
AM\1195082EL.docx PE644.981v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

2019/2130(INI)

18.12.2019

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 282
Σχέδιο έκθεσης
Pedro Marques
(PE643.187v01-00)

Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2019
(2019/2130(INI))



PE644.981v01-00 2/158 AM\1195082EL.docx

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\1195082EL.docx 3/158 PE644.981v01-00

EL

Τροπολογία 1
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση της 
Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, 
σχετικά με κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
806/2014 με σκοπό τη θέσπιση 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης 
Καταθέσεων (COM(2015)0586),

Or. en

Τροπολογία 2
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη συμφωνία 
πλαίσιο του 2010 για τις σχέσεις μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Or. en

Τροπολογία 3
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
23ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την 
οριστικοποίηση της «Βασιλεία III»2,

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
23ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την 
οριστικοποίηση της «Βασιλεία III»2, 
καθώς και τα συμπεράσματα του 
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Συμβουλίου Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin), της 
12ης Ιουλίου 2016, στα οποία 
επισημαίνεται ότι η δέσμη 
μεταρρυθμιστικών μέτρων δεν 
αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική 
αύξηση του κεφαλαίου της ΕΕ,

_________________ _________________
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2016)0439.

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2016)0439.

Or. en

Τροπολογία 4
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του χάρτη πορείας, του Μαρτίου 2018. 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) 
σχετικά με τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία από τη διαβούλευση σχετικά 
με την προσέγγιση της ΕΑΤ όσον αφορά 
τη χρηματοοικονομική τεχνολογία 
(Fintech),

Or. en

Τροπολογία 5
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) του 
Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο «Risk 

— έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) του 
Νοεμβρίου 2019 με τίτλο «Risk 
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Assessment of the European Banking 
System»5[Αξιολόγηση κινδύνου του 
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος],

Assessment of the European Banking 
System»5 [Αξιολόγηση κινδύνου του 
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος],

_________________ _________________
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
0Report_November%202019.PDF

Or. en

Τροπολογία 6
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι, στις 14 
Δεκεμβρίου 2018, η σύνοδος κορυφής της 
ευρωζώνης ενέκρινε την έκθεση της 
Ευρωομάδας, σε διευρυμένη σύνθεση, για 
τη σύσταση ομάδας εργασίας υψηλού 
επιπέδου η οποία έχει εντολή να 
καταρτίσει χάρτη πορείας για την έναρξη 
πολιτικών διαπραγματεύσεων σχετικά με 
τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ), 
διατηρώντας όλα τα στοιχεία του 
αντίστοιχου χάρτη του 2016 στην 
κατάλληλη σειρά,

Or. en

Τροπολογία 7
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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- έχοντας υπόψη ότι η ίδια σύνοδος 
κορυφής της ευρωζώνης ενέκρινε τους 
όρους εντολής του κοινού μηχανισμού 
ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης, που καθορίζουν τον τρόπο 
με τον οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή ο 
προαναφερθείς μηχανισμός ενώ 
αναμένεται να αξιολογηθεί το 2020 αν 
έχει σημειωθεί αξιόλογη μείωση των 
κινδύνων,

Or. en

Τροπολογία 8
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση που 
ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 30 
Απριλίου 2019, αξιολογώντας την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ανάκαμψη 
και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD) 
και του κανονισμού για τον Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRMR),

Or. en

Τροπολογία 9
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση που 
ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 30 
Απριλίου 2019, αξιολογώντας την 
εφαρμογή της οδηγίας για την ανάκαμψη 
και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD) 
και του κανονισμού για τον Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRMR),
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Or. en

Τροπολογία 10
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη μελέτη που 
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον 
Νοέμβριο του 2019, σχετικά με τις 
διαφορές των νομοθεσιών περί 
αφερεγγυότητας των τραπεζών και την 
ενδεχόμενη εναρμόνισή τους,

Or. en

Τροπολογία 11
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις 
της ΕΑΤ, της 8ης Αυγούστου 2019, 
σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
καταθέσεων, το επίπεδο κάλυψης και τη 
συνεργασία μεταξύ των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ), της 
30ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και 
της [Ιανουάριος 2020] σχετικά με τη 
χρηματοδότηση των ΣΕΚ και τις χρήσεις 
των κεφαλαίων τους,

Or. en

Τροπολογία 12
Danuta Maria Hübner
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη μελέτη που 
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Νοέμβριο του 2019 σχετικά με τις 
επιλογές και τα περιθώρια διακριτικής 
ευχέρειας που παρέχει η οδηγία για το 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων 
καθώς και τη χρήση τους στο πλαίσιο 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης 
των καταθέσεων,

Or. en

Τροπολογία 13
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή απέσυρε την πρόταση 
κανονισμού σχετικά με διαρθρωτικά 
μέτρα για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των πιστωτικών 
ιδρυμάτων της ΕΕ COM(2014)0043,

Or. en

Τροπολογία 14
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
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ΕΑΤ, του Νοεμβρίου 2019, με τίτλο 
«Έκθεση σχετικά με τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ): πρόοδος 
που επετεύχθη και μελλοντικές 
προκλήσεις»15a

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

Or. en

Τροπολογία 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ΕΚΤ για την επανεξέταση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, του 
Νοεμβρίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 16
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την κοινή 
γνωμοδότηση των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Απρίλιο του 
2019, σχετικά με την ανάγκη να 
βελτιωθούν οι απαιτήσεις διαχείρισης 
των κινδύνων ΤΠΕ στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ15β,
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_________________
15β JC 2019 26, 
https://eba.europa.eu/file/102634/downloa
d?token=ZR98JZp8

Or. en

Τροπολογία 17
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ετήσια 
οικονομική έκθεση της Τράπεζας 
Διεθνών Διακανονισμών για το 2018,

Or. en

Τροπολογία 18
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ΕΑΤ, του Οκτωβρίου 2019, με τίτλο 
«Έκθεση σχετικά με τα πιθανά εμπόδια 
στη διασυνοριακή παροχή τραπεζικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών πληρωμών»15γ

_________________
15γ 
https://eba.europa.eu/file/178124/downloa
d?token=7fFsD9og

Or. en
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Τροπολογία 19
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία εμβάθυνσης της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης απαιτεί μια 
ισχυρή Τραπεζική Ένωση ως απαραίτητο 
δομικό στοιχείο για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, καθώς 
και τη δημιουργία μηχανισμού 
δημοσιονομικής σταθεροποίησης για το 
σύνολο της ζώνης του ευρώ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα υγιές 
τραπεζικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση 
για την οικονομική ανάπτυξη και τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 20
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία εμβάθυνσης της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης απαιτεί μια 
ισχυρή Τραπεζική Ένωση ως απαραίτητο 
δομικό στοιχείο για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, καθώς 
και τη δημιουργία μηχανισμού 
δημοσιονομικής σταθεροποίησης για το 
σύνολο της ζώνης του ευρώ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή 
νομισματική πολιτική που 
συμμορφώνεται αυστηρά με την εντολή 
της για σταθερότητα των τιμών, όπως 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 127 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, αποτελεί 
απαραίτητο δομικό στοιχείο για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 
ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 21
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία εμβάθυνσης της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης απαιτεί μια 
ισχυρή Τραπεζική Ένωση ως απαραίτητο 
δομικό στοιχείο για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, καθώς 
και τη δημιουργία μηχανισμού 
δημοσιονομικής σταθεροποίησης για το 
σύνολο της ζώνης του ευρώ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία εμβάθυνσης της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης απαιτεί μια 
ισχυρή Τραπεζική Ένωση ως απαραίτητο 
δομικό στοιχείο για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 22
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία εμβάθυνσης της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης απαιτεί μια 
ισχυρή Τραπεζική Ένωση ως απαραίτητο 
δομικό στοιχείο για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ, καθώς 
και τη δημιουργία μηχανισμού 
δημοσιονομικής σταθεροποίησης για το 
σύνολο της ζώνης του ευρώ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία εμβάθυνσης της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης απαιτεί μια 
ισχυρή Τραπεζική Ένωση σχεδιασμένη ως 
απαραίτητο δομικό στοιχείο για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ζώνης 
του ευρώ· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη 
ότι δεν απαιτεί τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού δημοσιονομικής 
σταθεροποίησης για το σύνολο της ζώνης 
του ευρώ, καθώς τα κράτη μέλη που 
έχουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές μπορούν τα ίδια να 
απορροφήσουν τυχόν κραδασμούς·

Or. en

Τροπολογία 23
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τραπεζική Ένωση περιλαμβάνει έναν 
ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, έναν ενιαίο 
μηχανισμό εξυγίανσης και εναρμονισμένα 
εθνικά συστήματα εγγύησης των 
καταθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 24
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ενισχυμένη Τραπεζική Ένωση απαιτεί 
πρωτίστως και προπάντων εσπευσμένες 
προσπάθειες από διάφορα κράτη μέλη για 
τη μείωση του μεγάλου αριθμού μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)·

Or. en

Τροπολογία 25
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης 
συμβάλλει σημαντικά στη διεθνή 
αντίληψη για το ευρώ και τον αυξημένο 
ρόλο του στις παγκόσμιες αγορές·

Or. en
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Τροπολογία 26
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κίνδυνοι επιδείνωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 
επίπεδο ευρωζώνης έχουν αυξηθεί και 
εξακολουθούν να δημιουργούν 
προκλήσεις όσον αφορά τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τραπεζική Ένωση παραμένει ατελής 
εφόσον δεν διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) 
και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των 
Καταθέσεων (ΕΣΑΚ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τραπεζική Ένωση θα αποδομηθεί 
περαιτέρω λόγω του ηθικού κινδύνου και 
θα μεταλλαχτεί σε μια μόνιμη Ένωση 
Μεταβίβασης Πόρων, εάν εφαρμοστούν 
μηχανισμοί όπως ο μηχανισμός 
ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και ένα Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων 
(ΕΣΑΚ)· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανεπαρκής πρόοδος στη μείωση των 
κινδύνων σε ορισμένα κράτη μέλη 
χρησιμεύει ως επιχείρημα για την 
αλληλέγγυα χρήση των συστημάτων 
ασφάλισης καταθέσεων, δημιουργώντας 
κίνητρα για ορισμένα κράτη μέλη να μην 
μειώσουν τον κίνδυνο, ή ακόμη και να 
αναλάβουν μεγαλύτερους κινδύνους· 
επισημαίνει ότι η απουσία κατάλληλης 
εκτίμησης επιπτώσεων της πρότασης για 
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το ΕΣΑΚ αντιβαίνει εξ ορισμού στις 
αρχές της χρηστής διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 28
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τραπεζική Ένωση παραμένει ατελής 
εφόσον δεν διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) 
και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των 
Καταθέσεων (ΕΣΑΚ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
τουλάχιστον εφόσον τα εθνικά τραπεζικά 
συστήματα αντιμετωπίζουν 
διαφορετικούς κινδύνους, η Τραπεζική 
Ένωση κινδυνεύει να μετατραπεί σε 
Ένωση Μεταβίβασης Πόρων, εάν 
συνδυασθεί με έναν μηχανισμό ασφαλείας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) 
και ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης 
των Καταθέσεων (ΕΣΑΚ)·

Or. en

Τροπολογία 29
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τραπεζική Ένωση παραμένει ατελής 
εφόσον δεν διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) 
και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των 
Καταθέσεων (ΕΣΑΚ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τραπεζική ένωση παραμένει ατελής 
εφόσον δεν διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ), 
το οποίο αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για 
το ζήτημα των κρατικών ανοιγμάτων και 
την ουσιαστική μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων·

Or. en
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Τροπολογία 30
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τραπεζική Ένωση παραμένει ατελής 
εφόσον δεν διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) 
και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των 
Καταθέσεων (ΕΣΑΚ)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τραπεζική ένωση παραμένει ατελής 
εφόσον δεν διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) 
και ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης 
των Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) ως τρίτο 
πυλώνα της·

Or. en

Τροπολογία 31
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
εύρυθμη αγορά λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι 
σημαντική τόσο για την οικονομία όσο 
και για τους πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τραπεζική ένωση εξακολουθεί να 
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στερείται μέτρων για την αντιμετώπιση 
των βαθύτερων αιτίων των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές: την 
τεχνητή πολυπλοκότητα, τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, τον αποκλεισμό 
των ευάλωτων ομάδων από τη χρήση 
βασικών υπηρεσιών, καθώς και την 
περιορισμένη συμμετοχή των δημόσιων 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 33
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάθεση στην ΕΚΤ της εποπτείας των 
συστημικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων έχει αποδειχθεί επιτυχής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση 
στην ΕΚΤ της εποπτείας των συστημικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει 
αποδειχθεί επιτυχής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση 
στην ΕΚΤ της εποπτείας των συστημικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει 
αποδειχθεί ανεπιτυχής, σύμφωνα με τους 
πίνακες κινδύνου της ΕΑΤ, που δείχνουν 
σαφώς ότι το 50 % των ασθενέστερων 
τραπεζών της ευρωζώνης δεν έχουν 
αυξήσει τους δείκτες φερεγγυότητάς τους 
από το 2016, και ότι οι μεγαλύτερες 
τράπεζες βρίσκονται σε σημαντικά 
χειρότερη θέση από τις μικρότερες·
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Or. en

Τροπολογία 35
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση 
στην ΕΚΤ της εποπτείας των συστημικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει 
αποδειχθεί επιτυχής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση 
στην ΕΚΤ της εποπτείας των συστημικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων οδήγησε 
σε συνεχή προβληματικό σχετικά με 
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων 
μεταξύ της άσκησης ανεξάρτητης 
νομισματικής πολιτικής και της 
προληπτικής εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 36
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση 
στην ΕΚΤ της εποπτείας των συστημικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει 
αποδειχθεί επιτυχής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάθεση 
στην ΕΚΤ της εποπτείας των συστημικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει 
αποδειχθεί επιτυχής· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ΕΚΤ μπορεί, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, να ασκεί εποπτεία επί όλων 
των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν 
λάβει άδεια λειτουργίας σε συμμετέχοντα 
κράτη μέλη, καθώς και στα 
υποκαταστήματα που είναι 
εγκατεστημένα εκεί·

Or. en
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Τροπολογία 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την 
άσκηση του εποπτικού της ρόλου, δεν 
έχει λάβει μέχρι στιγμής δεόντως υπόψη 
την αρχή της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 38
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ β. τονίζει όμως ότι η επαρκής και 
αποτελεσματική εποπτεία δεν 
επιτυγχάνεται με την επιβολή των ίδιων 
κανόνων σε όλα τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, διότι τα μικρότερα 
αντιμετωπίζουν αναλογικά υψηλότερο 
κόστος συμμόρφωσης από ό, τι τα 
μεγαλύτερα· τονίζει συνεπώς την 
επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για να καταστεί 
το καθεστώς τραπεζικής εποπτείας πιο 
αναλογικό για τα μικρά ιδρύματα 
χαμηλού κινδύνου· τονίζει ότι, για να 
βελτιωθεί η αναλογικότητα, θα πρέπει να 
μειωθεί σημαντικά ο διοικητικός φόρτος 
όσον αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης 
και δημοσιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 39
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης (ΕΜΕ) ήταν αποτελεσματική·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
διακοπεί η λειτουργία του Ενιαίου 
Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 40
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης (ΕΜΕ) ήταν αποτελεσματική·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ενιαίας 
Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ) 
αποσκοπεί στη διασφάλιση ενιαίων 
κανόνων και διαδικασιών, καθώς και 
μιας κοινής διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων για την ομαλή εξυγίανση των 
προβληματικών τραπεζών με τις 
ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στην 
πραγματική οικονομία, με στόχο την 
πλήρη προστασία των δημόσιων 
οικονομικών από το κόστος της 
διάσωσης τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 41
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης (ΕΜΕ) ήταν αποτελεσματική·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης (ΕΜΕ) ήταν ένα χρήσιμο αλλά 
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όχι ακόμη ολοκληρωμένο μέσο για την 
αποφυγή της μεταφοράς των ζημιών στην 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 42
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης (ΕΜΕ) ήταν αποτελεσματική·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη του Ενιαίου Μηχανισμού 
Εξυγίανσης (ΕΜΕ) ήταν επιτυχής, αλλά 
πρέπει να γίνουν ακόμη προσπάθειες για 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 43
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
σχεδόν οριζόντια καμπύλη αποδόσεων 
μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
κερδοφορία των τραπεζών σε έναν από 
τους σημαντικότερους τομείς της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη 
χορήγηση πιστώσεων για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 44
Markus Ferber
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 
αρκετά κράτη μέλη παραμένει 
απαράδεκτα υψηλός·

Or. en

Τροπολογία 45
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα 
της σχέσης μεταξύ κράτους και τράπεζας 
δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί επαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 46
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα 
από περισσότερα από δέκα έτη μετά τη 
χρηματοπιστωτική κρίση, τα 
προβλήματα των «πολύ μεγάλων» και 
των «πολύ διασυνδεδεμένων για να 
πτωχεύσουν» τραπεζών εξακολουθούν να 
μην αντιμετωπίζονται επαρκώς·

Or. en
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Τροπολογία 47
Pedro Marques, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
πρόσφατα μεγάλα σκάνδαλα 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες στα οποία εμπλέκονται 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ 
καταδεικνύουν ότι η προληπτική 
εποπτεία και η εποπτεία για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
πρέπει να συνδυάζονται και ότι 
απουσιάζει ένα κατάλληλο σύστημα 
εποπτείας και επιβολής της νομοθεσίας 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 48
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας 
εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό ο κύριος χρηματοδότης εταιρειών, 
σε αντίθεση με άλλους τομείς, όπου η 
χρηματοδότηση εταιρειών γίνεται σε 
μεγάλο βαθμό από τις κεφαλαιαγορές·

Or. en

Τροπολογία 49
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό των 
κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
ο κίνδυνος έχει μειωθεί οριακά μόνο, 
παρά το ευνοϊκό κλίμα των επιτοκίων·

Or. en

Τροπολογία 50
Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό των 
κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
τραπεζικής ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό των 
κινδύνων·

ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η 
προαναφερθείσα πρόοδος φαίνεται να 
είναι περισσότερο θεωρητική παρά 
ουσιαστική· στην πραγματικότητα, οι 
ευρωπαϊκές τράπεζες είναι όλο και 
λιγότερο αξιόπιστες, αντίθετα από ό,τι 
αναμενόταν·

Or. fr

Τροπολογία 51
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, 
ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω 
πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τον 
καταμερισμό των κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τη μείωση των 
κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 52
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, 
ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω 
πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τον 
καταμερισμό των κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
την εποπτεία και την εξυγίανση· τονίζει, 
ωστόσο, ότι πρέπει να σημειωθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη μείωση 
των κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 53
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό των 
κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος 
πριν κριθεί σκόπιμος ο καταμερισμός των 
κινδύνων·
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Or. de

