 
8. června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; zpochybňuje, zda by 
vytvoření evropské ratingové agentury 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy, protože trh s 
úvěrovými ratingy by i nadále 
představoval oligopol využívající 
pochybných metod posuzování 
úvěruschopnosti; varuje, že hodnocení 
udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a správních 
kritériích (ESG) by vytvořila více úrovní 
složitosti hodnocení úvěrových rizik 
prováděných v rámci úvěrových ratingů; 
varuje, že taková kvalitativní hodnocení 
by mohla vést ke směřování prostředků k 
investicím spíše do politicky určených 
činností než do ekonomicky 
životaschopných a udržitelných činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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16. připomíná své usnesení ze dne 8. 
června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; konstatuje, že 
vytvoření evropské ratingové agentury by 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy; konstatuje, že 
hodnocení udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a 
správních kritériích (ESG) jsou důležitým 
doplňkem hodnocení úvěrových rizik 
prováděných v rámci úvěrových ratingů, 
pokud jde o směřování prostředků k 
investicím do udržitelných činností;

16. připomíná své usnesení ze dne 8. 
června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; konstatuje, že 
vytvoření evropské ratingové agentury by 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. připomíná své usnesení ze dne 8. 
června 2011 o ratingových agenturách: 
budoucí perspektivy; konstatuje, že 
vytvoření evropské ratingové agentury by 
přispělo ke zvýšení konkurence, snížení 
informační asymetrie a zvýšení 
transparentnosti pro trhy; konstatuje, že 
hodnocení udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a správních 
kritériích (ESG) jsou důležitým doplňkem 
hodnocení úvěrových rizik prováděných v 
rámci úvěrových ratingů, pokud jde o 
směřování prostředků k investicím do 
udržitelných činností;

16. připomíná vývoj rámce EU o 
ratingových agenturách; konstatuje, že 
hodnocení udržitelnosti založená na 
environmentálních, sociálních a správních 
kritériích (ESG) jsou důležitým doplňkem 
hodnocení úvěrových rizik prováděných v 
rámci úvěrových ratingů, pokud jde o 
směřování prostředků k investicím do 
udržitelných činností; zdůrazňuje 
důležitost zajištění toho, aby rozvoj trhu se 
subjekty udělujícími hodnocení 
udržitelnosti probíhal v soutěžním 
prostředí a nezaměřoval se jen na 
omezený počet poskytovatelů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že je třeba zintenzivnit 
úsilí o lepší sladění činností finančních 
trhů s cíli v oblasti udržitelnosti a kritérii 
ESG s tím, že ústřední úlohu při plnění 
těchto cílů hrají evropské orgány dohledu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že je třeba zintenzivnit 
úsilí o lepší sladění činností finančních trhů 
s cíli v oblasti udržitelnosti a kritérii ESG s 
tím, že ústřední úlohu při plnění těchto cílů 
hrají evropské orgány dohledu;

17. bere na vědomí úsilí o lepší sladění 
činností finančních trhů s cíli v oblasti 
udržitelnosti a kritérii ESG s tím, že 
ústřední úlohu při plnění těchto cílů hrají 
evropské orgány dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. konstatuje, že je třeba zintenzivnit 
úsilí o lepší sladění činností finančních trhů 
s cíli v oblasti udržitelnosti a kritérii ESG s 
tím, že ústřední úlohu při plnění těchto cílů 
hrají evropské orgány dohledu;

17. konstatuje, že je třeba zintenzivnit 
úsilí o lepší sladění činností finančních trhů 
s cíli v oblasti udržitelnosti a kritérii ESG s 
tím, že ústřední úlohu při plnění těchto cílů 
hrají evropské orgány dohledu; v této 
souvislosti naléhavě žádá evropské orgány 
dohledu, zejména pak Evropský orgán pro 
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bankovnictví, aby vypracovaly společnou 
metodiku pro „uhlíkové zátěžové testy“ 
měřicí intenzitu klimatických rizik, jimž 
jsou finanční instituce vystaveny, včetně 
rizik spojených se znehodnocením aktiv z 
důvodu změn v regulačním přístupu, které 
jsou zapříčiněny opatřeními pro 
přizpůsobení se změně klimatu a její 
zmírňování; domnívá se, že pomocí těchto 
testů se určí a posoudí rizika vyplývající 
mimo jiné z makroekonomických dopadů 
náhlých změn ve využívání energií, 
revalvace uhlíkově náročných zdrojů, 
včetně potenciálních změn v regulačním 
přístupu k nim, a z vyššího výskytu 
přírodních pohrom;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že banky musí být 
schopny působit přeshraničně a zároveň 
spravovat svůj kapitál a likviditu na 
konsolidované úrovni, aby mohly 
diverzifikovat svá rizika a řešit případnou 
nízkou ziskovost; zdůrazňuje, že pravidla 
by v tomto ohledu měla umožňovat 
mateřskému podniku větší flexibilitu a 
zároveň upřesňovat, že mateřský podnik 
by měl v případě krize poskytnout svému 
dceřinému podniku usídlenému v 
hostitelské zemi kapitál a likviditu; bere 
na vědomí, že tzv. bankovní balíček 
jednoznačněji rozděluje dohledové 
pravomoci; naléhavě však žádá Komisi a 
členské státy, aby i nadále usilovaly o 
zmírňování napětí mezi domácími 
a hostitelskými subjekty;
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Or. en

Pozměňovací návrh 223
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. bere na vědomí nedávná zjištění 
orgánu EBA, v nichž jsou zdůrazněny 
přetrvávající překážky přeshraničního 
poskytování bankovních služeb; 
zdůrazňuje přínosy intenzivnější 
přeshraniční činnosti pro soutěž na trhu a 
poskytování služeb spotřebitelům; vyzývá 
Komisi, aby pojmenovala ty prvky 
jednotného souboru pravidel, které by 
mohly být dále harmonizovány, aby se 
jimi zabývala a totéž učinila ve vztahu k 
odlišnému způsobu provádění pravidel v 
jednotlivých členských státech; 
doporučuje Komisi, aby prozkoumala 
prvky vnitrostátních insolvenčních 
režimů, které by bylo možné 
harmonizovat; 

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; vybízí Komisi, aby 
v této záležitosti zohlednila náležitá 
navazující opatření v podobě uvedené v 
její vlastní zprávě z dubna 2019 o 
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vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vyzývá Komisi, aby v 
návaznosti na přezkum právních předpisů 
o bankách, jejichž velikost nedovoluje 
jejich selhání, který vypracovala Rada pro 
finanční stabilitu, posoudila, zda je třeba 
znovu zvážit přijetí předpisů, které by 
oddělily přijímání vkladů od investičního 
bankovnictví;

provádění směrnice o ozdravných 
postupech a řešení krize bank a nařízení 
o jednotném mechanismu pro řešení krizí; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila, 
zda stávající právní předpisy dokáží 
zajistit, aby v případě potřeby mohly být 
krize všech bank vyřešeny bez použití 
peněz daňových poplatníků; vybízí Komisi, 
aby se zabývala další potenciální 
harmonizací zvláštních prvků stávajících 
vnitrostátních insolvenčních zákonů, 
včetně možností zahájit insolvenční řízení 
a postup pro řešení krize, a aby také 
posoudila, do jaké míry je taková 
harmonizace nezbytná k zajištění 
uceleného a účinného uplatňování rámce 
pro řešení krizí; je toho názoru, že 
zkušenosti amerického Federálního 
ústavu pro pojištění vkladů nabízí 
užitečné poznatky o nástrojích k řešení 
bankovních krizí, včetně pořadí vkladů v 
insolvenční hierarchii v rámci 
bankovního insolvenčního řízení a 
zejména pořadí pari passu pojištěných a 
nepojištěných vkladů; vyzývá Komisi, aby 
posoudila a vypracovala srozumitelnější 
definici zásady nejnižších nákladů podle 
směrnice o systémech pojištění vkladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 
vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vyzývá Komisi, aby v 
návaznosti na přezkum právních předpisů 

18. konstatuje, že Jednotný výbor pro 
řešení krizí nemusel v roce 2019 přijímat 
žádná opatření; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 
vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků, mimo jiné i pomocí různých 
záchranných režimů financovaných 
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o bankách, jejichž velikost nedovoluje 
jejich selhání, který vypracovala Rada pro 
finanční stabilitu, posoudila, zda je třeba 
znovu zvážit přijetí předpisů, které by 
oddělily přijímání vkladů od investičního 
bankovnictví;

daňovými poplatníky, včetně Jednotného 
fondu pro řešení krizí; vyzývá Komisi, aby 
provedla opatření navazující na přezkum 
právních předpisů o bankách, jejichž 
velikost nedovoluje jejich selhání; v této 
souvislosti lituje výroků člena dozorčí 
rady EIB Penttiho Hakkarainena ze dne 
15. června 2019, podle nichž evropské 
bankovnictví musí vstoupit do období 
konsolidace, ve kterém méně ziskové 
banky budou nuceny trh opustit nebo 
budou muset být převzaty svými 
konkurenty, kteří generují více zisku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 
vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vyzývá Komisi, aby v 
návaznosti na přezkum právních předpisů o 
bankách, jejichž velikost nedovoluje jejich 
selhání, který vypracovala Rada pro 
finanční stabilitu, posoudila, zda je třeba 
znovu zvážit přijetí předpisů, které by 
oddělily přijímání vkladů od investičního 
bankovnictví;

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 
vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vybízí Jednotný výbor pro 
řešení krizí, aby právní předpisy aplikoval 
ve všech případech, kdy je ohrožena 
finanční stabilita; vybízí Komisi, aby v 
návaznosti na přezkum právních předpisů o 
bankách, jejichž velikost nedovoluje jejich 
selhání posoudila, zda je třeba znovu zvážit 
přijetí předpisů, které by oddělily přijímání 
vkladů od investičního bankovnictví; vybízí 
Komisi, aby přezkoumala své sdělení o 
bankovnictví z roku 2013 s cílem 
zohlednit vývoj v pokrizovém období a 
zajistit soulad s rámcem pro řešení krizí; 
zdůrazňuje význam toho, aby byly v 
rozvahách bank i nadále shromažďovány 
finanční prostředky a závazky použitelné k 
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rekapitalizaci z vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 
vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vyzývá Komisi, aby v 
návaznosti na přezkum právních předpisů o 
bankách, jejichž velikost nedovoluje jejich 
selhání, který vypracovala Rada pro 
finanční stabilitu, posoudila, zda je třeba 
znovu zvážit přijetí předpisů, které by 
oddělily přijímání vkladů od investičního 
bankovnictví;