Τροπολογία 54
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό των 
κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
τόσο στον καταμερισμό όσο και στη 
μείωση των κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 55
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό των 
κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
αμφότεροι η Ένωση και ο τραπεζικός 
τομέας δεν πρέπει να επαναπαυτούν ενώ 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
τόσο στον καταμερισμό όσο και στη 
μείωση των κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 56
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό των 
κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό των 
κινδύνων· υπενθυμίζει ότι ο 
καταμερισμός και η μείωση των 
κινδύνων πρέπει να συμβαδίζουν·

Or. en

Τροπολογία 57
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
ιδίως όσον αφορά τον καταμερισμό των 
κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, όσον αφορά τη 
μείωση και τον καταμερισμό των 
κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος τόσο όσον 
αφορά τον καταμερισμό όσο και τη 
μείωση των κινδύνων μέσω της ορθής 
εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως 
της αποτελεσματικής εποπτείας όλων 
των τραπεζών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 58
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως σε σχέση με τη 
μείωση των κινδύνων· τονίζει, ωστόσο, 
ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω 
πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τον 
καταμερισμό των κινδύνων·

1. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή της 
Τραπεζικής Ένωσης· τονίζει, ωστόσο, ότι 
χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος, τόσο στον 
καταμερισμό όσο και στη μείωση των 
κινδύνων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. σημειώνει ότι απαιτείται η πλήρης 
εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης για 
την παροχή μεγαλύτερης 
χρηματοδότησης στην οικονομία — τόσο 
για τα νοικοκυριά όσο και για τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ —για την 
προώθηση των επενδύσεων και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 60
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. υπενθυμίζει ότι η Τραπεζική 
Ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη 
μέλη που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε 
αυτή· θεωρεί ότι ο έλεγχος και η 
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λογοδοσία της Τραπεζικής Ένωσης 
εναπόκειται πρωτίστως στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 61
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. είναι της άποψης ότι, παρά το 
γεγονός ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
περιοριστεί η ζημία που προκλήθηκε 
εξαιτίας των αδυναμιών που ενυπάρχουν 
στην τρέχουσα διάρθρωση του 
τραπεζικού συστήματος, η 
πραγματοποίηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων με στόχο την εκ των 
προτέρων μείωση των συστημικών 
κινδύνων τους οποίους συνεπάγονται οι 
διασυνδέσεις και η πολυπλοκότητα, που 
αποτελούν τη βασική αιτία του 
προβλήματος των «πολύ μεγάλων για να 
χρεοκοπήσουν», θα ήταν πολύ πιο 
αποτελεσματική·

Or. en

Τροπολογία 62
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι έχει 
σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά 
την αντιμετώπιση των κινδύνων που 
συνδέονται με τη σχέση μεταξύ τραπεζών 
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και κρατών· επισημαίνει τους κινδύνους 
συγκέντρωσης που συνδέονται με τα 
υψηλά αποθέματα κρατικών ανοιγμάτων 
στον ισολογισμό των τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 63
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 β. επισημαίνει ότι τα κρατικά 
ομόλογα δεν αποτελούν επενδύσεις 
μηδενικού κινδύνου και δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως τέτοιες· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση για τη θέσπιση συντελεστών 
στάθμισης κινδύνου για τα κρατικά 
ανοίγματα·

Or. en

Τροπολογία 64
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. τονίζει τη σημασία της 
ολοκλήρωσης της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών, η οποία συμπληρώνει 
την Τραπεζική Ένωση στη 
χρηματοδότηση της πραγματικής 
οικονομίας· τονίζει περαιτέρω ότι μια 
ολοκληρωμένη Ένωση Κεφαλαιαγορών 
μαζί με μια πλήρως ανεπτυγμένη 
Τραπεζική Ένωση θα επέτρεπε τον 
επιμερισμό των κινδύνων του ιδιωτικού 
τομέα ενώ θα ενίσχυε τον διεθνή ρόλο του 
ευρώ και την ανταγωνιστικότητα των 
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ευρωπαϊκών αγορών·

Or. en

Τροπολογία 65
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, μέσω της δημιουργίας 
δημοσιονομικής ικανότητας που θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
σταθεροποιητικής λειτουργίας στη ζώνη 
του ευρώ·

2. αποδοκιμάζει τη στήριξη της 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Προέδρου της ΕΚΤ στη μετατροπή 
της Τραπεζικής Ένωσης σε μια Ένωση 
Μεταβίβασης Πόρων και, γενικότερα, 
στην Οικονομική και Νομισματικής 
Ένωση, μέσω της δημιουργίας 
δημοσιονομικής ικανότητας που θα 
αποσκοπεί στη θέσπιση ενός μόνιμου 
μηχανισμού μεταφοράς πόρων από κράτη 
μέλη με υγιείς οικονομικές πολιτικές σε 
υπερχρεωμένα κράτη μέλη με 
αναποτελεσματικές και απαρχαιωμένες 
δομές διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 66
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, μέσω της δημιουργίας 
δημοσιονομικής ικανότητας που θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
σταθεροποιητικής λειτουργίας στη ζώνη 

2. αποδοκιμάζει τη στήριξη της 
[νέας] Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Προέδρου της ΕΚΤ για 
τη δημιουργία δημοσιονομικής 
ικανότητας η οποία δεν είναι ούτε 
αναγκαία ούτε επιθυμητή, καθώς τα 
κράτη μέλη που έχουν πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν μόνα 
τους να εξασφαλίσουν επαρκή 
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του ευρώ· σταθεροποιητική λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 67
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, μέσω της δημιουργίας 
δημοσιονομικής ικανότητας που θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
σταθεροποιητικής λειτουργίας στη ζώνη 
του ευρώ·

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, μέσω, για παράδειγμα, της 
δημιουργίας ενός δημοσιονομικού μέσου 
για τη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ 
(BICC), που θα αποσκοπεί στην παροχή 
κατάλληλης στήριξης των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη της 
ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 68
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, μέσω της δημιουργίας 
δημοσιονομικής ικανότητας που θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
σταθεροποιητικής λειτουργίας στη ζώνη 
του ευρώ·

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της τραπεζικής ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 69
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, μέσω της δημιουργίας 
δημοσιονομικής ικανότητας που θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
σταθεροποιητικής λειτουργίας στη ζώνη 
του ευρώ·

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 70
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, μέσω της δημιουργίας 
δημοσιονομικής ικανότητας που θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
σταθεροποιητικής λειτουργίας στη ζώνη 
του ευρώ·

2. χαιρετίζει τη στήριξη της Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση της 
τραπεζικής ένωσης και, ευρύτερα, της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 
μέσω της δημιουργίας δημοσιονομικής 
ικανότητας που θα αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση επαρκούς σταθεροποιητικής 
λειτουργίας στη ζώνη του ευρώ·

Or. en
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Τροπολογία 71
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, μέσω της δημιουργίας 
δημοσιονομικής ικανότητας που θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
σταθεροποιητικής λειτουργίας στη ζώνη 
του ευρώ·

2. χαιρετίζει τη στήριξη της Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 
μέσω της δημιουργίας δημοσιονομικής 
ικανότητας που θα αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση επαρκούς σταθεροποιητικής 
λειτουργίας στη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 72
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει τη στήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, μέσω της δημιουργίας 
δημοσιονομικής ικανότητας που θα 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς 
σταθεροποιητικής λειτουργίας στη ζώνη 
του ευρώ·

2. χαιρετίζει τη στήριξη της Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Προέδρου της ΕΚΤ στην ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης και, γενικότερα, της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 
μέσω της δημιουργίας δημοσιονομικής 
ικανότητας που θα αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση επαρκούς σταθεροποιητικής 
λειτουργίας στη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 73
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 β. τονίζει ότι η Ευρωομάδα δεν 
αποτελεί θεσμικό όργανο, φορέα ή 
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
ένα άτυπο διακυβερνητικό φόρουμ 
συζήτησης· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
υπάρχουν κράτη μέλη που εξακολουθούν 
να ενεργούν εκτός του κοινοτικού 
πλαισίου, θέτοντας σε κίνδυνο τον ρόλο 
του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη και το 
δικαίωμά του για δημοκρατική εποπτεία·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής οι 
διακυβερνητικές διαπραγματεύσεων, και 
ιδίως εκείνες που αφορούν το 
δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και 
την ανταγωνιστικότητα, απέβησαν 
άκαρπες ενώ και η ομάδα εργασίας 
υψηλού επιπέδου της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τραπεζική ένωση 
αποδείχθηκε αναποτελεσματική· ζητεί να 
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε 
ανοικτό πλαίσιο που να εγγυάται την 
ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εντός της έννομης τάξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει 
την αυξημένη δικαστική προστασία που 
θα επέφεραν οι αλλαγές αυτές, καθώς και 
την ενίσχυση της διαφάνειας και της 
πρόσβασης σε έγγραφα·

Or. en
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Τροπολογία 75
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. τονίζει τη σημασία της συμφωνίας 
που επιτεύχθηκε στη συνεδρίαση της 
Ευρωομάδας σχετικά με τη θέσπιση 
δημοσιονομικού μέσου για τη ζώνη του 
ευρώ με στόχο τη σύγκλιση και την 
ανταγωνιστικότητα— του 
δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση 
και την ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του 
ευρώ (BICC)· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι 
το μέσο αυτό δεν είναι σχεδιασμένο για 
την παροχή μακροοικονομικής 
σταθεροποίησης ενώ δεν επαρκούν και οι 
προβλεπόμενοι πόροι·

Or. en

Τροπολογία 76
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. είναι της άποψης ότι η ανάπτυξη 
νέων δημοσιονομικών μέσων που 
αποσκοπούν στη σταθεροποίηση και τη 
σύγκλιση στη ζώνη του ευρώ θα είναι 
εξαιρετικά σημαντική για την οικονομική 
διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 77
Herve Juvin, Hélène Laporte
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συνολική ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος, όπως 
πιστοποιείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος της ΕΑΤ για το 2018·

3. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η 
διαδικασία ελέγχου της προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων στον τραπεζικό 
τομέα·

Or. fr

Τροπολογία 78
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συνολική ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος, όπως 
πιστοποιείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος της ΕΑΤ για το 2018·

3. χαιρετίζει τη συνολική ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος, όπως 
πιστοποιείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος της ΕΑΤ για το 2018· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, τις προειδοποιήσεις 
που εξέδωσε η ΕΚΤ, τον Νοέμβριο του 
2019 στην έκθεσή της για την 
επανεξέταση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας, όσον αφορά τη 
χαμηλότερη κερδοφορία των τραπεζών 
και τις φούσκες στις επενδύσεις και τα 
ομόλογα·

Or. en

Τροπολογία 79
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συνολική ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος, όπως 
πιστοποιείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος της ΕΑΤ για το 2018·

3. χαιρετίζει τη συνολική ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος, όπως 
πιστοποιείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος της ΕΑΤ για το 2019· 
επιδοκιμάζει συγκεκριμένα το γεγονός ότι 
οι τράπεζες έχουν διατηρήσει σταθερούς 
δείκτες κεφαλαίου ενώ έχει βελτιωθεί η 
ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, 
όπως αποτυπώνεται στην περαιτέρω 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων· τονίζει, ωστόσο, ότι τα επίπεδα 
κερδοφορίας παραμένουν χαμηλά, το 
μακροοικονομικό περιβάλλον 
επιδεινώνεται και τα χαμηλά επιτόκια 
εξακολουθούν να υφίστανται· σημειώνει 
επίσης ότι ένα υψηλό επίπεδο 
ανταγωνισμού, ιδίως στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας 
(FinTech), καθώς και οι υψηλότεροι 
λειτουργικοί κίνδυνοι που οφείλονται 
στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία, 
και η έλλειψη ολοκλήρωσης λόγω του 
εναπομένοντος κατακερματισμού μεταξύ 
των κρατών μελών, αναμένεται να θέσουν 
περαιτέρω προκλήσεις για την 
κερδοφορία των τραπεζών· καλεί τον 
τραπεζικό τομέα να εστιάσει στην 
αναμόρφωση των επιχειρηματικών 
μοντέλων του και να ενθαρρύνει 
περαιτέρω επενδύσεις στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 80
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συνολική ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού 

3. σημειώνει τη συνολική ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού 
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τραπεζικού συστήματος, όπως 
πιστοποιείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος της ΕΑΤ για το 2018·

τραπεζικού συστήματος, όπως 
πιστοποιείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος της ΕΑΤ για το 2018· 
εξακολουθεί να ανησυχεί για τον 
εύθραυστο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος και ιδιαίτερα για 
το γεγονός ότι τα υφιστάμενα εργαλεία, 
όπως ορίζονται στον ΚKΑ, την ΟΚΑ και 
στην οδηγία για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών, δεν θα 
επαρκούν για την αποφυγή σοβαρών 
οικονομικών κλυδωνισμών σε μια 
μελλοντική τραπεζική κρίση και ότι η 
μεταφορά των ζημιών στην κοινωνία θα 
είναι και πάλι αναγκαία·

Or. en

Τροπολογία 81
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συνολική ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος, όπως 
πιστοποιείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος της ΕΑΤ για το 2018·

3. χαιρετίζει τη συνολική ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος, όπως 
πιστοποιείται από την αξιολόγηση 
κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος της ΕΑΤ για το 2018· ζητεί 
επιτακτικά μια ενδελεχή επανεξέταση της 
ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού για 
την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά 
τα ανοίγματα των τραπεζών, ως μέρος 
της διαδικασίας μείωσης των κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 82
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. υπενθυμίζει ότι τα αρνητικά 
επιτόκια στη ζώνη του ευρώ δημιουργούν 
κόστος για τις τράπεζες και όσους 
αποταμιεύουν, ιδίως εάν αυτοί 
αποφεύγουν τις κατηγορίες υψηλότερου 
κινδύνου, κάτι που συμβαίνει ιδίως σε 
πολλές μικρές τράπεζες·

Or. en

Τροπολογία 83
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 
2012, ενώ από το 2017 η απόδοση των 
ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει 
την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

4. υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον 
χαμηλού κινδύνου και χαμηλών 
επιτοκίων έχει ως αποτέλεσμα 
χαμηλότερο κόστος για τις προβλέψεις 
και τις ζημίες· αποδοκιμάζει το γεγονός 
ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες και τα 
υπερχρεωμένα κράτη μέλη δεν 
εκμεταλλεύονται αυτό το ευνοϊκό 
περιβάλλον για τη μείωση του χρέους και 
την αύξηση της παραγωγικότητας· 
υπενθυμίζει την ανάγκη συνεχούς 
αξιολόγησης των επιπέδων 
χρηματοδότησης στην οικονομία και 
ειδικότερα στις ΜΜΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τουλάχιστον το 10 % των 
ευρωπαϊκών εταιρειών έχουν μετατραπεί 
σε εταιρείες «ζόμπι» λόγω αυτής της 
διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής, 
σύμφωνα με την ετήσια οικονομική 
έκθεση της ΤΔΔ για το 2018·

Or. en

Τροπολογία 84
Danuta Maria Hübner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 
2012, ενώ από το 2017 η απόδοση των 
ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει την 
ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

4. υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον 
χαμηλού κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων 
έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος 
για τις προβλέψεις και τις ζημίες· 
υπενθυμίζει την ανάγκη συνεχούς 
αξιολόγησης των επιπέδων 
χρηματοδότησης στην οικονομία και 
ειδικότερα στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 85
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 
2012, ενώ από το 2017 η απόδοση των 
ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει 
την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

4. υπογραμμίζει ότι η επιδείνωση 
των οικονομικών προοπτικών και το 
περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων περιορίζει 
σημαντικά την κερδοφορία των 
τραπεζών, κάτι που επηρεάζει αρνητικά 
τη τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 
δεδομένου ότι παρεμποδίζει την 
ικανότητα των τραπεζών να δημιουργούν 
κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας έναντι 
απροσδόκητων κραδασμών· υπενθυμίζει 
την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 86
Markus Ferber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, 
ενώ από το 2017 η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει την 
ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, 
ενώ από το 2017 η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %·  
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει 
προσωρινά ως αποτέλεσμα χαμηλότερο 
κόστος για τις προβλέψεις και τις ζημίες· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται 
για διαρθρωτική βελτίωση· υπενθυμίζει 
την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 87
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, 
ενώ από το 2017 η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει την 
ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, 
ενώ από το 2017 η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει την 
ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων 
και των επιπτώσεων ενός 
αποκεντρωμένου τραπεζικού συστήματος 
στις ευκαιρίες χρηματοδότησης των 
ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 88
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Monica 
Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, 
ενώ από το 2017 η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει την 
ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται από το 2012, ενώ από 
το 2017 η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 
υπερβαίνει το 6 %· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα πορίσματα 
της ΕΑΤ η κερδοφορία των τραπεζών 
έχει αποδυναμωθεί ενώ οι προκλήσεις τις 
οποίες καλείται να αντιμετωπίσει δεν 
αναμένεται να μειωθούν βραχυπρόθεσμα· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει την 
ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 89
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, 
ενώ από το 2017 η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει 
την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, 
ενώ από το 2017 η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι εξακολουθεί να υπολείπεται 
του κόστους κεφαλαίου, το οποίο 
εκτιμάται σε περίπου 8-10 % για τις 
περισσότερες τράπεζες, όπως 
υπογραμμίζεται από την ΕΚΤ και ότι η 
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επιπέδων χρηματοδότησης στην 
οικονομία και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

απόδοση ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών 
της ζώνης του ευρώ παραμένει επίσης 
χαμηλότερη από την απόδοση ορισμένων 
διεθνών τραπεζών όπως είναι οι 
αμερικανικές και οι σκανδιναβικές.
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει 
την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην 
οικονομία και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 90
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, 
ενώ από το 2017 η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει 
την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 2012, 
ενώ από το 2017 η απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι μια σχεδόν επίπεδη 
καμπύλη αποδόσεων μειώνει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό την κερδοφορία των 
τραπεζών σε έναν από τους 
σημαντικότερους τομείς της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη 
χορήγηση πιστώσεων για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις· υπενθυμίζει 
την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης 
των επιπέδων χρηματοδότησης στην 
οικονομία και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 91
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 
2012, ενώ από το 2017 η απόδοση των 
ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει το 6 %· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλού 
κινδύνου και χαμηλών επιτοκίων έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες· υπενθυμίζει 
την ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

4. σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
ευρωπαϊκών τραπεζών είναι σημαντικά 
χαμηλότερη από τις τράπεζες των ΗΠΑ· 
υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον χαμηλών 
επιτοκίων επηρέασε αυτό το χαμηλό 
επίπεδο κερδοφορίας· υπενθυμίζει την 
ανάγκη συνεχούς αξιολόγησης των 
επιπέδων χρηματοδότησης στην οικονομία 
και ειδικότερα στις ΜΜΕ· ζητεί την 
κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων των 
προηγούμενων και των μελλοντικών 
κανονισμών για την επίτευξη αυτού του 
στόχου·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
προοπτική χαμηλού κινδύνου και 
χαμηλής κερδοφορίας, η επιδείνωση του 
μακροοικονομικού σεναρίου, οι 
γεωπολιτικές εντάσεις, οι κίνδυνοι στον 
κυβερνοχώρο καθώς και η ασφάλεια των 
δεδομένων συγκαταλέγονται μεταξύ των 
μειζόνων προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 93
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
προοπτική χαμηλής κερδοφορίας, η 
οικονομική επιβράδυνση και διάφορες 
γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς και οι 
καινοτόμες τεχνολογίες, οι κίνδυνοι στον 
κυβερνοχώρο και η ασφάλεια των 
δεδομένων συγκαταλέγονται μεταξύ των 
μειζόνων προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 94
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

5. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για τον τραπεζικό τομέα όσον αφορά τις 
«φούσκες» στον τομέα των πράσινων 
περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν 
μετά τη δημοσιότητα που έλαβαν σε 
πολιτικό επίπεδο και επίπεδο 
διαμεσολάβησης οι βιώσιμες επενδύσεις 
και η λεγόμενη «κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία»· τονίζει ότι η προώθηση 
τέτοιων «φουσκών» είναι επιζήμια για 
την οικονομική ανθεκτικότητα και 
σταθερότητα του τραπεζικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 95
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
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διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία·

διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
επενδύσεις που αυξάνουν την 
παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό 
δυναμικό της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη 
μακροπρόθεσμη ευμάρεια και ευημερία·

Or. en

Τροπολογία 96
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία·

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 97
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι τα τρωτά σημεία των 
τραπεζών έναντι των κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα ενδέχεται να μην 
είναι πλήρως κατανοητά· στο πλαίσιο 
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αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της ΕΑΤ να συμπεριλάβει 
στην ετήσια αξιολόγηση κινδύνου 
παράγοντες που σχετίζονται με το κλίμα 
και να θεσπίσει ειδική προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων για την κλιματική 
αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τους κινδύνους αυτούς, 
εάν χρειαστεί·

Or. en

Τροπολογία 98
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες και κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδύσεις και στη διευκόλυνση της 
μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία, στο πλαίσιο της οποίας το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον των μικρών 
καταθετών για τέτοιες βιώσιμες 
επενδύσεις θα είναι καίριας σημασίας·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
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της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία· καλεί εκ νέου όλες τις 
ευρωπαϊκές τράπεζες να 
προσυπογράψουν την πρωτοβουλία των 
Ηνωμένων Εθνών για τις αρχές 
υπεύθυνης τραπεζικής και να υποβάλλουν 
εκθέσεις σε ετήσια βάση σχετικά με τις 
προσπάθειές που καταβάλλουν στους 
ισολογισμούς τους για βιώσιμη 
χρηματοδότηση και μείωση των 
κινδύνων που συνδέονται με την αλλαγή 
του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 100
Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

σημειώνει, ωστόσο, ότι, πέραν αυτού του 
στόχου, είναι αναγκαία η μετάβαση σε 
μια υπεύθυνη οικονομία σε τοπικό 
επίπεδο, η οποία θα επιτρέπει ιδίως να 
λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι 
ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν το ουσιώδες 
μέρος του τοπικού οικονομικού ιστού·

Or. fr

Τροπολογία 101
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία χωρίς να κινδυνεύει η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 
υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της επαρκούς δημοσιοποίησης και 
αξιολόγησης του κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 102
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία και επαναλαμβάνει πόσο 
σημαντικό ρόλο παίζει και στην 
πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη και 
την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 103
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης στην 
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βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

πραγματική οικονομία, μεταξύ άλλων και 
σε βιώσιμες επενδύσεις και στη 
διευκόλυνση της μετάβασης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 104
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία·

5. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει ο τραπεζικός τομέας στη 
διοχέτευση της χρηματοδότησης σε 
βιώσιμες επενδύσεις και στη διευκόλυνση 
της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία· τονίζει ότι προϋπόθεση για μια 
τέτοια προσπάθεια αποτελεί η επέκταση 
ενός ενιαίου συστήματος ταξινόμησης 
των οικονομικών δραστηριοτήτων ώστε 
να καλύπτει δραστηριότητες πέραν 
εκείνων που προβλέπονται επί του 
παρόντος στο κείμενο του υπό 
διαπραγμάτευση κανονισμού για την 
ταξινόμηση συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
των δραστηριοτήτων που θεωρούνται μη 
βιώσιμες («καφέ ταξινόμηση»)· ζητεί 
επίσης την αναθεώρηση της οδηγίας για 
την υποβολή μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν οι υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης 
σχετικά με τους παράγοντες ΠΚΔ, καθώς 
και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της 
στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 
εργαζομένους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τα 
τραπεζικά τέλη, τη διαφάνεια του 
κόστους των προϊόντων, την κερδοφορία 
και τους κινδύνους· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών να επικεντρωθεί στην 
εκπλήρωση της εντολής της για τη σωστή 
συλλογή, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις, 
καθώς και για την επανεξέταση και τον 
συντονισμό των πρωτοβουλιών για την 
απόκτηση χρηματοοικονομικών γνώσεων 
και την εκπαίδευση από τις αρμόδιες 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 106
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. καλεί τις αρμόδιες για τον 
τραπεζικό τομέα αρχές της Ένωσης και 
των κρατών μελών να επικεντρωθούν στο 
έργο τους και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να 
εφαρμόσουν τις συστάσεις των αρχών 
των Ηνωμένων Εθνών για υπεύθυνη 
τραπεζική, του βιώσιμου τραπεζικού 
δικτύου και του δικτύου κεντρικών 
τραπεζών και εποπτών για την 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα·
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Or. en

Τροπολογία 107
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. επισημαίνει τον ρόλο των μη 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 
ζώνης του ευρώ, μέσω της 
διαφοροποίησης των πηγών 
χρηματοδότησης που παρέχονται στην 
πραγματική οικονομία· ιδίως σε 
μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα για 
τη στήριξη της μετάβασης σε μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 108
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 β. ζητεί τη θέσπιση ενός δεσμευτικού 
προτύπου για τα πράσινα ομόλογα σε 
επίπεδο ΕΕ και τον καθορισμό ενός 
ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη των 
εν λόγω ομολόγων, προκειμένου να 
ενισχυθούν η διαφάνεια, η 
αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία 
των βιώσιμων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 109



PE644.981v01-00 54/158 AM\1195082EL.docx

EL

Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες 
της δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση 
των ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 110
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες 
της δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση 
των ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. απορρίπτει τη δημιουργία και την 
έκδοση ενός ασφαλούς περιουσιακού 
στοιχείου στη ζώνη του ευρώ, που δεν έχει 
δοκιμαστεί και αποτελεί αντικείμενο 
πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι θα 
αποσπάσει την προσοχή της ζώνης του 
ευρώ από το πραγματικό πρόβλημα, και 
συγκεκριμένα τον μη ασφαλή χαρακτήρα 
ορισμένων κρατικών ομολόγων της 
ζώνης του ευρώ, λόγω έλλειψης 
δημοσιονομικής πειθαρχίας σε εθνικό 
επίπεδο· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, την 
επιτακτική ανάγκη για φιλόδοξες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· 
υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού πανικού του 2007, δεν 
υπήρξαν διακρίσεις στις διαρροές των 
τιτλοποιημένων απαιτήσεων και δεν 
εξαρτώνταν ούτε από την πολυπλοκότητά 
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τους ούτε από την εγγενή απόδοσή τους, 
γεγονός που κατέστησε αδύνατη την εκ 
νέου έκδοση ακόμη και απλών 
προϊόντων, ενώ οι δευτερογενείς αγορές 
πάγωσαν· προειδοποιεί ότι το ίδιο θα 
μπορούσε να συμβεί και στην αγορά των 
ασφαλών περιουσιακών στοιχείων· 
υπενθυμίζει το συμπέρασμα του ΕΣΣΚ 
ότι το ασφαλές περιουσιακό στοιχείο δεν 
συνεπάγεται εγγενή υπόσχεση παροχής 
σταθερής πηγής χρηματοδότησης για τις 
κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια μιας 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 111
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. απορρίπτει την πρόταση οι 
εξασφαλιζόμενοι με κρατικά ομόλογα 
τίτλοι να αποτελέσουν ένα ασφαλές 
περιουσιακό στοιχείο για τη ζώνη του 
ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν τα κρατικά τους ομόλογα 
ασφαλή τους επιδιώκοντας υγιή δημόσια 
οικονομικά και διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 112
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. υπενθυμίζει τη σημασία της 
αναθεώρησης της ρυθμιστικής 
μεταχείρισης των κρατικών ανοιγμάτων 
στη ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής 
στη σταθεροποίηση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και 
εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα·

Or. en

Τροπολογία 113
Luis Garicano, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
προετοιμαστεί το έδαφος για ένα 
ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο 
ως τρόπου συμβολής στη σταθεροποίηση 
των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν, μέσω της 
διαφοροποίησης, την έκθεση των 
ισολογισμών τους στα αντίστοιχα εθνικά 
κρατικά ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη 
μεταρρύθμιση της ρυθμιστικής 
μεταχείρισης των κρατικών ανοιγμάτων 
ως μέσου για την προώθηση της 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 
αγορακεντρικού ασφαλούς περιουσιακού 
στοιχείου·

Or. en
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Τροπολογία 114
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
αγορακεντρικού ασφαλούς περιουσιακού 
στοιχείου για τη ζώνη του ευρώ ως τρόπου 
συμβολής στη σταθεροποίηση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και 
εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα·

Or. en

Τροπολογία 115
Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα·  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου· χωρίς να 
ενισχυθεί η πίεση για το χρέος, η οποία 
είναι απόρροια της εποπτείας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών· τονίζει τον 
εγγενή κίνδυνο να τεθεί υπό αμφισβήτηση 
ο μηδενικός συντελεστής στάθμισης του 
κρατικού κινδύνου, ο οποίος θα μπορούσε 
να δημιουργήσει εξάρτηση από τις αγορές 
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των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
κρατών·

Or. fr

Τροπολογία 116
Billy Kelleher, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νέα πρόταση, με βάση τις υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες και λαμβάνοντας υπόψη 
τους περιορισμούς τους, για την παροχή 
ενός ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου 
της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να 
αναζητήσει συμπληρωματικά μέτρα για 
την παροχή κινήτρων στην αγορά για 
επενδύσεις στο ασφαλές περιουσιακό 
στοιχείο της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι προς το 
παρόν δεν υπάρχει διάθεση για 
οποιοδήποτε μέσο που απαιτεί την 
αμοιβαιοποίηση του χρέους μεταξύ των 
κρατών μελών που συμμετέχουν στην 
τραπεζική ένωση·

Or. en

Τροπολογία 117
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
κατηγοριών περιουσιακού στοιχείου 
αναφοράς στη ζώνη του ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την 
τιτλοποίηση πιστώσεων υψηλού 
κλιματικού αντίκτυπου με ευρωπαϊκό 
σήμα και την εγγύηση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 118
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου και ταυτόχρονα 
να εξετάσει τη μεταρρύθμιση των μέτρων 
που σχετίζονται με τον συντελεστή 
στάθμισης κινδύνου των κρατικών 
ανοιγμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 119
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. υπενθυμίζει τη σημασία 
εντατικοποίησης του διαλόγου σχετικά με 
ένα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα·

Or. en

Τροπολογία 120
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

6. υπενθυμίζει τη σημασία ενός 
ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου για τη 
ζώνη του ευρώ ως τρόπου συμβολής στη 
σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, εξασφάλισης στις τράπεζες της 
δυνατότητας να μειώνουν την έκθεση των 
ισολογισμών τους σε εθνικά κρατικά 
ομόλογα και ενδυνάμωσης του ευρώ 
διεθνώς· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

Or. en
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Τροπολογία 121
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι 
που συνδέονται με το δημόσιο χρέος· 
επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
επενδύουν υπερβολικά σε ομόλογα που 
εκδίδει η κυβέρνησή τους, οδηγώντας σε 
υπέρμετρη «εγχώρια μεροληψία»·

Or. en

Τροπολογία 122
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 
πρέπει να φέρουν την αποκλειστική 
ευθύνη για το χρέος τους· απορρίπτει, ως 
εκ τούτου, κάθε πρόταση για τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με βάση την 
αμοιβαιοποίηση του δημόσιου χρέους·

Or. en

Τροπολογία 123
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
εξεταστεί παράλληλα η αναθεώρηση της 
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ρυθμιστικής μεταχείρισης των κρατικών 
ανοιγμάτων (RTSE)· καλεί την Επιτροπή 
να προχωρήσει σε περαιτέρω αναλύσεις 
και εκτιμήσεις επιπτώσεων, βάσει των 
υφιστάμενων, με σκοπό την υποβολή 
νομοθετικής πρότασης για τη δημιουργία 
ενός πραγματικού ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου·

Or. en

Τροπολογία 124
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. εκτιμά ότι η καθιέρωση 
συντελεστών στάθμισης μηδενικού 
κινδύνου για τα κρατικά ομόλογα ή η 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του 
κινδύνου συγκέντρωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης 
ορίων για τα μεγάλα ανοίγματα, θα 
παρείχαν στις τράπεζες κίνητρα για την 
καλύτερη διαχείριση των κρατικών 
ανοιγμάτων τους, βοηθώντας τες να 
περιορίσουν τον αντίκτυπο της κρατικής 
πίεσης στους ισολογισμούς τους·

Or. en

Τροπολογία 125
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου 
συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της θέσπισης ορίων για τα μεγάλα 
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κρατικά ανοίγματα, ενδεχομένως σε 
συνδυασμό με την εισαγωγή συντελεστών 
στάθμισης μηδενικού κινδύνου· το χρέος 
και τα κρατικά ομόλογα θα πρέπει, 
συνεπώς, να καλύπτονται από ίδια 
κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 126
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 γ. υπενθυμίζει ότι τα πρότυπα που 
παρέχονται από τα διεθνή φόρουμ θα 
πρέπει να συμβάλουν στην αποφυγή του 
κανονιστικού κατακερματισμού και στην 
προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού για 
όλες τις τράπεζες με διεθνή 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 127
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 δ. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
δεόντως υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας και την ύπαρξη 
διαφορετικών τραπεζικών μοντέλων κατά 
την αξιολόγηση του αντίκτυπου 
μελλοντικής νομοθεσίας για την 
εφαρμογή των διεθνώς συμφωνημένων 
προτύπων·

Or. en
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Τροπολογία 128
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 ε. τονίζει τη σημασία της 
ολοκλήρωσης της ένωσης 
κεφαλαιαγορών, η οποία θα συμβάλει στη 
διοχέτευση πιστώσεων στην πραγματική 
οικονομία, θα διευκολύνει περαιτέρω την 
κατανομή του κινδύνου ιδιωτών, θα 
μειώσει την ανάγκη για επιμερισμό του 
κινδύνου από τον δημόσιο τομέα και θα 
συμπληρώσει τη χρηματοδότηση μέσω 
των τραπεζών· τονίζει εν προκειμένω την 
ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού 
που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
ευημερούν και να αναπτύσσονται 
αποφεύγοντας παράλληλα τα 
μειονεκτήματα για τις ΜΜΕ σε σύγκριση 
με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 129
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 στ. σημειώνει ότι η Ένωση 
Κεφαλαιαγορών θα ενισχύσει επίσης την 
έκδοση τιτλοποιημένων προϊόντων που 
αποτέλεσαν βασικό σημείο της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008. Η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
παρακολουθείται πολύ προσεκτικά από 
τις εποπτικές υπηρεσίες·

Or. en



AM\1195082EL.docx 65/158 PE644.981v01-00

EL

Τροπολογία 130
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές συνδέονται 
στενά μεταξύ τους· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό οι εποπτικές αρχές του 
τραπεζικού τομέα να είναι 
προετοιμασμένες για όλα τα αποτελέσματα 
του «Brexit», λαμβανομένου υπόψη ότι 
αυτό δεν υποκαθιστά μια αντίστοιχη 
προετοιμασία των ίδιων των ιδιωτικών 
φορέων·

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές συνδέονται 
στενά μεταξύ τους· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό οι εποπτικές αρχές του 
τραπεζικού τομέα να είναι 
προετοιμασμένες για όλα τα αποτελέσματα 
του «Brexit», καθώς και τη σημασία των 
κοινών και συνδεδεμένων 
δημοσιονομικών κανονισμών μεταξύ της 
ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το 
Brexit, λαμβανομένου υπόψη ότι τούτο 
λειτουργεί συμπληρωματικά στην 
αντίστοιχη προετοιμασία των ίδιων των 
ιδιωτικών φορέων·

Or. en

Τροπολογία 131
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές συνδέονται 
στενά μεταξύ τους· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό οι εποπτικές αρχές του 
τραπεζικού τομέα να είναι 
προετοιμασμένες για όλα τα αποτελέσματα 
του «Brexit», λαμβανομένου υπόψη ότι 
αυτό δεν υποκαθιστά μια αντίστοιχη 
προετοιμασία των ίδιων των ιδιωτικών 
φορέων·

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές συνδέονται 
στενά μεταξύ τους· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό οι εποπτικές αρχές του 
τραπεζικού τομέα να είναι 
προετοιμασμένες για όλα τα αποτελέσματα 
του «Brexit», λαμβανομένου υπόψη ότι 
αυτό δεν υποκαθιστά την αντίστοιχη 
προετοιμασία των ίδιων των ιδιωτικών 
φορέων· επιδοκιμάζει όλες τις σημαντικές 
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν καθώς 
και τη συνεργασία που υφίσταται μέχρι 
σήμερα· καλεί τους συμμετέχοντες στην 
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αγορά να ολοκληρώσουν και να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα σχέδια 
ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
σχεδίων μετεγκατάστασης, ώστε να 
αποφευχθεί το πρόβλημα των εταιρειών 
που λειτουργούν ως «βιτρίνα»·

Or. en

Τροπολογία 132
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές συνδέονται 
στενά μεταξύ τους· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό οι εποπτικές αρχές του 
τραπεζικού τομέα να είναι 
προετοιμασμένες για όλα τα αποτελέσματα 
του «Brexit», λαμβανομένου υπόψη ότι 
αυτό δεν υποκαθιστά μια αντίστοιχη 
προετοιμασία των ίδιων των ιδιωτικών 
φορέων·

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
χρηματοπιστωτικές αγορές συνδέονται 
στενά μεταξύ τους· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό οι εποπτικές αρχές του 
τραπεζικού τομέα να είναι 
προετοιμασμένες για όλα τα αποτελέσματα 
του «Brexit», λαμβανομένου υπόψη ότι 
αυτό δεν υποκαθιστά μια αντίστοιχη 
προετοιμασία των ίδιων των ιδιωτικών 
φορέων· υπογραμμίζει τον κίνδυνο του 
φορολογικού ντάμπινγκ και την ανάγκη 
να ληφθούν μέτρα σχετικά με την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών για τη διατήρηση της 
ελκυστικότητας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της ΕΕ μετά το Brexit·