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 
vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vyzývá Komisi, aby v 
návaznosti na přezkum právních předpisů o 
bankách, jejichž velikost nedovoluje jejich 
selhání, který vypracovala Rada pro 
finanční stabilitu, posoudila, zda je třeba 
znovu zvážit přijetí předpisů, které by 
oddělily přijímání vkladů od investičního 
bankovnictví; vyzývá Jednotný výbor pro 
řešení krizí, aby dokončil proces 
vypracovávání plánů pro řešení krize a 
stanovení rezerv v podobě minimálních 
požadavků na kapitál a způsobilé závazky 
pro všechny významné banky;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
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Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 
vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vyzývá Komisi, aby v 
návaznosti na přezkum právních předpisů 
o bankách, jejichž velikost nedovoluje 
jejich selhání, který vypracovala Rada pro 
finanční stabilitu, posoudila, zda je třeba 
znovu zvážit přijetí předpisů, které by 
oddělily přijímání vkladů od investičního 
bankovnictví;

Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy a sdělení o bankovnictví a státní 
podpoře z roku 2013 dokáží zajistit, aby v 
případě potřeby mohly být krize všech 
bank vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; domnívá se, že rozhodnutí 
Komise o podpoře ze strany státu v 
bankovním odvětví postrádá 
srozumitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 
vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vyzývá Komisi, aby v 
návaznosti na přezkum právních předpisů 
o bankách, jejichž velikost nedovoluje 
jejich selhání, který vypracovala Rada pro 
finanční stabilitu, posoudila, zda je třeba 
znovu zvážit přijetí předpisů, které by 
oddělily přijímání vkladů od investičního 
bankovnictví;

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy a sdělení o bankovnictví a státní 
podpoře z roku 2013 dokáží zajistit, aby v 
případě potřeby mohly být krize všech 
bank vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; žádá Komisi, aby důrazně 
uplatňovala pravidla pro poskytování 
státní podpory s cílem odstranit podněty k 
obcházení společného postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Monica Semedo
za skupinu Renew

Návrh usnesení
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Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy dokáží zajistit, aby v případě 
potřeby mohly být krize všech bank 
vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vyzývá Komisi, aby v 
návaznosti na přezkum právních předpisů 
o bankách, jejichž velikost nedovoluje 
jejich selhání, který vypracovala Rada pro 
finanční stabilitu, posoudila, zda je třeba 
znovu zvážit přijetí předpisů, které by 
oddělily přijímání vkladů od investičního 
bankovnictví;