Or. en

Τροπολογία 133
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή και η 
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πλειονότητα των κυβερνήσεων της ΕΕ 
έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να 
προωθήσουν μια πιο ισορροπημένη 
εκπροσώπηση των φύλων στα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, 
ιδίως όσον αφορά τους διορισμούς σε 
υψηλόβαθμες θέσεις του οικονομικού, 
χρηματοπιστωτικού και νομισματικού 
τομέα· καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την 
Ευρωομάδα και την Επιτροπή να 
επιδιώξουν ενεργά την ίση εκπροσώπηση 
των φύλων στις προσεχείς προτάσεις τους 
όσον αφορά τους καταλόγους 
επικρατέστερων υποψηφίων και τους 
διορισμούς, μεριμνώντας ώστε να 
συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον μία 
γυναίκα και έναν άνδρα υποψήφιο για 
κάθε διαδικασία διορισμού· 
επαναλαμβάνει τη δέσμευση του 
Κοινοβουλίου να μην λαμβάνει υπόψη 
καταλόγους υποψηφίων στους οποίους 
δεν έχει τηρηθεί η αρχή της ίσης 
εκπροσώπησης των φύλων1α·
_________________
1α Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 
σχετικά με την ισορροπία των φύλων 
κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις 
του οικονομικού και νομισματικού τομέα 
(2019/2614(RSP))

Or. en

Τροπολογία 134
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. λαμβάνει υπόψη την πρακτική 
των επιχειρήσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου να ιδρύουν υποκαταστήματα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να 
συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες· 



PE644.981v01-00 68/158 AM\1195082EL.docx

EL

τονίζει εν προκειμένω τον κίνδυνο 
ρυθμιστικού αρμπιτράζ λόγω της 
διαφοροποιημένης εφαρμογής των 
κανόνων σε κάθε κράτος μέλος· θεωρεί, 
ως εκ τούτου, ότι απαιτείται περαιτέρω 
εναρμόνιση στην έγκριση και την 
εποπτεία των «υποκαταστημάτων τρίτων 
χωρών» προκειμένου να αποφευχθεί το 
ρυθμιστικό αρμπιτράζ και να 
διασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι 
αντιμετωπίζονται δεόντως·

Or. en

Τροπολογία 135
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. υπενθυμίζει την πολιτική εντολή 
που δόθηκε στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής, κ. Dombrovskis, για την 
επίτευξη μιας οικονομίας στην υπηρεσία 
των ανθρώπων· τονίζει ότι στόχος όλων 
των προβλεπόμενων μέτρων ή 
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι η 
συμβολή στη σταθερότητα ή στην 
εύρυθμη λειτουργία της τραπεζικής 
ένωσης προς όφελος των πολιτών και της 
πραγματικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 136
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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7 α. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
διάβρωση του δημόσιου τραπεζικού 
συστήματος και την ανάγκη για 
ανταγωνιστικότητα και μεγιστοποίηση 
των κερδών· πιστεύει ότι η δημόσια 
ιδιοκτησία του τραπεζικού συστήματος 
θα πρέπει να προωθηθεί προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η σταθερή και 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 137
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. τονίζει ότι το τα εξαιρετικά 
χαμηλά αρνητικά επιτόκια μπορεί να 
προκαλέσουν σοβαρές ανησυχίες όσον 
αφορά τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, επηρεάζοντας αρνητικά τις 
μικρές τράπεζες που βασίζονται στη 
λιανική τραπεζική και τις καταθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 138
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
για μια ολοκληρωμένη ένωση 
κεφαλαιαγορών, μεταξύ άλλων και για 
την προώθηση των βιώσιμων ιδιωτικών 
επενδύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 139
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 β. επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις που 
έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 
κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο στο 
πλαίσιο της αναθεωρημένης πολιτικής 
διακήρυξης· δεσμεύεται να διατηρήσει 
στενή και διαρθρωμένη συνεργασία επί 
ρυθμιστικών και εποπτικών θεμάτων, 
τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό 
επίπεδο· σέβεται την ικανότητα των 
μερών να λαμβάνουν αποφάσεις 
ισοδυναμίας προς το συμφέρον τους και 
να θεσπίζουν ή να διατηρούν κάθε μέτρο 
που απαιτείται για λόγους προληπτικής 
εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 140
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 β. υπογραμμίζει ότι ο τραπεζικός 
τομέας της ΕΕ φιλοξενεί πληθώρα 
τραπεζικών μοντέλων· τονίζει ότι όλα τα 
μελλοντικά μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις 
θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
την ποικιλομορφία των τραπεζικών 
τομέων της ΕΕ και να παρέχουν 
αναλογικά μέτρα για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα, τόσο 
στην εσωτερική αγορά όσο και στις 
παγκόσμιες αγορές·
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Or. en

Τροπολογία 141
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα όσον 
αφορά τη μείωση του κινδύνου και την 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας·

8. σημειώνει τη μικρή πρόοδο που 
έχει σημειωθεί στον τραπεζικό τομέα όσον 
αφορά τη μείωση του κινδύνου, αλλά 
προειδοποιεί σχετικά με τις επιπτώσεις 
της νομισματικής πολιτικής, όπως η 
χαμηλότερη κερδοφορία των τραπεζών 
και η ταξινόμηση των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από την 
έκθεση της ΕΚΤ για την επανεξέταση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 142
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα όσον 
αφορά τη μείωση του κινδύνου και την 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας·

8. σημειώνει τη μικρή πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα όσον 
αφορά τη μείωση του κινδύνου και την 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τομέας 
παραμένει πολύ εύθραυστος και δεν έχει 
πραγματοποιηθεί η αναγκαία εξυγίανση 
μετά την τελευταία χρηματοπιστωτική 
κρίση·

Or. en
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Τροπολογία 143
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα όσον 
αφορά τη μείωση του κινδύνου και την 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας·

8. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα όσον 
αφορά τη μείωση του κινδύνου και την 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας· θεωρεί, ωστόσο, ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι ενώ 
απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος· 
συγκεκριμένα, τα υψηλά επίπεδα μη 
εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν 
να επιβαρύνουν πολλές τράπεζες, η 
χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών 
αποτελεί κεντρικό ζήτημα που προκαλεί 
ανησυχία, ενώ οι τράπεζες 
αντιμετωπίζουν έναν αριθμό κινδύνων 
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
ζητήματα του συστήματος ΤΠ και την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, καθώς και τις 
γεωπολιτικές προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του Brexit·

Or. en

Τροπολογία 144
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα όσον 
αφορά τη μείωση του κινδύνου και την 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας·

8. χαιρετίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί στον τραπεζικό τομέα όσον 
αφορά τη μείωση του κινδύνου και την 
ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας· υπενθυμίζει τους στόχους 
της τραπεζικής ένωσης όσον αφορά την 
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προώθηση μιας πραγματικά ενιαίας 
αγοράς, ίσων όρων ανταγωνισμού και 
προβλεψιμότητας για τους παράγοντες 
της αγοράς· θεωρεί, ωστόσο, ότι το 
ισχύον εποπτικό πλαίσιο και οι ισχύουσες 
πρακτικές είχαν άνισες επιπτώσεις στα 
παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα της 
ΕΕ, με τα ανοίγματα πιστωτικού 
κινδύνου να έχουν συγκεντρώσει μεγάλη 
προσοχή, αλλά τα ανοίγματα κινδύνου 
των αγορών που συνδέονται με μη 
ρευστοποιήσιμους τίτλους, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, 
να έχουν αγνοηθεί·

Or. en

Τροπολογία 145
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. προειδοποιεί ότι η λύση της 
ενιαίας αντιμετώπισης που επικρατεί 
στην τραπεζική ένωση δεν εξυπηρετεί 
όλα τα κράτη μέλη· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι οι κανόνες της 
Τραπεζικής Ένωσης δεν επηρεάζουν 
θετικά στον ίδιο βαθμό όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ότι οι 
μικρές και μεσαίες τράπεζες βίωσαν 
κυρίως τις αρνητικές συνέπειες των νέων 
εκτεταμένων κανονιστικών ρυθμίσεων· 
τονίζει περαιτέρω την κρίσιμη σημασία 
αυτών των μη συστημικών τραπεζών, 
των οποίων η χαμηλότερη κερδοφορία 
κινδυνεύει να επηρεάσει τις μικρές 
εθνικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 146
Herve Juvin, Hélène Laporte
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα 
μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 50% από 
την έναρξη της τραπεζικής εποπτείας της 
ΕΚΤ, τον Νοέμβριο του 2014, έως τον 
Ιούνιο του 2019· υπογραμμίζει την 
ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων 
των πελατών στο πλαίσιο των 
συναλλαγών ΜΕΔ·

9. τονίζει την αδυναμία του 
μηχανισμού που ισχύει μόνο για τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια που συνήφθησαν 
μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 147
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019, πέφτοντας στο 3,3 % κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2018 και κατά 1,1 
ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
συνεχώς υψηλά ποσοστά μη 
εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, αλλά και για το απαράδεκτα 
υψηλό επίπεδο σε ολόκληρη την 
τραπεζική ένωση· υπογραμμίζει την 
ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των 
πελατών στο πλαίσιο των συναλλαγών 
ΜΕΔ·

Or. en
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Τροπολογία 148
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
από 8 % το 2014 σε 3,7 % στα τέλη 
Μαρτίου 2019 (ή, όσον αφορά τον όγκο, 
από 1 τρισεκατομμύριο σε 587 
δισεκατομμύρια EUR), δηλαδή 
περισσότερο από 50% από την έναρξη της 
τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Μάρτιο του 
2019· επικροτεί τη σημαντική αυτή 
πρόοδο· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο όγκος των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει 
πολύ υψηλός σε ορισμένα κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι 
ενδεχόμενη επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης μπορεί να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο επίπεδο των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων· 
ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την επίτευξη 
περαιτέρω προόδου όσον αφορά τη 
μείωση του όγκου των ΜΕΔ· 
υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 149
Luis Garicano, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
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κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· επισημαίνει ότι ο μέσος όρος των 
ΜΕΔ στη ζώνη του ευρώ σήμερα 
ανέρχεται σε 3,59 % έναντι 6,4 % τον 
Δεκέμβριο του 2014· υπογραμμίζει την 
ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των 
πελατών στο πλαίσιο των συναλλαγών 
ΜΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 150
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019·  υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ· 
εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το 
γεγονός ότι στην πρόσφατη πρόταση της 
Επιτροπής η ανάπτυξη δευτερογενών 
αγορών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
δεν συνοδεύεται από αυστηρές 
απαιτήσεις για την προστασία των 
καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή, στο 
πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης 
της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, 
να θεσπίσει πιο φιλόδοξες διατάξεις 
σχετικά με την προστασία των 
δανειοληπτών από καταχρηστικές 
πρακτικές·

Or. en
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Τροπολογία 151
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019·  υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ και 
καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι οι δανειολήπτες, 
οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται ήδη σε 
ευάλωτη οικονομική κατάσταση, δεν 
υπόκεινται σε επιθετική και άδικη 
μεταχείριση και δεν έρχονται 
αντιμέτωποι με πρακτικές από 
ανεπαρκώς ρυθμιζόμενους από φορείς 
που εξαγοράζουν χρέη ή με εισπρακτικές 
εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 152
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν ευρωπαϊκές τράπεζες 
μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 50% από 
την έναρξη της τραπεζικής εποπτείας της 
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Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

ΕΚΤ, τον Νοέμβριο του 2014, έως τον 
Ιούνιο του 2019, ωστόσο εξακολουθούν 
να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των 
κρατών μελών· τονίζει ότι όλα τα θεσμικά 
όργανα σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να 
συμβάλουν στη μείωση του δείκτη· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των 
δικαιωμάτων των πελατών στο πλαίσιο 
των συναλλαγών ΜΕΔ στις πρωτογενείς 
και τις δευτερογενείς αγορές και ότι τα εν 
λόγω δικαιώματα θα πρέπει να ισχύουν 
εξίσου για υφιστάμενα και μελλοντικά 
δάνεια·

Or. en

Τροπολογία 153
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα στην ΕΕ 
μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 50% από 
την έναρξη της τραπεζικής εποπτείας της 
ΕΚΤ, τον Νοέμβριο του 2014· θεωρεί 
ανησυχητικό το γεγονός ότι το υψηλό 
επίπεδο ΜΕΔ σε ορισμένες δικαιοδοσίες 
παραμένει ζήτημα ζωτικής σημασίας το 
οποίο δεν έχει ακόμη επιλυθεί· 
υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των 
δικαιωμάτων των πελατών στο πλαίσιο 
των συναλλαγών ΜΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 154
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019·  υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ· 
επισημαίνει ότι το επίπεδο των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει 
πολύ υψηλό σε ορισμένα κράτη μέλη και 
ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες 
για την αντιμετώπιση αυτού του 
ζητήματος· τονίζει την ανάγκη για ένα 
αποτελεσματικό πλαίσιο για τις 
δευτερογενείς αγορές για τα ΜΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 155
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019·  σημειώνει, ωστόσο, ότι ο όγκος 
των ΜΕΔ παραμένει μεγάλος σε ορισμένα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 156
Eero Heinäluoma



PE644.981v01-00 80/158 AM\1195082EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019·  σημειώνει ότι το ποσοστό των 
ΜΕΔ σε ορισμένα κράτη μέλη παραμένει 
υψηλό· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 157
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
πελατών στο πλαίσιο των συναλλαγών 
ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· 

Or. en

Τροπολογία 158
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019· υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ·

9. σημειώνει ότι τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) που 
κατέχουν σημαντικά ιδρύματα μειώθηκαν 
σε ποσοστό άνω του 50% από την έναρξη 
της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ, τον 
Νοέμβριο του 2014, έως τον Ιούνιο του 
2019·  υπογραμμίζει την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων των πελατών 
στο πλαίσιο των συναλλαγών ΜΕΔ· 
λαμβάνει υπόψη τις εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για τα ΜΕΔ· προειδοποιεί ότι οι 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της έχουν εξεταστεί ανεπαρκώς και δεν 
έχουν γίνει δεόντως αντιληπτές·

Or. en

Τροπολογία 159
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει την ανάγκη η προστασία 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας να 
βασίζεται και σε μια ενδελεχή ανάλυση 
των κινδύνων που συνδέονται με τα 
σύνθετα παράγωγα (Επίπεδο 3) στους 
ισολογισμούς των τραπεζών, προκειμένου 
να εντοπιστούν οι ενιαίες παράμετροι που 
περιορίζουν τις διακριτικές, ετερογενείς 
και αυτοαναφορικές αξιολογήσεις·

Or. it

Τροπολογία 160
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. ενθαρρύνει την ολοκλήρωση του 
τρέχοντος νομοθετικού έργου για την 
ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα 
ΜΕΔ, που θα επιτρέψει στις τράπεζες να 
διαχειρίζονται ευκολότερα ή να πωλούν 
τα επισφαλή δάνεια, και να συμβάλουν 
περαιτέρω στην αντιμετώπιση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τον μεγάλο 
όγκο ΜΕΔ στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 161
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 β. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την ενίσχυση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και τη μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· υπενθυμίζει τη 
σημασία που έχει η αποτελεσματική 
ρύθμιση του τραπεζικού και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα προκειμένου 
να αποφευχθούν τυχόν νέες κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 162
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. υπογραμμίζει ότι έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη 
μείωση των κινδύνων· υπενθυμίζει 
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επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο 
αυτή, ιδίως όσον αφορά τη λεγόμενη 
δέσμη τραπεζικών μέτρων και τον 
προληπτικό μηχανισμό ασφαλείας για τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια·

Or. en

Τροπολογία 163
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την 
Κροατία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και 
την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω 
πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό τους 
δίκαιο της οδηγίας για την ενυπόθηκη 
πίστη (2014/17/ΕΕ), η οποία είχε ως 
αποτέλεσμα ότι οι πολίτες τους να μην 
απολαμβάνουν την προστασία την οποία 
διασφαλίζει η οδηγία, όταν συνάπτουν 
ενυπόθηκα δάνεια ή όταν αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην αποπληρωμή τους· 
υπενθυμίζει ότι στην Ισπανία μόνο, από 
την αρχή της κρίσης, 500.000 οικογένειες 
έχουν χάσει τα σπίτια τους και 
εξακολουθούν να αποπληρώνουν το χρέος 
προς την τράπεζα λόγω του νόμου για τις 
κατασχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 164
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του 
σχετικά με το υψηλό επίπεδο σε ορισμένα 
κράτη μέλη των σύνθετων και μη 
ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών 
μέσων που έχουν κατηγοριοποιηθεί στα 
επίπεδα 2 και 3 και τη δυσκολία 
αποτίμησής τους· επικροτεί, εν 
προκειμένω, την ένταξη μέσων των 
επιπέδων 2 και 3 στο πεδίο εφαρμογής 
των προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων του 2018· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του στον ΕΕΜ να θέσει ως 
βασική προτεραιότητα εποπτείας του τη 
μείωση αυτών των σύνθετων και μη 
ρευστοποιήσιμων χρηματοοικονομικών 
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγώγων·

Or. en

Τροπολογία 165
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι πρόσφατες τραπεζικές 
κρίσεις αποκάλυψαν ότι τα πιστωτικά 
ιδρύματα έχουν συστηματικά 
πραγματοποιήσει παραπλανητικές 
πωλήσεις ομολόγων και άλλων 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε 
πελάτες λιανικής· καλεί τις εποπτικές 
αρχές και τις αρχές εξυγίανσης να 
επιβάλουν αυστηρά τις διατάξεις της 
οδηγίας περί ανάκαμψης και εξυγίανσης 
που θεσπίστηκαν πρόσφατα για την 
προστασία των καταναλωτών όσον 
αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων 
κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων 
(MREL)· παροτρύνει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις καταχρηστικές πωλήσεις 
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χρηματοπιστωτικών προϊόντων από τα 
τραπεζικά ιδρύματα και βάσει των 
πορισμάτων να υποβάλει τις κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 166
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 γ. τονίζει ότι ένα αποτελεσματικό 
σύστημα ευρωπαϊκής 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας απαιτεί 
από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να 
αναλάβουν δράση σε περιπτώσεις όπου 
τα χρηματοπιστωτικά και πιστωτικά 
προϊόντα προκάλεσαν ή ενδέχεται να 
προκαλέσουν ζημία στους καταναλωτές· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πρόκειται, 
προς το παρόν, για προσωρινές και 
έκτακτες εξουσίες· καλεί τους 
συννομοθέτες να ενισχύσουν τις εξουσίες 
των ΕΕΑ στην επικείμενη αναθεώρηση 
του κανονισμού και της οδηγίας για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MIFIR/MIFID)·

Or. en

Τροπολογία 167
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της Βασιλεία ΙΙΙ· υπενθυμίζει 

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της «Βασιλεία ΙΙΙ»· καλεί την 
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το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 
2016 σχετικά με την οριστικοποίηση της 
«Βασιλεία ΙΙΙ» και καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στις συστάσεις που 
διατυπώνονται σε αυτό κατά την 
κατάρτιση των νέων νομοθετικών 
προτάσεων·