18. vítá skutečnost, že Jednotný výbor 
pro řešení krizí nemusel v roce 2019 
přijímat žádná opatření; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda stávající právní 
předpisy a sdělení o bankovnictví a státní 
podpoře z roku 2013 dokáží zajistit, aby v 
případě potřeby mohly být krize všech 
bank vyřešeny bez použití peněz daňových 
poplatníků; vyzývá Komisi, aby provedla 
opatření navazující na přezkum právních 
předpisů o bankách, jejichž velikost 
nedovoluje jejich selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je hluboce znepokojen tím, že 
instituce bankovní unie i pět let po přijetí 
směrnice o ozdravných postupech a řešení 
krize bank stále postrádají plány pro 
řešení krize, které by byly plně v souladu s 
příslušnými požadavky; upozorňuje v této 
souvislosti na skutečnost, že mají-li být 
plány pro řešení krize zcela v souladu s 
právními předpisy, musí Jednotný výbor 
pro řešení krizí provádět komplexní 
posouzení způsobilosti každé banky k 
řešení krize, a to i pokud jde o přítomnost 
zásadních překážek pro tuto způsobilost a 
způsob jejich odstranění; je znepokojen 
stanoviskem Jednotného výboru pro 
řešení krizí, podle něhož „doposud přijaté 
plány pro řešení krizí zohledňují otázky 
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způsobilosti banky k řešení krize, avšak 
zatím neobsahují plnohodnotné posouzení 
této způsobilosti“1b; zdůrazňuje, že ve 
vztahu k plánování řešení krize a 
posuzování způsobilosti k tomuto řešení 
není v současném právním rámci 
zohledněna otázka postupného zavádění 
potřebných opatření; naléhavě žádá 
Jednotný výbor pro řešení krizí, aby 
vypracoval plnohodnotné plány pro 
všechny skupiny spadající do jeho 
působnosti a odstranil všechny závažné 
překážky způsobilosti k řešení krize v 
průběhu cyklu plánování tohoto řešení v 
roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá k posílení rámce pro 
jednotný mechanismus pro řešení krizí s 
ohledem na nedávné kontroverzní 
případy; zdůrazňuje nedostatky tohoto 
rámce, pokud jde o jeho složitou strukturu 
řízení, o neucelené uplatňování 
současných nástrojů k řešení krizí 
budících obavy ohledně dodržení rovných 
podmínek a také o posuzování veřejného 
zájmu, které uvedený orgán vykládá příliš 
úzce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby každoročně 
přezkoumávala, zda požadavky pro 
uplatnění čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU 
ohledně možnosti poskytnutí státní 
podpory ve finančním sektoru jsou i 
nadále plněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. bere na vědomí probíhající debaty 
o dokončení bankovní unie, které 
probíhají ve skupině na vysoké úrovni pro 
systém EDIS zřízené v lednu 2019 za 
účelem podávání zpráv Euroskupině, 
včetně dodatečného zkvalitňování rámce k 
řešení krizí určeného pro banky; vyzývá 
Komisi, aby zohlednila vzájemné působení 
mezi dalším vývojem rámce pro řešení 
krizí a vývojem politiky ve vztahu k 
pojištění vkladů s tím, že by se mělo začít 
u probíhající revize směrnice o systémech 
pojištění vkladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. je dále znepokojen tím, že 
Jednotný výbor pro řešení krizí pravidelně 
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nezveřejňuje, v jakém rozsahu plní banky 
cíl v podobě minimálního požadavku na 
kapitál a způsobilé závazky; naléhavě 
tento orgán žádá, aby pro banky spadající 
do jeho působnosti vymezil závazné cílové 
hodnoty minimálního požadavku na 
kapitál a způsobilé závazky a aby přijal 
opatření pro případ, že tyto cílové hodnoty 
banky nedodrží;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. bere na vědomí, že Komise ve svém 
nedávném rozhodnutí došla k závěru, že 
široká veřejná podpora poskytnutá 
německému finančnímu ústavu 
Landesbank nepředstavuje státní podporu 
vzhledem k tomu, že rekapitalizace této 
banky a dodatečné poskytnutí státních 
záruk se uskutečnilo za podmínek, které 
by pro soukromého investora byly 
přijatelné (zásada tržně jednajícího 
hospodářského subjektu); zachovává 
nicméně skeptický postoj k tomu, zda nově 
navržený podnikatelský plán umožní 
bance návrat k výnosnosti, neboť 
schválení plánu na restrukturalizaci 
banky v roce 2012 ze strany Komise se 
ukázalo jako příliš optimistické; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že podpora 
poskytnutá institucionálním systémem 
ochrany nemůže být automaticky v 
souladu se zásadou tržně jednajícího 
hospodářského subjektu, neboť soukromý 
investor se zabývá pouze očekávanou 
návratností investice, a nikoli náklady 
spojenými s alternativním scénářem pro 
úpadek banky; je dále toho názoru, že 
vynětí investic pro přidružené subjekty v 
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úpadku podle institucionálního systému 
ochrany z pravidel pro poskytování státní 
podpory by mělo dopad na rovné 
podmínky v rámci bankovní unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. bere na vědomí, že ačkoliv 
Jednotný výbor pro řešení krizí dospěl k 
závěru, že dané opatření pro řešení krize 
nebylo ve veřejném zájmu, Komise ve 
dvou nedávných případech z Itálie 
poskytnutí státní podpory schválila z 
důvodu, že tento krok zmírní ekonomický 
otřes na regionální úrovni v tom smyslu, 
že přednostní věřitelé banky tak budou v 
lepším postavení v rámci insolvenčního 
řízení, než by tomu bylo při opatření k 
řešení krize“1c; je znepokojen tím, že ve 
sdělení o bankovnictví z roku 2013 je 
nejednoznačně vymezeno, co představuje 
závažný dopad na regionální 
hospodářství, a že tedy pravidla pro 
podporu likvidačních opatření 
ponechávají členským státům prostor pro 
to, aby opětovně na místní úrovni 
vyhlásily veřejný zájem, který Jednotný 
výbor pro řešení krizí pro celostátní 
úroveň zamítl; naléhavě proto Komisi 
žádá, aby revidovala své výrazně 
neaktuální sdělení o bankovnictví z roku 
2013 v souladu se zásadou směrnice o 
ozdravných postupech a řešení krize 
bank; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
posouzení kritéria veřejného zájmu v 
rámci uvedené směrnice musí náležitě 
zhodnotit pravděpodobnost toho, že 
veřejné prostředky budou použity tehdy, 
pokud nebude spuštěno opatření k řešení 
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krizí a bude naopak zahájeno vnitrostátní 
insolvenční řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18e. dále konstatuje, že současná 
různorodost insolvenčních režimů 
vyvolává nejistotu ohledně výsledku 
likvidačního řízení; je toho názoru, že má-
li bankovní unie fungovat účinným 
způsobem, je zapotřebí dále harmonizovat 
insolvenční zákony směrem k 
celounijnímu režimu, který by poskytoval 
v likvidačním řízení stejnou míru jistoty, 
jaká se očekává v případě řešení krizí; 
zdůrazňuje mimo jiné, že nutnost 
harmonizovat způsoby zahájení 
insolvenčního řízení v členských státech a 
jejich sladění s řízením pro odebrání 
bankovní licence s cílem předejít 
nevyjasněným situacím, kdy je banka „v 
selhání nebo její selhání je 
pravděpodobné“, avšak není ve veřejném 
zájmu přijímat opatření k řešení krize a 
vnitrostátní právní předpisy ani 
neumožňují zahájení likvidačního řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18f. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, 
zda měl od doby počátku krize bankovní 
sektor prospěch z implicitních dotací a 
státní podpory, kterých se bankám 
dostane prostřednictvím nekonvenčních 
způsobů podpory likvidity; poukazuje na 
to, že ačkoli byly účinky na reálnou 
ekonomiku poměrně omezené, likviditní 
operace ECB usnadnily bankám přístup k 
financování za velmi nízkou cenu nebo 
dokonce za záporné úrokové sazby a proti 
nižší kvalitě kolaterálu; domnívá se, že 
takto se přímo dotovaly jejich rozvahy v 
rámci, který uniká zavedeným 
demokratickým systémům brzd a protivah 
pro poskytování veřejných dotací; 
odsuzuje skutečnost, že velikost této 
dotace není sledována a zveřejňována a že 
neexistuje přímá podmíněnost, pokud jde 
o to, zda a jak jsou peníze investovány; 
trvá na tom, že mimořádná opatření 
tohoto druhu by měla být vždy 
doprovázena opatřeními ke zmírnění 
narušení trhu a ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je znepokojen tím, že v bankovní 
unii neexistuje mechanismus, který by 
zajistil, že v případě řešení krize může být 
poskytnuta nouzová likvidita, a žádá 
Komisi, aby se co nejdříve pokusila tento 
nedostatek napravit;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Billy Kelleher, Monica Semedo, Luis Garicano
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je znepokojen tím, že v bankovní 
unii neexistuje mechanismus, který by 
zajistil, že v případě řešení krize může být 
poskytnuta nouzová likvidita, a žádá 
Komisi, aby se co nejdříve pokusila tento 
nedostatek napravit;