Επιτροπή να μην παρεκκλίνει από τις 
διεθνείς συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 168
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της Βασιλεία ΙΙΙ· υπενθυμίζει το 
ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 
σχετικά με την οριστικοποίηση της 
«Βασιλεία ΙΙΙ» και καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στις συστάσεις που 
διατυπώνονται σε αυτό κατά την 
κατάρτιση των νέων νομοθετικών 
προτάσεων·

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της «Βασιλεία ΙΙΙ»· εκφράζει 
την ανησυχία του για ήδη υφιστάμενες 
αποκλίσεις της ΕΕ από την πολυμερή 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο 
της Επιτροπής της Βασιλείας για την 
τραπεζική εποπτεία (BCBS)· υπενθυμίζει 
το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 
σχετικά με την οριστικοποίηση της 
«Βασιλεία ΙΙΙ» και καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στις συστάσεις που 
διατυπώνονται σε αυτό κατά την 
κατάρτιση των νέων νομοθετικών 
προτάσεων· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις δηλώσεις του Επιτρόπου, κ. 
Dombrovskis ,ότι η Επιτροπή προτίθεται 
να χρησιμοποιήσει τη μέγιστη δυνατή 
περίοδο σταδιακής εφαρμογής για την 
εφαρμογή των τελικών προτύπων της 
Βασιλείας ΙΙΙ· παροτρύνει την Επιτροπή 
να μεταφέρει πλήρως και εγκαίρως τα 
τελικά πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ στο 
ευρωπαϊκό δίκαιο και προειδοποιεί για 
την αποφυγή της αντιστάθμισης 
υψηλότερων απαιτήσεων του πυλώνα 1 
μέσω της μείωσης των απαιτήσεων του 
πυλώνα 2, καθώς κάτι τέτοιο θα 
αντέβαινε στον ίδιο τον στόχο της 
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συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ να 
καταστούν πιο βιώσιμα τα πιο επικίνδυνα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 169
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της Βασιλεία ΙΙΙ· υπενθυμίζει το 
ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 
σχετικά με την οριστικοποίηση της 
«Βασιλεία ΙΙΙ» και καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στις συστάσεις που 
διατυπώνονται σε αυτό κατά την 
κατάρτιση των νέων νομοθετικών 
προτάσεων·

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της «Βασιλεία ΙΙΙ»· τονίζει ότι 
οι προδιαγραφές της Επιτροπής της 
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία 
(BCBS) δεν θα πρέπει να μεταφέρονται 
αυτούσιες στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όταν 
δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου και δεν τηρείται 
επαρκώς η αρχή της αναλογικότητας 
καθώς και οι πρόσφατες νομοθετικές 
αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας V για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις· υπενθυμίζει το ψήφισμά του 
της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την 
οριστικοποίηση της «Βασιλεία ΙΙΙ» και 
καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις 
συστάσεις που διατυπώνονται σε αυτό 
κατά την κατάρτιση των νέων νομοθετικών 
προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 170
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία



PE644.981v01-00 88/158 AM\1195082EL.docx

EL

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της Βασιλεία ΙΙΙ· υπενθυμίζει το 
ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 
σχετικά με την οριστικοποίηση της 
«Βασιλεία ΙΙΙ» και καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στις συστάσεις που 
διατυπώνονται σε αυτό κατά την 
κατάρτιση των νέων νομοθετικών 
προτάσεων·

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της «Βασιλεία ΙΙΙ»· υπενθυμίζει 
το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 
σχετικά με την οριστικοποίηση της 
«Βασιλεία ΙΙΙ» και καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στις συστάσεις που 
διατυπώνονται σε αυτό κατά την 
κατάρτιση των νέων νομοθετικών 
προτάσεων· τονίζει ότι, ειδικά τα πρότυπα 
της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με 
την τραπεζική εποπτεία, δεν θα πρέπει να 
μεταφέρονται αυτούσια στο ευρωπαϊκό 
δίκαιο όταν δεν λαμβάνονται επαρκώς 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου και δεν τηρείται 
επαρκώς η αρχή της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 171
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της Βασιλεία ΙΙΙ· υπενθυμίζει το 
ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 
σχετικά με την οριστικοποίηση της 
«Βασιλεία ΙΙΙ» και καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στις συστάσεις που 
διατυπώνονται σε αυτό κατά την 
κατάρτιση των νέων νομοθετικών 
προτάσεων·

10. σημειώνει ότι έχουν ήδη αρχίσει οι 
εργασίες για την εφαρμογή των τελικών 
προτύπων της «Βασιλεία ΙΙΙ»· υπενθυμίζει 
το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 
σχετικά με την οριστικοποίηση της 
«Βασιλεία ΙΙΙ» και τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου ECOFIN της 12ης Ιουλίου 
2016 και καλεί την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στις συστάσεις που 
διατυπώνονται σε αυτό κατά την 
κατάρτιση των νέων νομοθετικών 
προτάσεων· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίσει ότι μεταφορά 
των προτύπων στην ΕΕ είναι αναλογική 
και διατηρεί την ανταγωνιστικότητα του 
τραπεζικού τομέα της ΕΕ, τόσο σε 
εσωτερικό επίπεδο όσο και έναντι των 
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παγκόσμιων ανταγωνιστών·

Or. en

Τροπολογία 172
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. σημειώνει τα μέτρα μείωσης του 
κινδύνου που έχουν επιτευχθεί στο 
πλαίσιο της πρόσφατης δέσμης μέτρων 
για τις τράπεζες· υπογραμμίζει ότι, ενώ 
έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα στο 
παθητικό των ισολογισμών των 
τραπεζών, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 
το σκέλος των περιουσιακών στοιχείων 
εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται 
σε μεγάλο βαθμό· υπογραμμίζει την 
απουσία αυστηρών απαιτήσεων για τα 
μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, ιδίως 
για τις σκιώδεις τράπεζες, τις 
διασταυρούμενες συμμετοχές, καθώς και 
για τα μακροπροληπτικά πρότυπα όπως 
είναι ο λόγος «δάνειο/αξία» (LTV)· είναι 
πεπεισμένο ότι η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα θα εξυπηρετείτο καλύτερα 
από ένα λιγότερο περίπλοκο ρυθμιστικό 
σύστημα σε συνδυασμό με υψηλότερες 
απαιτήσεις, ιδίως έναν σημαντικά 
υψηλότερο δείκτη μόχλευσης·

Or. en

Τροπολογία 173
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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10 α. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αξιολογείται η επάρκεια των εσωτερικών 
υποδειγμάτων και να αξιολογούνται 
συνεχώς, προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι είναι αξιόπιστα και έγκυρα· λαμβάνει 
υπόψη τα πορίσματα της στοχευμένης 
αξιολόγησης εσωτερικών υποδειγμάτων 
(TRIM) που πραγματοποιεί η ΕΚΤ· καλεί 
τις τράπεζες να βελτιώσουν τη χρήση και 
την εφαρμογή των εσωτερικών τους 
μοντέλων·

Or. en

Τροπολογία 174
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 β. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία δεν 
θα πρέπει να επιφέρει σημαντική αύξηση 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε 
ενωσιακό επίπεδο, ούτε να πλήξει την 
ικανότητα των τραπεζών να 
χρηματοδοτούν την πραγματική 
οικονομία, ιδίως τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 175
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 β. υπενθυμίζει ότι τα εθνικά 
δικαιώματα και οι διακριτικές ευχέρειες 
που ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ σχετικά 
με την εποπτεία των τραπεζών έχουν 
μεταβατικό χαρακτήρα· ζητεί όσο το 
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δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση των 
εθνικών δικαιωμάτων και διακριτικών 
ευχερειών στο πλαίσιο των προσπαθειών 
για την επίτευξη ενός πραγματικά ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 176
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 γ. σημειώνει ότι στην έκθεσή της με 
την οποία αξιολογούνται οι κίνδυνοι και 
τα τρωτά σημεία του τραπεζικού τομέα 
της ΕΕ, η ΕΑΤ επισημαίνει διαφορές 
στην εφαρμογή και τον καθορισμό του 
αποθέματος ασφαλείας O-SII μεταξύ των 
κρατών μελών· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
περαιτέρω εναρμόνιση της εφαρμογής 
των κεφαλαιακών αποθεμάτων 
ασφαλείας σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 177
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 δ. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
προειδοποίησε για την υποβολή των 
προτάσεών της για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου για τα μικρά 
ιδρύματα μετά το πέρας της προθεσμίας 
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που όρισαν οι συννομοθέτες για τη δέσμη 
τραπεζικών μέτρων· ζητεί μεγαλύτερη 
αναλογικότητα στις τραπεζικές 
κανονιστικές διατάξεις·

Or. en

Τροπολογία 178
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
κεφαλαιαγορών, των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 179
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
κεφαλαιαγορών, των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών·

12. ζητεί την τήρηση υψηλών 
προτύπων διαφάνειας όσον αφορά την 
εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
κεφαλαιαγορών, των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 180
Danuta Maria Hübner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
κεφαλαιαγορών, των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών·

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών, για παράδειγμα 
στα αποτελέσματα της διαδικασίας 
εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη 
των κεφαλαιαγορών, των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
επιχειρήσεων και των πολιτών· 
επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη και 
αναλυτικότερη ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των φορέων εποπτείας και 
εξυγίανσης·

Or. en

Τροπολογία 181
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
κεφαλαιαγορών, των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών·

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών, συνήθως με τη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των 
δημόσιων προσομοιώσεων ακραίων 
καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ και 
με την προώθηση της χρήσης των 
προτύπων αποτίμησης βάσει των ΔΠΧΑ 
για προληπτικούς σκοπούς από τις 
αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών, των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
επιχειρήσεων και των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 182
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
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Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
κεφαλαιαγορών, των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών·

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
κεφαλαιαγορών, των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών, καθώς και να διασφαλιστεί 
συνοχή όσον αφορά τη μεταχείριση σε 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 183
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών προκειμένου να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
κεφαλαιαγορών, των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των επιχειρήσεων και των 
πολιτών·

12. ζητεί να αυξηθεί η διαφάνεια στην 
εποπτεία των τραπεζών και στις αρχές 
εξυγίανσης προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών, των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, των 
επιχειρήσεων και των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 184
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 

13. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 
καινοτόμες χρηματοοικονομικές 
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μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

τεχνολογίες, όπως τα κρυπτονομίσματα, 
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι του 
ευρώ,μεταβάλλουν ριζικά τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληρωμών· 
τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις που θέτουν οι νέες τεχνολογίες 
αυτές, όπως η εξασφάλιση βιώσιμων 
επιχειρηματικών μοντέλων, ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού όσον αφορά τη ρύθμιση και 
την εποπτεία και ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 185
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών ενώ επιδοκιμάζει την 
αποδοτικότητα που προσφέρουν στους 
καταναλωτές αλλά και τον ανταγωνισμό 
που δημιουργούν στην αγορά· τονίζει την 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
που θέτουν οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως 
η εξασφάλιση βιώσιμων, διαλειτουργικών 
και διασυνοριακών επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 
σημειώνει επίσης την αυξανόμενη 
εξάρτηση του τραπεζικού τομέα από το 
υπολογιστικό νέφος και προτρέπει την 
Επιτροπή να ανταποκριθεί στην κοινή 
γνωμοδότηση των ευρωπαϊκών 
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εποπτικών αρχών σχετικά με την ανάγκη 
για νομοθετικές βελτιώσεις όσον αφορά 
τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου ΤΠΕ 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 186
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 
αναγνωρίζει ότι πρέπει να ληφθούν 
νομικά και εποπτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν 
τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία όσον 
αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 
υπογραμμίζει την ευθύνη των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να 
διασφαλίζουν την προστασία και 
ασφάλεια των δεδομένων των πελατών 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 188
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 
επισημαίνει ότι ταυτόχρονα το 
ρυθμιστικό και εποπτικό καθεστώς 
πρέπει να παραμείνει ανοικτό σε 
οποιαδήποτε πρόταση καινοτομίας·

Or. en
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Τροπολογία 189
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

13. σημειώνει ότι οι καινοτόμες 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
μεταβάλλουν ριζικά τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
τραπεζικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες αυτές, όπως η 
εξασφάλιση βιώσιμων επιχειρηματικών 
μοντέλων, ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία 
και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· 
υποστηρίζει την τεχνολογική 
ουδετερότητα ως κατευθυντήρια αρχή·

Or. en

Τροπολογία 190
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της 
έλλειψης κατάλληλης εποπτείας του 
πρώτου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
καθιέρωση μακροπροληπτικού εργαλείου 
για την αντιμετώπιση των απειλών κατά 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
που θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του 
«σκιώδους τραπεζικού συστήματος»·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 191
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της 
έλλειψης κατάλληλης εποπτείας του 
πρώτου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
καθιέρωση μακροπροληπτικού εργαλείου 
για την αντιμετώπιση των απειλών κατά 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που 
θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του «σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος»·

14. αναγνωρίζει τη σημαντική 
συμβολή του τομέα της «σκιώδους 
τραπεζικής» στη δημιουργία της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών μέσω της 
διαφοροποίησης των διαύλων 
χρηματοδότησης· σημειώνει, ωστόσο, ότι 
υπάρχει σημαντική διασύνδεση μεταξύ του 
τομέα της «σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
έχει προκαλέσει ανησυχίες όσον αφορά 
τον συστημικό κίνδυνο· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την καθιέρωση μακροπροληπτικού 
εργαλείου για την αντιμετώπιση των 
απειλών κατά της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας που θέτει ο αυξανόμενος 
ρόλος του «σκιώδους τραπεζικού 
συστήματος»· ενθαρρύνει τους 
παγκόσμιους φορείς καθορισμού 
προτύπων να προχωρήσουν στον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτών 
των κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 192
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 

14. επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
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«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της 
έλλειψης κατάλληλης εποπτείας του 
πρώτου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
καθιέρωση μακροπροληπτικού εργαλείου 
για την αντιμετώπιση των απειλών κατά 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που 
θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του «σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος»·

«σκιώδους τραπεζικής», το μέγεθος του 
οποίου παραμένει ανησυχητικό και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο δεδομένης της 
ανεπαρκούς εποπτείας του πρώτου· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση 
μακροπροληπτικού εργαλείου για την 
αντιμετώπιση των απειλών κατά της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που 
θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του «σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος»·

Or. en

Τροπολογία 193
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της 
έλλειψης κατάλληλης εποπτείας του 
πρώτου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
καθιέρωση μακροπροληπτικού εργαλείου 
για την αντιμετώπιση των απειλών κατά 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που 
θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του «σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος»·

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ της μη τραπεζικής 
χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και 
του «παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, 
που προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο δεδομένης της 
ανεπαρκούς εποπτείας της πρώτης· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση 
μακροπροληπτικού εργαλείου και 
ενίσχυση της λειτουργικότητας των 
υφιστάμενων εργαλείων για την 
αντιμετώπιση των απειλών κατά της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που 
θέτει ο αυξανόμενος ρόλος της μη 
τραπεζικής χρηματοπιστωτικής 
διαμεσολάβησης· επισημαίνει την ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που 
απορρέουν από τον μετασχηματισμό της 
ρευστότητας, την ανάληψη κινδύνου και 
τη μόχλευση που επηρεάζουν τον τομέα 
γενικότερα·

Or. en
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Τροπολογία 194
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της 
έλλειψης κατάλληλης εποπτείας του 
πρώτου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
καθιέρωση μακροπροληπτικού εργαλείου 
για την αντιμετώπιση των απειλών κατά 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που 
θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του «σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος»·

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της 
έλλειψης κατάλληλης εποπτείας του 
πρώτου· υπογραμμίζει ότι η επισκόπηση 
του σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ 
για το 2018 από το ΕΣΣΚ επισημαίνει 
αρκετούς κινδύνους και τρωτά σημεία 
που πρέπει να παρακολουθούνται στον 
σκιώδη τραπεζικό τομέα της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου 
ρευστότητας και κινδύνων που 
συνδέονται με τη μόχλευση μεταξύ 
ορισμένων τύπων επενδυτικών 
κεφαλαίων, τη διασύνδεση και τον 
κίνδυνο μετάδοσης, τις κυκλικές 
διακυμάνσεις της οικονομίας, τη 
μόχλευση και τον κίνδυνο ρευστότητας 
που δημιουργείται με τη χρήση των 
συναλλαγών χρηματοδότησης 
παραγώγων και τίτλων, καθώς και 
αδυναμίες σε ορισμένα τμήματα του 
τομέα των άλλων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, όπου σημαντικές ελλείψεις 
όσον αφορά τα δεδομένα δεν επιτρέπουν 
τις οριστικές αξιολογήσεις 
κινδύνου·ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
ληφθούν συντονισμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων· 
μεταξύ των μέτρων αυτών είναι και η 
καθιέρωση μακροπροληπτικού εργαλείου 
για την αντιμετώπιση των απειλών κατά 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που 
θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του «σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος»·

Or. en
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Τροπολογία 195
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της 
έλλειψης κατάλληλης εποπτείας του 
πρώτου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
καθιέρωση μακροπροληπτικού εργαλείου 
για την αντιμετώπιση των απειλών κατά 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που 
θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του «σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος»·

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο δεδομένης της 
ανεπαρκούς εποπτείας του πρώτο· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση 
μακροπροληπτικού εργαλείου για την 
αντιμετώπιση των απειλών κατά της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που 
θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του «σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος»· ενθαρρύνει τους 
παγκόσμιους οργανισμούς καθορισμού 
προτύπων να καλύψουν τα κενά αυτά και 
να επιδείξουν την ίδια προθυμία που 
μέχρι σήμερα δείχνουν για τον 
«παραδοσιακό» τραπεζικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 196
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της 
έλλειψης κατάλληλης εποπτείας του 
πρώτου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
καθιέρωση μακροπροληπτικού εργαλείου 

14. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική 
διασύνδεση μεταξύ του τομέα της 
«σκιώδους τραπεζικής» και του 
«παραδοσιακού» τραπεζικού τομέα, που 
προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον 
συστημικό κίνδυνο, δεδομένης της 
έλλειψης κατάλληλης εποπτείας του 
πρώτου·
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για την αντιμετώπιση των απειλών κατά 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
που θέτει ο αυξανόμενος ρόλος του 
«σκιώδους τραπεζικού συστήματος»·

Or. en

Τροπολογία 197
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. επισημαίνει ότι ορισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που 
βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της 
ΕΚΤ, έχουν διευκολύνει ενεργά τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· θεωρεί ότι η προληπτική 
εποπτεία και η εποπτεία για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
είναι εξίσου σημαντικές· ζητεί μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση της 
προληπτικής εποπτείας και της εποπτείας 
για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 198
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
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εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να διενεργεί περαιτέρω 
εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με τους 
κινδύνους ΞΧ/ΧΤ που ενδέχεται να 
προκύψουν από τα τρωτά σημεία που 
προκαλούνται από την αυξανόμενη χρήση 
των νέων τεχνολογιών από πιστωτικά και 
χρηματοδοτικά ιδρύματα, και την ταχεία 
εξάπλωση των εικονικών νομισμάτων, 
δεδομένης της έλλειψης κοινού 
ρυθμιστικού καθεστώτος και της 
ανωνυμίας που συνδέεται με τα 
νομίσματα αυτά· καλεί την Επιτροπή να 
αρχίσει τις εργασίες για την αναμόρφωση 
του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την περαιτέρω εναρμόνιση 
των κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κινδύνων που συνιστά η διασυνοριακή 
παράνομη δραστηριότητα για την 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια των 
πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 199
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
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καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει τις 
εργασίες για την αναμόρφωση του 
πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της νομοθεσίας για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κινδύνων που συνιστά η διασυνοριακή 
παράνομη δραστηριότητα για την 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια των 
πολιτών της ΕΕ·

καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), λόγω του οποίου δεν 
εξασφαλίστηκε επαρκή εποπτεία και 
διευθέτηση των ελλείψεων των εθνικών 
εποπτικών αρχών· καλεί την Επιτροπή να 
αρχίσει, το συντομότερο δυνατόν, τις 
εργασίες για την αναμόρφωση του 
πλαισίου και της νομοθεσίας της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των κινδύνων που 
διατρέχουν οι τράπεζες με τον 
μεγαλύτερο βαθμό διακινδύνευσης, όπου 
η εποπτεία από εθνικούς φορείς δεν 
επαρκεί για τη διασφάλισης της 
ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια των 
πολιτών της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι για να 
είναι αποτελεσματική η πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και η καταπολέμηση της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι 
αρμόδιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα πρέπει να ενεργούν 
συντονισμένα· σημειώνει ότι η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω 
φορέων, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, 
υπήρξε ανεπαρκής·

Or. fr

Τροπολογία 200
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
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καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), οποίος δεν εξασφάλισε 
επαρκή εποπτεία και διευθέτηση των 
ελλείψεων των εθνικών εποπτικών αρχών 
και είναι απρόσφορος για την εποπτεία 
των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει άμεσα τις εργασίες 
για την αναμόρφωση του πλαισίου και της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
κινδύνων που διατρέχουν οι τράπεζες με 
τον μεγαλύτερο βαθμό διακινδύνευσης 
όπου η εποπτεία από εθνικούς φορείς δεν 
επαρκεί για τη διασφάλισης της 
ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια των 
πολιτών της ΕΕ· πιστεύει ότι ένας 
κανονισμός, και όχι μια οδηγία, θα 
εξασφάλιζε ένα αποτελεσματικότερο 
πλαίσιο για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· υποστηρίζει την ιδέα 
δημιουργίας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής 
εποπτικής αρχής για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 201
Pedro Marques, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
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εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· χαιρετίζει, εν 
προκειμένω, τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2019, 
στα οποία δίνεται εντολή στην Επιτροπή 
να διερευνήσει τρόπους για την 
εξασφάλιση καλύτερης συνεργασίας 
μεταξύ των αρχών και την ανάθεση 
καθηκόντων ΚΞΧ σε ενωσιακό φορέα, 
και να μετατρέψει ορισμένα τμήματα της 
οδηγίας για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες σε κανονισμό, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων· καλεί την Επιτροπή 
να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 202
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
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εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), οποίος δεν εξασφάλισε 
επαρκή εποπτεία και διευθέτηση των 
ελλείψεων των εθνικών εποπτικών αρχών 
και είναι απρόσφορος για την εποπτεία 
των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κινδύνων που συνιστά η διασυνοριακή 
παράνομη δραστηριότητα για την 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια των 
πολιτών της ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΑΤ θα 
πρέπει να καταστεί ο ενιαίος συντονιστής 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, με εξουσίες άμεσης 
παρέμβασης για τις σημαντικότερες 
περιπτώσεις ή όπου η εθνική εποπτεία 
κρίνεται ανεπαρκής·

Or. en

Τροπολογία 203
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), οποίος δεν εξασφάλισε 
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εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά 
η διασυνοριακή παράνομη 
δραστηριότητα για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

επαρκή εποπτεία και διευθέτηση των 
ελλείψεων των εθνικών εποπτικών αρχών 
και είναι απρόσφορος για την εποπτεία 
των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για τον 
εντοπισμό των ελλείψεων στο πλαίσιο της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και να αποσαφηνίσει τον 
καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και τον 
συντονισμό της διασυνοριακής 
εποπτείας, με τη λήψη νομοθετικών 
μέτρων, αν κριθεί σκόπιμο· 
επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει ένα 
ισχυρό και συνεκτικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας στην ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 204
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει να αρχίσει άμεσα τις 
εργασίες για την αναμόρφωση του 
πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση 
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από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της νομοθεσίας για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κινδύνων που συνιστά η διασυνοριακή 
παράνομη δραστηριότητα για την 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια των 
πολιτών της ΕΕ, μετατρέποντας τις 
υφιστάμενες οδηγίες για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
σε κανονισμούς και αναθέτοντας 
περισσότερες ελεγκτικές εξουσίες σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 205
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι ο ΕΕΜ θα συμβάλλει και 
στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συγκρότηση μιας ειδικής μονάδας για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 
παροτρύνει τον ΕΕΜ να εντείνει 
περαιτέρω τις προσπάθειές του· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
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και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ· αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 206
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα 
της καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι 
απρόσφορος για την εποπτεία των 
αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της νομοθεσίας για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κινδύνων που συνιστά η διασυνοριακή 
παράνομη δραστηριότητα για την 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της ΕΕ και την ασφάλεια 
των πολιτών της ΕΕ·

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ·

Or. en
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Τροπολογία 207
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ·

15. χαιρετίζει τη συμφωνία για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ 
και των εποπτικών αρχών στον τομέα της 
ΚΞΧ/ΧΤ· υπενθυμίζει τη σοβαρή 
ανησυχία του για τον κανονιστικό και 
εποπτικό κατακερματισμό στον τομέα της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(ΚΞΧ/ΧΤ), που είναι απρόσφορος για την 
εποπτεία των αυξανόμενων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αρχίσει τις εργασίες για την 
αναμόρφωση του πλαισίου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και της 
νομοθεσίας για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που συνιστά η 
διασυνοριακή παράνομη δραστηριότητα 
για την ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ 
και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ· 
υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας 
της Ένωσης για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και καλεί την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη της τη συμβολή του 
Κοινοβουλίου·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. επιδοκιμάζει το κοινό έγγραφο 
θέσης, της 8ης Νοεμβρίου, των 
Υπουργών Οικονομικών της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, 
των Κάτω Χωρών και της Ισπανίας, με 
το οποίο ζητείται η εναρμόνιση του 
ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου όσον 
αφορά την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας· σημειώνει την 
κεντρική ομιλία του Εκτελεστικού 
Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis, στις 15 
Νοεμβρίου στο Guildhall του Λονδίνου, 
στην οποία αναγνωρίστηκε η αξία της 
ανάθεσης εξουσιών εποπτείας και 
συντονισμού σε φορέα της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία 
μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εποπτικής 
αρχής για την εξασφάλιση συνεπούς και 
αποτελεσματικής προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 209
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, 
στο πλαίσιο αυτό, αν θα πρέπει να 
επιφορτιστεί άλλο όργανο της ΕΕ με το 
καθήκον να εποπτεύει ανεξάρτητα την 
εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 210
Danuta Maria Hübner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. θεωρεί ότι ένα συνεκτικό και 
εναρμονισμένο σύνολο κανόνων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ορθή 
λειτουργία της Τραπεζικής Ένωσης· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
εξετάσει, κατά περίπτωση, την 
προώθηση του ενιαίου εγχειριδίου 
κανόνων σε τομείς που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης και αποτελεσματικής 
εξυγίανσης και εποπτείας του τραπεζικού 
τομέα· επισημαίνει ειδικότερα την 
πολυπλοκότητα της διενέργειας της 
σημαντικής αξιολόγησης της 
καταλληλότητας των ανώτατων 
διοικητικών στελεχών των τραπεζών 
λόγω της εξαιρετικά διαφοροποιημένης 
μεταφοράς της οδηγίας για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις· ενθαρρύνει, ως 
εκ τούτου, την ενσωμάτωση των 
απαιτήσεων «καταλληλότητας και 
αξιοπιστίας» στο ενιαίο εγχειρίδιο 
κανόνων· και θεωρεί ότι απαιτείται 
εναρμόνιση όσο το δυνατόν περισσότερο 
σε τομείς όπου ισχύουν δικαιώματα και 
διακριτική ευχέρεια σε εθνικό επίπεδο, 
μεταξύ άλλων στους τομείς της 
νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, της 
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας 
τραπεζών και της επιβολής προσωρινής 
αναστολής·

Or. en

Τροπολογία 211
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 γ. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο 
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που μπορούν να διαδραματίσουν τα 
μέτρα έγκαιρης παρέμβασης στην 
πρόληψη τραπεζικών χρεοκοπιών και 
κρίσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
απαιτήσεις για τη χρήση μέτρων 
έγκαιρης παρέμβασης 
αλληλεπικαλύπτονται με ορισμένα από τα 
συνήθη μέτρα παρέμβασης της ΕΚΤ· 
τονίζει ότι, στις περιπτώσεις αυτές, 
υπερέχουν τα συνήθη μέτρα παρέμβασης· 
και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
αλληλεπικάλυψη αυτή θα πρέπει να 
εξαλειφθεί με την επαρκή αποσαφήνιση 
της νομικής βάσης για κάθε μέσο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η σταδιακή 
εφαρμογή των μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 212
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην ενίσχυση της 
διαφάνειας για τις αγορές· σημειώνει ότι 
οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας που 
βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια αποτελούν σημαντικό 
συμπλήρωμα των αξιολογήσεων 
πιστωτικού κινδύνου που παρέχουν οι 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
για τη διοχέτευση κεφαλαίων προς 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 213
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην ενίσχυση της 
διαφάνειας για τις αγορές· σημειώνει ότι 
οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας που 
βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια αποτελούν σημαντικό 
συμπλήρωμα των αξιολογήσεων 
πιστωτικού κινδύνου που παρέχουν οι 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
για τη διοχέτευση κεφαλαίων προς 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 214
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 

διαγράφεται
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ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην ενίσχυση της 
διαφάνειας για τις αγορές· σημειώνει ότι 
οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας που 
βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια αποτελούν σημαντικό 
συμπλήρωμα των αξιολογήσεων 
πιστωτικού κινδύνου που παρέχουν οι 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
για τη διοχέτευση κεφαλαίων προς 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 215
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην ενίσχυση της 
διαφάνειας για τις αγορές· σημειώνει ότι οι 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας που 
βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια αποτελούν σημαντικό 
συμπλήρωμα των αξιολογήσεων 
πιστωτικού κινδύνου που παρέχουν οι 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
για τη διοχέτευση κεφαλαίων προς 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες·

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην ενίσχυση της 
διαφάνειας για τις αγορές· σημειώνει ότι οι 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας που 
βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια μπορούν σταδιακά να 
αποτελέσουν σημαντικό συμπλήρωμα των 
αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου που 
παρέχουν οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας για τη διοχέτευση κεφαλαίων 
προς επενδύσεις σε βιώσιμες 
δραστηριότητες· προειδοποιεί, ωστόσο, 



PE644.981v01-00 118/158 AM\1195082EL.docx

EL

ότι ελλείψει συστήματος ταξινόμησης για 
το οποίο οι δραστηριότητες είναι 
βιώσιμες και αντιθέτως μη βιώσιμες, 
καθώς και μιας αξιόπιστης μεθοδολογίας 
για τη μετατροπή των παραγόντων ΠΚΔ 
σε παράγοντες στάθμισης κινδύνου για 
περιουσιακά στοιχεία, η απλή μείωση των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων για 
εικαζόμενες «πράσινες επενδύσεις» 
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 216
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην ενίσχυση της 
διαφάνειας για τις αγορές· σημειώνει ότι οι 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας που 
βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια αποτελούν σημαντικό 
συμπλήρωμα των αξιολογήσεων 
πιστωτικού κινδύνου που παρέχουν οι 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
για τη διοχέτευση κεφαλαίων προς 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες·

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
διερωτάται αν η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην αύξηση της 
διαφάνειας για τις αγορές, δεδομένου ότι η 
αγορά αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας θα παρέμενε ένα ολιγοπώλιο 
που χρησιμοποιεί αμφίβολες μεθόδους 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας· προειδοποιεί ότι οι 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας που 
βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια, θα αύξαναν την πολυπλοκότητα 
των των αξιολογήσεων πιστωτικού 
κινδύνου που παρέχουν οι αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας· προειδοποιεί 
ότι οι εν λόγω ποιοτικές αξιολογήσεις θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στη διοχέτευση 
κεφαλαίων προς επενδύσεις σε 
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δραστηριότητες που υπαγορεύονται από 
την πολιτική και όχι σε οικονομικά 
βιώσιμες και αειφόρες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 217
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην ενίσχυση της 
διαφάνειας για τις αγορές· σημειώνει ότι οι 
αξιολογήσεις βιωσιμότητας που 
βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια αποτελούν σημαντικό 
συμπλήρωμα των αξιολογήσεων 
πιστωτικού κινδύνου που παρέχουν οι 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
για τη διοχέτευση κεφαλαίων προς 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες·

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην ενίσχυση της 
διαφάνειας για τις αγορές·

Or. en

Τροπολογία 218
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους 
οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές· 
σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας θα συνέβαλλε 
στην αύξηση του ανταγωνισμού, στη 
μείωση των ασυμμετριών στην 
πληροφόρηση και στην ενίσχυση της 
διαφάνειας για τις αγορές· σημειώνει ότι 
οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας που 
βασίζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 
κριτήρια αποτελούν σημαντικό 
συμπλήρωμα των αξιολογήσεων 
πιστωτικού κινδύνου που παρέχουν οι 
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας 
για τη διοχέτευση κεφαλαίων προς 
επενδύσεις σε βιώσιμες δραστηριότητες·

16. υπενθυμίζει την εξέλιξη του 
πλαισίου της ΕΕ για τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας· 
σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις 
βιωσιμότητας που βασίζονται σε 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με 
τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) κριτήρια 
αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα των 
αξιολογήσεων πιστωτικού κινδύνου που 
παρέχουν οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας για τη διοχέτευση κεφαλαίων 
προς επενδύσεις σε βιώσιμες 
δραστηριότητες· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 
ανάπτυξη μιας αγοράς για την παροχή 
αξιολογήσεων βιωσιμότητας είναι 
ανταγωνιστική και δεν επικεντρώνεται σε 
περιορισμένο αριθμό παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 219
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επισημαίνει την ανάγκη να 
ενταθούν οι προσπάθειες για μεγαλύτερη 
συνοχή των δραστηριοτήτων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών με τους 
στόχους βιωσιμότητας και τα κριτήρια 
ΠΚΔ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τον 
κεντρικό ρόλο των ευρωπαϊκών 
εποπτικών αρχών σε σχέση με τους εν 
λόγω στόχους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 220
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Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επισημαίνει την ανάγκη να 
ενταθούν οι προσπάθειες για μεγαλύτερη 
συνοχή των δραστηριοτήτων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών με τους 
στόχους βιωσιμότητας και τα κριτήρια 
ΠΚΔ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τον 
κεντρικό ρόλο των ευρωπαϊκών εποπτικών 
αρχών σε σχέση με τους εν λόγω στόχους·

17. επισημαίνει τις προσπάθειες για 
μεγαλύτερη συνοχή των δραστηριοτήτων 
των χρηματοπιστωτικών αγορών με τους 
στόχους βιωσιμότητας και τα κριτήρια 
ΠΚΔ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τον 
κεντρικό ρόλο των ευρωπαϊκών εποπτικών 
αρχών σε σχέση με τους εν λόγω στόχους·

Or. en

Τροπολογία 221
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επισημαίνει την ανάγκη να 
ενταθούν οι προσπάθειες για μεγαλύτερη 
συνοχή των δραστηριοτήτων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών με τους 
στόχους βιωσιμότητας και τα κριτήρια 
ΠΚΔ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τον 
κεντρικό ρόλο των ευρωπαϊκών εποπτικών 
αρχών σε σχέση με τους εν λόγω στόχους·

17. επισημαίνει την ανάγκη να 
ενταθούν οι προσπάθειες για μεγαλύτερη 
συνοχή των δραστηριοτήτων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών με τους 
στόχους βιωσιμότητας και τα κριτήρια 
ΠΚΔ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τον 
κεντρικό ρόλο των ευρωπαϊκών εποπτικών 
αρχών σε σχέση με τους εν λόγω στόχους· 
παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τις ΕΕΑ, 
ιδίως την ΕΑΤ, σε συνεργασία με το 
ΕΣΣΚ, να αναπτύξουν κοινή μεθοδολογία 
για τις «δοκιμές αντοχής σε σχέση με τον 
άνθρακα», μετρώντας την ένταση των 
κλιματικών κινδύνων στους οποίους 
εκτίθενται τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
απόσβεση περιουσιακών στοιχείων λόγω 
της κανονιστικής αλλαγής που απορρέει 
από τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν· 
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θεωρεί ότι οι εν λόγω δοκιμές εντοπίζουν 
και αξιολογούν τον κίνδυνο που 
προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τον 
μακροοικονομικό αντίκτυπο των 
ξαφνικών αλλαγών στη χρήση της 
ενέργειας, την ανατίμηση των στοιχείων 
ενεργητικού υψηλής έντασης άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής 
κανονιστικής τους αλλαγής και την 
αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 
φυσικών καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 222
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να 
είναι σε θέση να λειτουργούν σε 
διασυνοριακό επίπεδο, ενώ θα 
διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη 
ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, 
προκειμένου να διαφοροποιούν τους 
κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν 
ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας· τονίζει 
ότι οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ευελιξία για τη μητρική 
εταιρεία στο πλαίσιο αυτό, 
διευκρινίζοντας παράλληλα ότι, σε 
περίπτωση κρίσης, η μητρική εταιρεία θα 
πρέπει να παρέχει κεφάλαια και 
ρευστότητα στη θυγατρική της στη χώρα 
υποδοχής· σημειώνει την αύξηση της 
σαφήνειας όσον αφορά την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων εποπτείας που 
προβλέπεται από τη δέσμη μέτρων για τις 
τράπεζες· παροτρύνει, ωστόσο, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να εργάζονται για την 
άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ των 
χωρών καταγωγής και των χωρών 
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υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 223
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 β. σημειώνει τα πρόσφατα 
πορίσματα της ΕΑΤ που επισημαίνουν τα 
εναπομείναντα εμπόδια στη 
διασυνοριακή παροχή τραπεζικών 
υπηρεσιών· επισημαίνει τα οφέλη της 
αυξημένης διασυνοριακής 
δραστηριότητας για τον ανταγωνισμό 
στην αγορά και την παροχή υπηρεσιών 
στους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή 
να εντοπίσει και να επεξεργαστεί πτυχές 
του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που θα 
μπορούσαν να εναρμονιστούν περαιτέρω, 
καθώς και την αποκλίνουσα εφαρμογή 
των κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη· 
συνιστά στην Επιτροπή να διερευνήσει 
πτυχές των εθνικών καθεστώτων περί 
αφερεγγυότητας που θα μπορούσαν να 
εναρμονιστούν·