19. je znepokojen tím, že v bankovní 
unii neexistuje mechanismus, který by 
zajistil, že v případě řešení krize může být 
poskytnuta nouzová likvidita; zdůrazňuje 
význam použití likvidity při řešení krizí 
pro hladkou kontinuitu poskytování 
služeb a stabilitu finančních trhů; uznává, 
že pojistka pro Jednotný fond pro řešení 
krizí by pro tento účel nebylo dostatečné, 
zejména v případě krize banky 
systémového významu; vyzývá Komisi, aby 
se pokusila tento nedostatek neprodleně 
napravit;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je znepokojen tím, že v bankovní 
unii neexistuje mechanismus, který by 
zajistil, že v případě řešení krize může být 
poskytnuta nouzová likvidita, a žádá 
Komisi, aby se co nejdříve pokusila tento 
nedostatek napravit;

19. je znepokojen tím, jaká nouzová 
likvidita může být v případě řešení krize 
poskytnuta; vyzývá Komisi, aby se tímto 
morálním hazardem neprodleně začala 
zabývat; staví se proti tomu, aby tuto 
likviditu poskytovala ECB;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení



AM\1195082CS.docx 121/139 PE644.981v01-00

CS

Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je znepokojen tím, že v bankovní 
unii neexistuje mechanismus, který by 
zajistil, že v případě řešení krize může být 
poskytnuta nouzová likvidita, a žádá 
Komisi, aby se co nejdříve pokusila tento 
nedostatek napravit;

19. je znepokojen tím, že v bankovní 
unii neexistuje mechanismus, který by 
zajistil, že v případě řešení krize může být 
poskytnuta bankám likvidita, a žádá 
Komisi, aby se co nejdříve pokusila tento 
nedostatek napravit;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je znepokojen tím, že v bankovní 
unii neexistuje mechanismus, který by 
zajistil, že v případě řešení krize může být 
poskytnuta nouzová likvidita, a žádá 
Komisi, aby se co nejdříve pokusila tento 
nedostatek napravit;

19. je znepokojen tím, že v bankovní 
unii neexistuje mechanismus, který by 
zajistil, že v případě řešení krize může být 
poskytnuta likvidita, a žádá Komisi, aby se 
co nejdříve pokusila tento nedostatek 
napravit;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá k uvedení pojistky 
pro Jednotný fond pro řešení krizí do 
praxe;

20. bere na vědomí pokrok, který 
Euroskupina učinila při uzavírání dohody 
o právním rámci pro pojistku určenou pro 
Jednotný fond pro řešení krizí; lituje 
nicméně rozhodnutí uvedeného orgánu 
odložit konečné rozhodnutí o zavedení této 
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pojistky; připomíná význam pojistky coby 
důležitého nástroje jednotného 
mechanismu pro řešení krizí; naléhavě 
vyzývá k jejímu zavedení, jakmile to bude 
možné; 

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá k uvedení pojistky 
pro Jednotný fond pro řešení krizí do 
praxe;

20. bere na vědomí rozhodnutí 
Euroskupiny o „principiální dohodě“ 
týkající se reformy mechanismu ESM; 
naléhavě vyzývá k uvedení pojistky pro 
Jednotný fond pro řešení krizí do praxe; v 
této souvislosti připomíná, že je důležité 
předpokládat zavedení pojistky do roku 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá k uvedení pojistky 
pro Jednotný fond pro řešení krizí do 
praxe;

20. domnívá se, že pravidla stanovící 
příspěvky do Jednotného fondu pro řešení 
krizí na základě upravené metody by měla 
být přezkoumána, a to s větším ohledem 
na rizika spíše než na hospodářskou váhu 
daného subjektu;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 248
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá k uvedení pojistky 
pro Jednotný fond pro řešení krizí do 
praxe;

20. naléhavě vyzývá k uvedení pojistky 
pro Jednotný fond pro řešení krizí do 
praxe, a to v souladu s mandátem 
schváleným ministry financí členských 
států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá k uvedení pojistky 
pro Jednotný fond pro řešení krizí do 
praxe;

20. naléhavě vyzývá k tomu, aby 
pojistka pro Jednotný fond pro řešení krizí 
byla uvedena do praxe co nejdříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá k uvedení pojistky 
pro Jednotný fond pro řešení krizí do 
praxe;