Or. en

Τροπολογία 224
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
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αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ 
νέου η θέσπιση νομοθεσίας για την 
τραπεζική αποδοχής καταθέσεων και την 
επενδυτική τραπεζική·

αναλάβει δράση εξυγίανσης· καλεί την 
Επιτροπή να μελετήσει την κατάλληλη 
συνέχεια που θα δοθεί στο θέμα αυτό, 
όπως προσδιορίζεται στην έκθεσή της 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών και του κανονισμού για τον 
Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, του 
Απριλίου 2019· παροτρύνει την Επιτροπή 
να επανεξετάσει κατά πόσον η νομοθεσία 
είναι επαρκής προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει την πιθανή περαιτέρω 
εναρμόνιση συγκεκριμένων πτυχών των 
υφιστάμενων εθνικών νομοθεσιών περί 
αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των παραγόντων ενεργοποίησης της 
αφερεγγυότητας και της εξυγίανσης, και 
να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό η 
περαιτέρω εναρμόνιση είναι αναγκαία για 
να εξασφαλιστεί η συνεπής και 
αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου 
διαχείρισης κρίσεων· θεωρεί ότι η 
εμπειρία του Ομοσπονδιακού Οργανισμού 
Ασφάλισης Καταθέσεων (Federal Deposit 
Insurance Corporation) στις Ηνωμένες 
Πολιτείες προσφέρει χρήσιμα διδάγματα 
όσον αφορά τα εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης 
των καταθέσεων στην ιεραρχία των 
πιστωτών σε διαδικασίες αφερεγγυότητας 
των τραπεζών και, ειδικότερα, την 
κατάταξη ασφαλισμένων και μη 
ασφαλισμένων καταθέσεων ίδιας 
προτεραιότητας· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και να αναπτύξει έναν 
σαφέστερο ορισμό της αρχής του 
μικρότερου κόστους βάσει της ΟΣΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 225
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ 
νέου η θέσπιση νομοθεσίας για την 
τραπεζική αποδοχής καταθέσεων και την 
επενδυτική τραπεζική·

18. σημειώνει ότι το 2019 δεν 
ζητήθηκε από το Ενιαίο Συμβούλιο 
Εξυγίανσης να αναλάβει δράση 
εξυγίανσης· παροτρύνει την Επιτροπή να 
επανεξετάσει κατά πόσον η νομοθεσία 
είναι επαρκής προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων και να μην 
προσφεύγουν, μεταξύ άλλων, σε 
διάφορους χρηματοδοτούμενους από τον 
φορολογούμενο μηχανισμούς διάσωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου 
Ταμείου Εξυγίανσης· καλεί την Επιτροπή 
να δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση»· αποδοκιμάζει, 
στο πλαίσιο αυτό, τα σχόλια του Pentti 
Hakkarainen, μέλους του Εποπτικού 
Συμβουλίου της ΕΚΤ, στις 15 Ιουνίου 
2019, σύμφωνα με τα οποία οι 
ευρωπαϊκές τράπεζες πρέπει να μπουν σε 
τροχιά σταθερότητας, κάτι που μπορεί να 
επιτευχθεί εάν οι λιγότερο κερδοφόρες 
τράπεζες αποχωρήσουν από την αγορά ή 
αν εξαγορασθούν από τους πιο επικερδείς 
ανταγωνιστές τους·

Or. en

Τροπολογία 226
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
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το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου 
η θέσπιση νομοθεσίας για την τραπεζική 
αποδοχής καταθέσεων και την επενδυτική 
τραπεζική·

το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί το Ενιαίο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης να εφαρμόσει τη 
νομοθεσία σε όλες τις περιπτώσεις που 
απειλούν τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου 
η θέσπιση νομοθεσίας για την τραπεζική 
αποδοχής καταθέσεων και την επενδυτική 
τραπεζική· καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την ανακοίνωση της, του 
2013, για τον τραπεζικό τομέα ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της περιόδου 
που ακολούθησε την κρίση και να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το 
πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων· τονίζει τη 
σημασία της περαιτέρω συσσώρευσης 
ιδίων κεφαλαίων και χρέους για διάσωση 
με ίδια μέσα στους ισολογισμούς των 
τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 227
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου να 

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου να 
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διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου 
η θέσπιση νομοθεσίας για την τραπεζική 
αποδοχής καταθέσεων και την επενδυτική 
τραπεζική·

διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου 
η θέσπιση νομοθεσίας για την τραπεζική 
αποδοχής καταθέσεων και την επενδυτική 
τραπεζική· καλεί το Ενιαίο Συμβούλιο 
Εξυγίανσης να ολοκληρώσει τη 
διαδικασία κατάρτισης σχεδίων 
εξυγίανσης και επαρκών αποθεμάτων 
MREL για όλες τις σχετικές τράπεζες·

Or. en

Τροπολογία 228
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ 
νέου η θέσπιση νομοθεσίας για την 
τραπεζική αποδοχής καταθέσεων και την 
επενδυτική τραπεζική·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία και η ανακοίνωση του 2013 
για τον τραπεζικό τομέα όσον αφορά την 
κρατική ενίσχυση επαρκούν προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· θεωρεί ότι η απόφαση 
της Επιτροπής σχετικά με την κρατική 
ενίσχυση του τραπεζικού τομέα δεν είναι 
ευανάγνωστη·
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Τροπολογία 229
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ 
νέου η θέσπιση νομοθεσίας για την 
τραπεζική αποδοχής καταθέσεων και την 
επενδυτική τραπεζική·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
η νομοθεσία και η ανακοίνωση του 2013 
για τον τραπεζικό τομέα όσον αφορά την 
κρατική ενίσχυση επαρκούν προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει 
αυστηρά τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις ώστε να μην υπάρχουν 
κίνητρα για παράκαμψη της κοινής 
πειθαρχίας·

Or. en

Τροπολογία 230
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Monica Semedo
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 δεν ζητήθηκε από 
το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να 
αναλάβει δράση εξυγίανσης· παροτρύνει 
την Επιτροπή να επανεξετάσει κατά πόσον 
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η νομοθεσία είναι επαρκής προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ 
νέου η θέσπιση νομοθεσίας για την 
τραπεζική αποδοχής καταθέσεων και την 
επενδυτική τραπεζική·

η νομοθεσία και η ανακοίνωση του 2013 
για τον τραπεζικό τομέα όσον αφορά την 
κρατική ενίσχυση επαρκούν προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι όλες οι τράπεζες θα 
μπορούν, εάν χρειαστεί, να εξυγιανθούν 
χωρίς να χρειάζονται τα χρήματα των 
φορολογουμένων· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει συνέχεια στο ζήτημα της 
αναθεώρησης από το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της 
νομοθεσίας για το «μέγεθος που δεν 
επιτρέπει την πτώχευση»·

Or. en

Τροπολογία 231
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός 
ότι 5 χρόνια μετά τη θέσπιση της οδηγίας 
για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών (BRRD), τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στην Τραπεζική Ένωση δεν 
διαθέτουν πλήρως συμμορφούμενα 
σχέδια εξυγίανσης· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, ότι για την πλήρη 
συμμόρφωση των σχεδίων εξυγίανσης με 
τις νομικές απαιτήσεις, το Ενιαίο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης πρέπει να παρέχει 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση σχετικά με τη 
δυνατότητα εξυγίανσης της εκάστοτε 
τράπεζας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
ύπαρξη ουσιαστικών εμποδίων στη 
δυνατότητα εξυγίανσης και τον τρόπο 
εξάλειψης τους· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι το Ενιαίο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης θεωρεί ότι «τα 
σχέδια εξυγίανσης που έχουν εγκριθεί 
μέχρι στιγμής περιέχουν εκτιμήσεις 
σχετικά με τη δυνατότητα εξυγίανσης 
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αλλά όχι μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της 
δυνατότητας αυτής»1b· υπογραμμίζει ότι 
η σταδιακή εφαρμογή του σχεδιασμού και 
της αξιολόγησης της εξυγίανσης δεν 
προβλέπεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο· 
καλεί το ΕΣΕ να αναπτύξει 
ολοκληρωμένα σχέδια για όλες τις ομάδες 
που βρίσκονται υπό την άμεση 
αρμοδιότητά του· σχέδια που θα 
περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την 
άρση οποιωνδήποτε σημαντικών 
εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης 
κατά τη διάρκεια του κύκλου 
προγραμματισμού της εξυγίανσης του 
2020·
_________________
1b 
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/foll
owup_reply_to_written_question_z038_20
19_by_mep_sven_giegold.pdf

Or. en

Τροπολογία 232
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. ζητεί την ενίσχυση του πλαισίου 
του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης 
λόγω των πρόσφατων αμφιλεγόμενων 
περιπτώσεων· επισημαίνει τις αδυναμίες 
του όσον αφορά την πολύπλοκη διοίκησή 
του, τη μη συνεκτική εφαρμογή των 
υφιστάμενων εργαλείων διαχείρισης 
κρίσεων, με αποτέλεσμα να εκφράζονται 
ανησυχίες σχετικά με ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και τη στενή ερμηνεία της 
αξιολόγησης του δημόσιου συμφέροντος 
από το ΕΣΕ·

Or. en
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Τροπολογία 233
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάζει σε ετήσια βάση κατά πόσον 
εξακολουθούν να πληρούνται οι 
απαιτήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 
107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ 
όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης 
κρατικών ενισχύσεων στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 234
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες 
συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση 
της Τραπεζικής Ένωσης στο πλαίσιο της 
ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για το 
ΕΣΑΚ, η οποία συγκροτήθηκε τον 
Ιανουάριο 2019 και λογοδοτεί στην 
Ευρωομάδα, συμπεριλαμβανομένων 
περαιτέρω βελτιώσεων στο πλαίσιο 
διαχείρισης κρίσεων για τις τράπεζες· 
καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ μιας περαιτέρω 
εξέλιξης του πλαισίου διαχείρισης 
κρίσεων με τις εξελίξεις πολιτικής σε 
σχέση με την ασφάλιση καταθέσεων, 
αρχής γενομένης από την τρέχουσα 
αναθεώρηση της οδηγίας για το σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων (ΟΣΕΚ)·

Or. en
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Τροπολογία 235
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 β. εκφράζει επίσης την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι το ΕΣΕ δεν 
γνωστοποιεί τακτικά τον βαθμό στον 
οποίο οι τράπεζες συμμορφώνονται με 
τον στόχο για τις MREL· καλεί το ΕΣΕ 
να διατυπώσει δεσμευτικές τιμές-στόχους 
για τις MREL σε όλες τις τράπεζες που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και να 
αναλάβει δράση εάν δεν τους 
εκπληρώσουν·

Or. en

Τροπολογία 236
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 γ. σημειώνει ότι στην πρόσφατη 
απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η εκτεταμένη δημόσια 
στήριξη που χορηγήθηκε σε μια 
γερμανική Landesbank δεν συνιστά 
κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι η 
ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας και η 
πρόσθετη παροχή κρατικών εγγυήσεων 
πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες που 
θα είχε αποδεχθεί ένας ιδιώτης επενδυτής 
(αρχή του ΙΕΟΑ)· ωστόσο, δεν έχει 
πεισθεί ότι το νέο επιχειρηματικό σχέδιο 
που προτάθηκε θα επιτρέψει στην 
τράπεζα να επιστρέψει στην κερδοφορία, 
δεδομένου ότι η έγκριση του σχεδίου 
αναδιάρθρωσης της τράπεζας από την 
Επιτροπή το 2012 αποδείχθηκε 
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υπερβολικά αισιόδοξη· υπογραμμίζει εν 
προκειμένω ότι η στήριξη που παρέχεται 
από ένα θεσμικό σύστημα προστασίας 
δεν μπορεί να πληροί αυτομάτως την 
αρχή του ιδιώτη επενδυτή υπό συνθήκες 
οικονομίας της αγοράς, δεδομένου ότι τον 
ιδιώτη επενδυτή τον ενδιαφέρει μόνο η 
αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης και 
όχι οι δαπάνες που συνδέονται με την 
εναλλακτική εκδοχή της πτώχευσης της 
τράπεζας· είναι επίσης της άποψης ότι η 
απαλλαγή των επενδύσεων ΘΣΠ από 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
σε συνδεδεμένα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που τελούν υπό πτώχευση θα 
υπονόμευε τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού στην Τραπεζική Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 237
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 δ. σημειώνει ότι, σε δύο πρόσφατες 
ιταλικές υποθέσεις, αν και το ΕΣΕ είχε 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το 
ψήφισμα δεν ήταν δικαιολογημένο για 
λόγους δημόσιου συμφέροντος, η 
Επιτροπή ενέκρινε την κρατική ενίσχυση 
με την αιτιολογία ότι μετριάζει τις 
οικονομικές διαταραχές σε περιφερειακό 
επίπεδο, με αποτέλεσμα «οι πιστωτές 
μεγαλύτερης εξασφάλισης να 
επωφελούνται περισσότερο από την 
πτώχευση από ό,τι από την εξυγίανση 
των τραπεζών»1γ· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι, ελλείψει σαφήνειας 
στην ανακοίνωση του 2013 για τον 
τραπεζικό τομέα σχετικά με το τι συνιστά 
σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή 
οικονομία, οι κανόνες στον τομέα των 
ενισχύσεων για την εκκαθάριση αφήνουν 
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περιθώρια στα κράτη μέλη να 
αποκαθιστούν αποτελεσματικά σε τοπικό 
επίπεδο το δημόσιο συμφέρον που έχει 
αρνηθεί να χορηγήσει το ΕΣΕ σε εθνικό 
επίπεδο· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει την από καιρό 
αναμενόμενη ανακοίνωση του 2013 για 
τον τραπεζικό τομέα σύμφωνα με την 
οδηγία για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών· τονίζει, 
αντίστοιχα, ότι η αξιολόγηση του 
κριτηρίου δημόσιου συμφέροντος στο 
πλαίσιο της οδηγίας για την ανάκαμψη 
και την εξυγίανση των τραπεζών θα 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την πιθανότητα 
χρήσης δημοσίων πόρων όταν δεν 
ενεργοποιείται η εξυγίανση και 
εφαρμόζονται εθνικές διαδικασίες 
αφερεγγυότητας·
_________________
1γ EBA Chair, http://www.lastampa. 
it/2017/07/19/esteri/lastampa-in-
english/enria-eba-we-warned-italy-in-
about-risks-for-banks-
ZqtCBNa7Yp1d¬PEtxY5CHWI/pagina.ht
ml.

Or. en

Τροπολογία 238
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 ε. επισημαίνει περαιτέρω ότι η 
υφιστάμενη ποικιλομορφία των 
καθεστώτων περί αφερεγγυότητας 
προκαλεί αβεβαιότητα σχετικά με την 
έκβαση των διαδικασιών εκκαθάρισης· 
είναι της άποψης ότι, προκειμένου η 
τραπεζική ένωση να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά, οι νόμοι περί 
αφερεγγυότητας πρέπει να εναρμονιστούν 
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περαιτέρω, δημιουργώντας ένα 
πανευρωπαϊκό καθεστώς, το οποίο θα 
παρέχει το ίδιο επίπεδο βεβαιότητας σε 
περιπτώσεις εκκαθάρισης, όπως 
αναμένεται σε περιπτώσεις εξυγίανσης· 
υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
εναρμόνισης των μηχανισμών 
ενεργοποίησης των διαδικασιών 
αφερεγγυότητας στα κράτη μέλη και την 
ευθυγράμμισή τους με την ανάκληση της 
άδειας μιας τράπεζας προκειμένου να 
αποτρέπονται καταστάσεις 
«αβεβαιότητας», όπου μια τράπεζα 
κηρύσσεται «υπό πτώχευση ή ενδέχεται 
να πτωχεύσει», αλλά δεν υπάρχει δημόσιο 
συμφέρον για την έναρξη της διαδικασίας 
εξυγίανσης ούτε το εθνικό δίκαιο 
επιτρέπει τη δρομολόγηση εκκαθάρισης·

Or. en

Τροπολογία 239
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 στ. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει κατά πόσον έχει ωφεληθεί ο 
τραπεζικός τομέας, από την αρχή της 
κρίσης από έμμεσες επιδοτήσεις και 
κρατικές ενισχύσεις μέσω της παροχής 
μη συμβατικής στήριξης της 
ρευστότητας· επισημαίνει ότι, παρότι οι 
επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία 
ήταν σχετικά περιορισμένες, οι πράξεις 
εκκαθάρισης της ΕΚΤ έδωσαν στις 
τράπεζες τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση με πολύ χαμηλό κόστος ή 
ακόμη και με αρνητικά επιτόκια και με 
εξασφαλίσεις χαμηλότερης ποιότητας· 
θεωρεί ότι το γεγονός αυτό ισοδυναμεί με 
άμεση επιδότηση των ισολογισμών τους 
σε ένα πλαίσιο που δεν υπόκειται στο 
καθιερωμένο δημοκρατικό σύστημα 
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ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη 
χορήγηση δημοσίων επιδοτήσεων· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το μέγεθος 
της επιδότησης αυτής δεν 
παρακολουθείται ούτε δημοσιεύεται και 
δεν υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις 
όσον αφορά το αν και με ποιο τρόπο 
επενδύεται· τονίζει ότι οποιαδήποτε 
ανάλογα έκτακτα μέτρα θα πρέπει να 
συνοδεύονται από μέτρα για τον 
περιορισμό των στρεβλώσεων στις 
αγορές και την οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 240
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη μηχανισμών στην Τραπεζική 
Ένωση για τη διασφάλιση της παροχής 
ρευστότητας έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση εξυγίανσης και καλεί την 
Επιτροπή να προσπαθήσει να 
αντιμετωπίσει το κενό αυτό χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 241
Billy Kelleher, Monica Semedo, Luis Garicano
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη μηχανισμών στην Τραπεζική 
Ένωση για τη διασφάλιση της παροχής 

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη μηχανισμών στην Τραπεζική 
Ένωση για τη διασφάλιση της παροχής 
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ρευστότητας έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση εξυγίανσης και καλεί την 
Επιτροπή να προσπαθήσει να 
αντιμετωπίσει το κενό αυτό χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

ρευστότητας έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση εξυγίανσης· υπογραμμίζει τη 
σημασία που έχει η παροχή ρευστότητας 
στο πλαίσιο μιας εξυγίανσης στη ομαλή 
συνέχιση των υπηρεσιών και της 
σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών 
αγορών· αναγνωρίζει ότι ο κοινός 
μηχανισμός ασφαλείας για το ΕΤΕ δεν θα 
εξυπηρετούσε πλήρως τον σκοπό αυτό, 
ιδίως σε περίπτωση εξυγίανσης 
συστημικής τράπεζας· καλεί την 
Επιτροπή να προσπαθήσει να 
αντιμετωπίσει το κενό αυτό χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 242
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη μηχανισμών στην Τραπεζική 
Ένωση για τη διασφάλιση της παροχής 
ρευστότητας έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση εξυγίανσης και καλεί την 
Επιτροπή να προσπαθήσει να 
αντιμετωπίσει το κενό αυτό χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
παροχή ρευστότητας έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση εξυγίανσης· καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτόν τον 
ηθικό κίνδυνο χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση· απορρίπτει την ιδέα ότι η 
ΕΚΤ θα μπορούσε να παράσχει την εν 
λόγω ρευστότητα·