20. naléhavě vyzývá k 
rozpuštění Jednotného fondu pro řešení 
krizí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 251
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. naléhavě vyzývá k uvedení pojistky 
pro Jednotný fond pro řešení krizí do 
praxe;

20. odmítá, aby jakoukoli pojistku 
musel financovat daňový poplatník;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Herve Juvin

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že banky musí být 
schopny působit přeshraničně a zároveň 
spravovat svůj kapitál a likviditu na 
konsolidované úrovni, aby mohly 
diverzifikovat svá rizika a řešit případnou 
nedostatečnou ziskovost; zdůrazňuje, že 
pravidla by v tomto ohledu měla 
umožňovat mateřskému podniku větší 
flexibilitu a zároveň upřesňovat, že 
mateřský podnik by měl v případě krize 
poskytnout svému dceřinému podniku 
usídlenému v hostitelské zemi kapitál a 
likviditu;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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21. zdůrazňuje, že banky musí být 
schopny působit přeshraničně a zároveň 
spravovat svůj kapitál a likviditu na 
konsolidované úrovni, aby mohly 
diverzifikovat svá rizika a řešit případnou 
nedostatečnou ziskovost; zdůrazňuje, že 
pravidla by v tomto ohledu měla 
umožňovat mateřskému podniku větší 
flexibilitu a zároveň upřesňovat, že 
mateřský podnik by měl v případě krize 
poskytnout svému dceřinému podniku 
usídlenému v hostitelské zemi kapitál a 
likviditu;

21. zdůrazňuje, že banky musí být 
schopny působit přeshraničně a zároveň 
spravovat svůj kapitál a likviditu na 
konsolidované úrovni, aby mohly 
diverzifikovat svá rizika a řešit případnou 
nedostatečnou ziskovost; zdůrazňuje, že 
pravidla by v tomto ohledu měla 
umožňovat mateřskému podniku větší 
flexibilitu a zároveň vytvořit důvěryhodný 
a vymahatelný mechanismus umožňující, 
aby mateřský podnik (subjekt řešící krizi) 
v případě krize poskytl kapitál a likviditu 
svému dceřinému podniku usídlenému v 
jiné než hostitelské zemi v rámci bankovní 
unie a pomohl mu splnit minimální 
požadavek na kapitál a způsobilé závazky; 
domnívá se nicméně, že by měly být 
poskytnuty určité záruky; v této souvislosti 
poukazuje na možnost zavést podpůrný 
mechanismus na úrovni mateřského 
podniku v rámci skupiny, jakož i výjimku 
vztahující se na likviditu; opětovně 
zdůrazňuje kladný účinek harmonizace 
určitých částí insolvenčního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že banky musí být 
schopny působit přeshraničně a zároveň 
spravovat svůj kapitál a likviditu na 
konsolidované úrovni, aby mohly 
diverzifikovat svá rizika a řešit případnou 
nedostatečnou ziskovost; zdůrazňuje, že 
pravidla by v tomto ohledu měla 
umožňovat mateřskému podniku větší 
flexibilitu a zároveň upřesňovat, že 
mateřský podnik by měl v případě krize 
poskytnout svému dceřinému podniku 
usídlenému v hostitelské zemi kapitál a 

21. zdůrazňuje, že některé banky 
působí přeshraničně a zároveň spravují 
svůj kapitál a likviditu na konsolidované 
úrovni, aby mohly diverzifikovat svá rizika 
a řešit případnou nedostatečnou ziskovost;
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likviditu;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že banky musí být 
schopny působit přeshraničně a zároveň 
spravovat svůj kapitál a likviditu na 
konsolidované úrovni, aby mohly 
diverzifikovat svá rizika a řešit případnou 
nedostatečnou ziskovost; zdůrazňuje, že 
pravidla by v tomto ohledu měla 
umožňovat mateřskému podniku větší 
flexibilitu a zároveň upřesňovat, že 
mateřský podnik by měl v případě krize 
poskytnout svému dceřinému podniku 
usídlenému v hostitelské zemi kapitál a 
likviditu;

21. je znepokojen nedávnými 
diskuzemi o nutnosti přeshraničního 
slučování bank; naléhavě žádá Komisi, 
aby před předložením jakýchkoli návrhů v 
této věci provedla podrobné posouzení 
dopadu takového slučování a jeho účinků 
na finanční stabilitu subjektů, jejichž 
velikost nedovoluje jejich selhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Margarida Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje, že banky musí být 
schopny působit přeshraničně a zároveň 
spravovat svůj kapitál a likviditu na 
konsolidované úrovni, aby mohly 
diverzifikovat svá rizika a řešit případnou 
nedostatečnou ziskovost; zdůrazňuje, že 
pravidla by v tomto ohledu měla 
umožňovat mateřskému podniku větší 
flexibilitu a zároveň upřesňovat, že 
mateřský podnik by měl v případě krize 

21. zdůrazňuje, že banky musí být 
schopny působit přeshraničně a zároveň 
spravovat svůj kapitál a likviditu na 
konsolidované úrovni, aby mohly 
diverzifikovat svá rizika a řešit případnou 
nedostatečnou ziskovost; zdůrazňuje, že 
pravidla by v tomto ohledu měla 
umožňovat mateřskému podniku větší 
flexibilitu a zároveň upřesňovat, že 
mateřský podnik by měl v případě krize 
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poskytnout svému dceřinému podniku 
usídlenému v hostitelské zemi kapitál a 
likviditu;

poskytnout svému dceřinému podniku 
usídlenému v hostitelské zemi kapitál a 
likviditu; poukazuje na význam sbližování 
pravidel likvidačních řízení jednotlivých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že problém bank 
„příliš velkých na to, aby selhaly“, je stále 
velmi relevantní a představuje významné 
riziko pro způsobilost bank řešit krize; 
připomíná potřebu strukturální reformy 
bankovního sektoru založené na 
jednoznačném a povinném oddělení 
hlavních úvěrových činností od 
obchodních činností; zdůrazňuje, že tato 
reforma je základním doplňkem rámce 
pro řešení krizí, jak dokládají zkušenosti s 
finanční krize z roku 2008;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že vnitrostátní 
bankovní systémy by měly být zachovány a 
že nesmí být oslabeny dalšími snahami o 
přeshraniční harmonizaci; pozoruje v 
tomto ohledu s velkým zájmem různé 
paralely s americkým modelem 
financování ekonomiky, neboť tento 



PE644.981v01-00 128/139 AM\1195082CS.docx

CS

model by mohl vést ke krátkodobým 
přínosům, avšak zůstává zároveň více 
volatilním; 

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby v návaznosti na 
přezkum právních předpisů o bankách, 
jejichž velikost nedovoluje jejich selhání, 
který vypracovala Rada pro finanční 
stabilitu, posoudila, zda je třeba znovu 
zvážit přijetí předpisů, které by oddělily 
přijímání vkladů od investičního 
bankovnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. naléhavě žádá Komisi, aby 
předložila opatření pro odolné řešení krizí 
bank a insolvenční rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. konstatuje, že má-li se předejít 
nežádoucím podnětům a dodržet zásada 
subsidiarity, musí působnost členských 
států i nadále zůstat ústředním prvkem, a 
že proto evropské systémy zajištění lze 
uplatnit jen tehdy, pokud již byly 
vyčerpány vnitrostátní zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. je hluboce znepokojen tím, že 
bankovní unie stále postrádá třetí pilíř, 
zejména odolný evropský systém pojištění 
vkladů, jenž by zajistil ochranu vkladů v 
rámci celé bankovní unie bez ohledu na 
jejich zeměpisné umístění a významným 
způsobem omezil negativní spojení mezi 
bankami a jejich domovským státem;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. zdůrazňuje, že ačkoliv systém 
EDIS je s to ze začátku poskytnout 
vratnou likvidní podporu, nemůže se 
jednat o konečnou fázi, ale o fázi 
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přechodu k plnohodnotnému systému 
EDIS; 

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. odmítá přeměnu bankovní unie na 
transferovou unii skrze vytvoření plně 
sdíleného systému EDIS, který by nutil 
vkladatele v jednom členském státě 
finančně hradit otřesy v bankovnictví v 
jiném členském státě a který by narušil 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; připomíná, že morální 
hazard v oblasti ochrany vkladů vede k 
tomu, že depozitní banky se chovají příliš 
riskantním způsobem; připomíná, že 
ochrana vkladů odrazuje držitele vkladů 
od kontroly nad jejich bankami a jejich 
investičními a řídícími rozhodnutími; 
odmítá podporu předsedkyně Komise a 
prezidentky ECB pro zřízení systému 
EDIS; zdůrazňuje, že neprovedení 
řádného posouzení dopadu návrhu 
systému pojištění je v příkrém rozporu se 
zásadami řádné správy; poukazuje na to, 
že stále existují značné pochyby ohledně 
vhodného právního základu pro zřízení 
systému EDIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Joachim Schuster

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením evropského 
systému pojištění vkladů, který bude 
založen na účinném režimu dohledu a 
efektivním krizovém řízení, 
harmonizovaných právních předpisech o 
insolvenčním řízení a na dalším rozvoji 
evropského režimu řešení krizových 
situací, aby byly vkladatelé chráněni před 
otřesy v bankovním sektoru, zajistila se 
důvěra vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii a posílila se rovněž stabilita 
eurozóny jako celku; vítá podporu 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu 
[nadcházející] předsedkyně Komise a 
prezidentky ECB pro zřízení systému 
EDIS;

22. vyjadřuje nesouhlas s tím, aby 
bankovní unie byla dokončena vytvořením 
plně sdíleného systému EDIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu předsedkyně 
Komise a prezidentky ECB pro zřízení 
systému EDIS; naléhavě žádá Radu, aby 
co nejdříve obnovila jednání o systému 
EDIS a zároveň zajistila rámec, který 
bude v souladu se směrnicí o systémech 
pojištění vkladů, s cílem dosáhnout cíle 
spočívajícího v posílení finanční stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; je toho názoru, že zatímco 
systém EDIS musí plně pokrývat likviditu 
a ztráty, měl by též zachovat 
institucionální systémy ochrany, k nimž 
by mělo být pro účely systému EDIS 
přistupováno jako k jednotnému souboru; 
vítá podporu [nadcházející] předsedkyně 
Komise a prezidentky ECB pro zřízení 
systému EDIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
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za skupinu Renew

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; uznává potenciál potřebný 
pro pragmatické postupné zavádění 
systému EDIS, zatímco bude zachována 
ambice na zavedení plně sdíleného 
systému; vítá podporu předsedkyně 
Komise a prezidentky ECB pro zřízení 
systému EDIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením systému EDIS s 
cílem chránit vkladatele před bankovním 
narušením a zajistit důvěru vkladatelů a 
investorů v celé bankovní unii, a proto 
upozorňuje, že snížení rizik bude 
představovat zásadní krok na cestě vpřed; 
vítá podporu [nadcházející] předsedkyně 
Komise a prezidentky ECB pro zřízení 
systému EDIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Markus Ferber
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie zajištěním vysoké ochrany 
vkladů, např. zavedením systému zajištění 
vkladů, s cílem chránit vkladatele před 
bankovním narušením a zajistit důvěru 
vkladatelů a investorů v celé bankovní 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením evropského 
systému pojištění vkladů s cílem chránit 
vkladatele před bankovním narušením a 
zajistit důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu předsedkyně 
Komise a prezidentky ECB pro zřízení 
třetího pilíře bankovní unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 

22. domnívá se, že systém EDIS musí 
být sdíleným fondem a zahrnovat pravidla 
pro vyváženost s ohledem na rizika 
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před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu 
[nadcházející] předsedkyně Komise a 
prezidentky ECB pro zřízení systému 
EDIS;

spojená se všemi bankovními institucemi v 
každé členské zemi eurozóny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. požaduje dokončení bankovní unie 
vytvořením evropského systému zajištění 
vkladů s cílem chránit vkladatele před 
bankovním narušením a zajistit důvěru 
vkladatelů a investorů v celé bankovní unii, 
přičemž je zapotřebí umožnit výjimky pro 
fungování institucionálním systémů 
záruk;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu [nadcházející] 
předsedkyně Komise a prezidentky ECB 
pro zřízení systému EDIS;

22. naléhavě vyzývá k dokončení 
bankovní unie vytvořením plně sdíleného 
systému EDIS s cílem chránit vkladatele 
před bankovním narušením a zajistit 
důvěru vkladatelů a investorů v celé 
bankovní unii; vítá podporu předsedkyně 
Komise a prezidentky ECB pro zřízení 
systému EDIS;

Or. en
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Pozměňovací návrh 276
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. připomíná, že zlato představuje 
peníze a měna s nuceným oběhem 
znamená dluhy; vítá, že německá 
Spolková banka začala poprvé od 
zavedení eura nakupovat zlato, čímž 
provádí kroky nezbytné pro přípravu na 
nevyhnutelné události; vítá, že polská 
centrální banka nechala do země převézt 
své zlaté rezervy; vítá nedávné stanovisko 
nizozemské centrální banky, podle něhož 
mohou zlaté rezervy posloužit coby základ 
pro restrukturalizaci celosvětového 
měnového systému, pokud má dojít k 
měnovým otřesům; zdůrazňuje, že zlato 
posiluje důvěru ve stabilitu rozvah 
centrálních bank a vytváří pocit bezpečí; 
vyzývá proto všechny centrální banky, 
zejména ze zemí eurozóny, aby držely 
dostatečné hmotné zásoby zlata a do své 
země nechaly přesunout veškeré zlaté 
rezervy nacházející se za hranicemi státu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. upozorňuje na možná rizika 
systému EDIS, zvláště pokud jde o rizika 
spojená s morálním hazardem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 278
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. poukazuje nicméně na to, že co do 
rizikovosti se mezi sebou jednotlivé 
vnitrostátní bankovní systémy značně liší, 
protože některé se stále ještě nacházejí v 
dosti nejisté situaci; má tudíž za to, že 
současný návrh systému EDIS není jen 
otázkou sdílení rizik, ale vzhledem k tomu, 
že v některých členských státech je vysoké 
procento úvěrů v selhání, i otázkou sdílení 
zděděné zátěže; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že jakékoli formě sdílení 
zděděné zátěže a sdílení rizik by mělo 
předcházet snížení rizika; domnívá se, že 
spravedlivý systém pojištění vkladů na 
evropské úrovni by ve svém důsledku 
neměl vést ke snížení úrovně ochrany, jíž 
v současnosti vkladatelé požívají, a že 
takový systém lze zavést pouze za 
předpokladu, že všechny zúčastněné 
banky budou v obdobné, finančně stabilní 
situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Derk Jan Eppink

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. zdůrazňuje, že článek 114 se jeví 
jako nevhodný právní základ pro zřízení 
systému EDIS a fondu pro pojištění 
vkladů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 280
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. je znepokojen skutečností, že 
Evropský parlament není informován o 
debatách probíhajících v rámci pracovní 
skupiny na vysoké úrovni pro systém 
EDIS, která podává zprávy Euroskupině;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. konstatuje, že Evropská komise se 
účastní činnosti pracovní skupiny na 
vysoké úrovni, a připomíná ustanovení 
článku 9 rámcové dohody z roku 2010, 
jenž Komisi zavazuje uplatňovat vůči 
Parlamentu a Radě zásadu rovného 
zacházení, zejména pokud jde o 
legislativní otázky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. naléhavě žádá Radu, aby bez 
dalšího prodlení obnovila jednání o 
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systému EDIS a navrhla racionální 
opatření s cílem dosáhnout v tomto směru 
pokroku; 

Or. en