Or. en

Τροπολογία 243
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη μηχανισμών στην Τραπεζική 

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη μηχανισμών στην τραπεζική 
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Ένωση για τη διασφάλιση της παροχής 
ρευστότητας έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση εξυγίανσης και καλεί την 
Επιτροπή να προσπαθήσει να 
αντιμετωπίσει το κενό αυτό χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

ένωση για τη διασφάλιση της παροχής 
ρευστότητας σε μια τράπεζα σε περίπτωση 
εξυγίανσης και καλεί την Επιτροπή να 
προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το κενό 
αυτό χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 244
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη μηχανισμών στην Τραπεζική 
Ένωση για τη διασφάλιση της παροχής 
ρευστότητας έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση εξυγίανσης και καλεί την 
Επιτροπή να προσπαθήσει να 
αντιμετωπίσει το κενό αυτό χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη μηχανισμών στην τραπεζική 
ένωση για τη διασφάλιση της παροχής 
ρευστότητας σε περίπτωση εξυγίανσης και 
καλεί την Επιτροπή να προσπαθήσει να 
αντιμετωπίσει το κενό αυτό χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 245
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να τεθεί σε λειτουργία ο 
κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το ΕΤΕ·

20. σημειώνει την πρόοδο που 
σημείωσε η Ευρωομάδα όσον αφορά την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το νομικό 
πλαίσιο για τον κοινό μηχανισμό 
ασφαλείας για το ΕΤΕ· αποδοκιμάζει 
ωστόσο την απόφασή της Ευρωομάδας 
να αναβάλει την τελική του απόφαση 
σχετικά με την εισαγωγή του κοινού 
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μηχανισμού ασφαλείας· υπενθυμίζει τη 
σημασία του κοινού μηχανισμού 
ασφαλείας ως σημαντικού εργαλείου για 
τον ΕΜΕ· ζητεί να τεθεί σε λειτουργία ο 
κοινός μηχανισμός ασφαλείας το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 246
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να τεθεί σε λειτουργία ο 
κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το ΕΤΕ·

20. λαμβάνει υπόψη την απόφαση της 
Ευρωομάδας σχετικά με τη «καταρχήν 
συμφωνία» που σχετίζεται με τη 
μεταρρύθμιση του ΕΜΣ· ζητεί να τεθεί σε 
λειτουργία ο κοινός μηχανισμός ασφαλείας 
για το ΕΤΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τη σημασία της πρόβλεψης της 
εισαγωγής του μηχανισμού ασφαλείας 
έως το 2020·

Or. en

Τροπολογία 247
Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να τεθεί σε λειτουργία ο 
κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το 
ΕΤΕ·

20. θεωρεί ότι οι κανόνες που διέπουν 
τις εισφορές στο ΕΤΕ βάσει της 
προσαρμοσμένης μεθόδου θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν, λαμβάνοντας 
περισσότερο υπόψη τον κίνδυνο παρά το 
οικονομικό μέγεθος του ιδρύματος·

Or. fr
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Τροπολογία 248
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να τεθεί σε λειτουργία ο 
κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το ΕΤΕ·

20. ζητεί να τεθεί σε λειτουργία ο 
κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το ΕΤΕ 
σύμφωνα με τους όρους εντολής που 
συμφωνήθηκαν από τους Υπουργούς 
Οικονομικών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 249
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να τεθεί σε λειτουργία ο 
κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το ΕΤΕ·

20. ζητεί να θεσπιστεί το ταχύτερο 
δυνατό ο κοινός μηχανισμός ασφαλείας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης καθώς 
και να τεθεί άμεσα σε λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 250
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να τεθεί σε λειτουργία ο 
κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το ΕΤΕ·

20. ζητεί τη διάλυση του κοινού 
μηχανισμού ασφαλείας για το ΕΤΕ·

Or. en
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Τροπολογία 251
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί να τεθεί σε λειτουργία ο 
κοινός μηχανισμός ασφαλείας για το 
ΕΤΕ·

20. απορρίπτει κάθε μηχανισμό 
ασφαλείας που χρηματοδοτείται από τους 
φορολογούμενους·

Or. en

Τροπολογία 252
Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να 
είναι σε θέση να λειτουργούν σε 
διασυνοριακό επίπεδο, ενώ θα 
διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη 
ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, 
προκειμένου να διαφοροποιούν τους 
κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν 
ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας· τονίζει 
ότι οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ευελιξία για τη μητρική 
εταιρεία στο πλαίσιο αυτό, 
διευκρινίζοντας παράλληλα ότι, σε 
περίπτωση κρίσης, η μητρική εταιρεία θα 
πρέπει να παρέχει κεφάλαια και 
ρευστότητα στη θυγατρική της στη χώρα 
υποδοχής·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 253
Danuta Maria Hübner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να 
είναι σε θέση να λειτουργούν σε 
διασυνοριακό επίπεδο, ενώ θα 
διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη 
ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, 
προκειμένου να διαφοροποιούν τους 
κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν 
ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας· τονίζει 
ότι οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ευελιξία για τη μητρική 
εταιρεία στο πλαίσιο αυτό, 
διευκρινίζοντας παράλληλα ότι, σε 
περίπτωση κρίσης, η μητρική εταιρεία θα 
πρέπει να παρέχει κεφάλαια και 
ρευστότητα στη θυγατρική της στη χώρα 
υποδοχής·

21. τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να 
είναι σε θέση να λειτουργούν σε 
διασυνοριακό επίπεδο, ενώ θα 
διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη 
ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, 
προκειμένου να διαφοροποιούν τους 
κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν 
ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας· τονίζει 
ότι οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ευελιξία για τη μητρική 
εταιρεία στο πλαίσιο αυτό, ενώ παράλληλα 
θα προβλέπουν αξιόπιστους και 
εφαρμόσιμους μηχανισμούς που θα 
επιτρέπουν, σε περίπτωση κρίσης, στη 
μητρική εταιρεία (οντότητα εξυγίανσης) 
να παρέχει κεφάλαια, ελάχιστες 
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και 
επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και 
ρευστότητα στη θυγατρική που βρίσκεται 
σε διαφορετική χώρα υποδοχής εντός της 
Τραπεζικής Ένωσης· θεωρεί, ωστόσο, 
ότι θα πρέπει να παρέχονται ορισμένες 
διασφαλίσεις· επισημαίνει, για το σκοπό 
αυτό, τη δυνατότητα θέσπισης 
μηχανισμού στήριξης σε επίπεδο ομίλου 
αλλά και ορισμένων απαλλαγών 
ρευστότητας· επαναλαμβάνει τον θετικό 
αντίκτυπο της εναρμόνισης ορισμένων 
τμημάτων του δικαίου περί 
αφερεγγυότητας·

Or. en

Τροπολογία 254
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να 
είναι σε θέση να λειτουργούν σε 

21. τονίζει ότι ορισμένες τράπεζες 
λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο, ενώ 
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διασυνοριακό επίπεδο, ενώ θα 
διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη 
ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, 
προκειμένου να διαφοροποιούν τους 
κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν 
ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας· τονίζει 
ότι οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ευελιξία για τη μητρική 
εταιρεία στο πλαίσιο αυτό, 
διευκρινίζοντας παράλληλα ότι, σε 
περίπτωση κρίσης, η μητρική εταιρεία θα 
πρέπει να παρέχει κεφάλαια και 
ρευστότητα στη θυγατρική της στη χώρα 
υποδοχής·

διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη 
ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, 
προκειμένου να διαφοροποιούν τους 
κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν 
ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 255
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να 
είναι σε θέση να λειτουργούν σε 
διασυνοριακό επίπεδο, ενώ θα 
διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη 
ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, 
προκειμένου να διαφοροποιούν τους 
κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν 
ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας· τονίζει 
ότι οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ευελιξία για τη μητρική 
εταιρεία στο πλαίσιο αυτό, 
διευκρινίζοντας παράλληλα ότι, σε 
περίπτωση κρίσης, η μητρική εταιρεία θα 
πρέπει να παρέχει κεφάλαια και 
ρευστότητα στη θυγατρική της στη χώρα 
υποδοχής·

21. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
τελευταίες συζητήσεις σχετικά με την 
ανάγκη για διασυνοριακές συγχωνεύσεις 
τραπεζών· καλεί την Επιτροπή να προβεί 
σε λεπτομερή αξιολόγηση του αντίκτυπου 
αυτών των συγχωνεύσεων και των 
επιπτώσεών τους στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα αλλά και στις τράπεζες που 
είναι «πολύ μεγάλες για να αποτύχουν» 
προτού υποβάλει σχετικές προτάσεις·

Or. en

Τροπολογία 256
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Margarida Marques, Neena Gill
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να 
είναι σε θέση να λειτουργούν σε 
διασυνοριακό επίπεδο, ενώ θα 
διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη 
ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, 
προκειμένου να διαφοροποιούν τους 
κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν 
ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας· τονίζει 
ότι οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ευελιξία για τη μητρική 
εταιρεία στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζοντας 
παράλληλα ότι, σε περίπτωση κρίσης, η 
μητρική εταιρεία θα πρέπει να παρέχει 
κεφάλαια και ρευστότητα στη θυγατρική 
της στη χώρα υποδοχής·

21. τονίζει ότι οι τράπεζες πρέπει να 
είναι σε θέση να λειτουργούν σε 
διασυνοριακό επίπεδο, ενώ θα 
διαχειρίζονται το κεφάλαιο και τη 
ρευστότητά τους σε ενοποιημένο επίπεδο, 
προκειμένου να διαφοροποιούν τους 
κινδύνους τους και να αντιμετωπίζουν 
ενδεχόμενη έλλειψη κερδοφορίας· τονίζει 
ότι οι κανόνες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη ευελιξία για τη μητρική 
εταιρεία στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζοντας 
παράλληλα ότι, σε περίπτωση κρίσης, η 
μητρική εταιρεία θα πρέπει να παρέχει 
κεφάλαια και ρευστότητα στη θυγατρική 
της στη χώρα υποδοχής· επισημαίνει τη 
σημασία της σύγκλισης των κανόνων 
περί εκκαθάρισης μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 257
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. τονίζει ότι το πρόβλημα των 
τραπεζών «που είναι πολύ μεγάλες για να 
αφεθούν να πτωχεύσουν» παραμένει πολύ 
σημαντικό και εγκυμονεί σοβαρούς 
κινδύνους ως προς τη δυνατότητα 
εξυγίανσης των τραπεζών· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη για 
διαρθρωτική μεταρρύθμιση του 
τραπεζικού τομέα βάσει σαφούς και 
υποχρεωτικού διαχωρισμού των βασικών 
πιστωτικών δραστηριοτήτων από τις 
δραστηριότητες εμπορικών συναλλαγών· 
επισημαίνει ότι αυτή η μεταρρύθμιση 
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συνιστά θεμελιώδες συμπλήρωμα στο 
πλαίσιο επίλυσης της κρίσης, όπως αυτό 
επισημαίνεται στα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τη χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2008·

Or. en

Τροπολογία 258
Martin Schirdewan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. τονίζει ότι τα εθνικά τραπεζικά 
συστήματα πρέπει να διατηρηθούν και να 
μην κινδυνεύσουν από περαιτέρω 
προσπάθειες διασυνοριακής 
εναρμόνισης· εν προκειμένω, 
αντιμετωπίζει με μεγάλη ανησυχία τις 
διάφορες συγκρίσεις με το μοντέλο των 
ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση της 
οικονομίας, καθώς το μοντέλο αυτό θα 
μπορούσε να προσφέρει υψηλότερα 
βραχυπρόθεσμα κέρδη, αλλά ταυτόχρονα 
και πιο ευμετάβλητα·

Or. en

Τροπολογία 259
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια στο ζήτημα της αναθεώρησης 
από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας της νομοθεσίας για τις 
τράπεζες ««που είναι πολύ μεγάλες για να 
αφεθούν να πτωχεύσουν» και να εξετάσει 
κατά πόσον θα πρέπει να εξεταστεί εκ 
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νέου η θέσπιση νομοθεσίας για την 
τραπεζική αποδοχής καταθέσεων και την 
επενδυτική τραπεζική·

Or. en

Τροπολογία 260
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα για ένα ισχυρό πλαίσιο 
για την εξυγίανση και την αφερεγγυότητα 
των τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 261
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. σημειώνει ότι για την αποφυγή 
εσφαλμένων κινήτρων και για την τήρηση 
της αρχής της επικουρικότητας, η εθνική 
ευθύνη πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί 
κεντρικό στοιχείο και ότι, ως εκ τούτου, 
τα ευρωπαϊκά συστήματα αντασφάλισης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αφού 
έχουν εξαντληθεί οι εθνικοί πόροι·

Or. en

Τροπολογία 262
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για το γεγονός ότι η Τραπεζική Ένωση 
εξακολουθεί να μην διαθέτει τον τρίτο 
πυλώνα της, δηλαδή ένα ισχυρό 
ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων που θα διασφαλίζει την 
προστασία των καταθέσεων σε ολόκληρη 
την Τραπεζική Ένωση, ανεξάρτητα από 
τη γεωγραφική τους θέση, και θα μειώνει 
σημαντικά τον αρνητικό δεσμό μεταξύ 
των τραπεζών και των οικείων κρατών·

Or. en

Τροπολογία 263
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 β. τονίζει ότι, αν και το ΕΣΑΚ 
μπορεί αρχικά να παρέχει επιστρεπτέα 
στήριξη ρευστότητας, αυτό δεν μπορεί να 
είναι το τελικό στάδιο, αλλά μόνο μια 
μεταβατική φάση σε ένα ολοκληρωμένο 
ΕΣΑΚ·

Or. en

Τροπολογία 264
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 22. απορρίπτει τη μετατροπή της 
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Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης 
των καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

τραπεζικής ένωσης σε μία ένωση 
μεταβίβασης πόρων μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
που θα αναγκάζει τους καταθέτες σε ένα 
κράτος να πληρώσουν για τις διαταραχές 
των τραπεζών σε άλλα κράτη μέλη και να 
διαταράξουν την εμπιστοσύνη των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
υπενθυμίζει ότι ο ηθικός κίνδυνος της 
προστασίας των καταθέσεων ωθεί τις 
τράπεζες καταθέσεων να υιοθετούν 
υπερβολικά ριψοκίνδυνες συμπεριφορές· 
υπενθυμίζει ότι η προστασία των 
καταθέσεων αποθαρρύνει τους κατόχους 
καταθέσεων να ελέγχουν λεπτομερώς την 
τράπεζά τους και τις αποφάσεις της 
σχετικά με επενδύσεις αλλά και τη 
διαχείρισή της· απορρίπτει την 
υποστήριξη της Προέδρου της Επιτροπής 
και της Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση 
του ΕΣΑΚ· επισημαίνει ότι η απουσία 
κατάλληλης εκτίμησης επιπτώσεων της 
πρότασης για το ΕΣΑΚ αντιβαίνει εξ 
ορισμού από τις αρχές της χρηστής 
νομοθεσίας· επισημαίνει ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές 
αμφιβολίες όσον αφορά την κατάλληλη 
νομική βάση για τη θέσπιση ΕΣΑΚ·

Or. en

Τροπολογία 265
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης 
των καταθέσεων που θα βασίζεται σε ένα 
αποτελεσματικό καθεστώς εποπτείας και 
διαχείρισης κρίσεων, μια εναρμονισμένη 
νομοθεσία περί αφερεγγυότητας των 
τραπεζών και στην περαιτέρω ανάπτυξη 
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χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

του ευρωπαϊκού καθεστώτος εξυγίανσης 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα, 
την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση και την 
ενίσχυση της σταθερότητας της ζώνης 
του ευρώ στο σύνολό της· χαιρετίζει την 
υποστήριξη της Προέδρου της Επιτροπής 
και της Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση 
του ΕΣΑΚ·

Or. en

Τροπολογία 266
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης 
των καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

22. είναι αντίθετο στην ολοκλήρωση 
της τραπεζικής ένωσης μέσω της 
δημιουργίας ενός πλήρως 
αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ·

Or. en

Τροπολογία 267
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
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Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ· παροτρύνει το Συμβούλιο να 
συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για το 
ΕΣΑΚ το συντομότερο δυνατόν, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ένα 
συνεκτικό πλαίσιο με την οδηγία για το 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 268
Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· είναι της 
άποψης ότι, ενώ το ΕΣΑΚ πρέπει να 
παρέχει πλήρη κάλυψη ρευστότητας και 
ζημιών, θα πρέπει να διατηρηθούν τα 
θεσμικά συστήματα προστασίας (ΘΣΠ) 
τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως ενιαία οντότητα για τους σκοπούς του 
ΕΣΑΚ· χαιρετίζει την υποστήριξη της 
[νέας] Προέδρου της Επιτροπής και της 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
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ΕΣΑΚ·

Or. en

Τροπολογία 269
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
αναγνωρίζει τη δυνητική ανάγκη για μια 
ρεαλιστική σταδιακή εφαρμογή του 
ΕΣΑΚ διατηρώντας παράλληλα τη 
φιλοδοξία θέσπισης ενός αμοιβαίου 
πλαισίου· χαιρετίζει την υποστήριξη της 
[νέας] Προέδρου της Επιτροπής και της 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

Or. en

Τροπολογία 270
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός ΕΣΑΚ, με σκοπό την προστασία των 
καταθετών από τις διαταραχές στον 
τραπεζικό τομέα και την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης των καταθετών και των 
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καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

επενδυτών σε ολόκληρη την Τραπεζική 
Ένωση και, ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι 
η μείωση των κινδύνων θα αποτελέσει 
ουσιαστικό στοιχείο για το μέλλον· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και της 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση ενός 
ΕΣΑΚ·

Or. en

Τροπολογία 271
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της 
δημιουργίας ενός πλήρως 
αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, με σκοπό την 
προστασία των καταθετών από τις 
διαταραχές στον τραπεζικό τομέα και την 
εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταθέσεων, 
π.χ. μέσω ενός συστήματος 
αντασφάλισης καταθέσεων, με σκοπό την 
προστασία των καταθετών από τις 
διαταραχές στον τραπεζικό τομέα και την 
εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 272
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της 
δημιουργίας ενός πλήρως 

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της θέσπισης 
ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού εγγύησης 
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αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, με σκοπό την 
προστασία των καταθετών από τις 
διαταραχές στον τραπεζικό τομέα και την 
εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

των καταθέσεων, με σκοπό την προστασία 
των καταθετών από τις διαταραχές στον 
τραπεζικό τομέα και την εξασφάλιση της 
εμπιστοσύνης των καταθετών και των 
επενδυτών σε ολόκληρη την Τραπεζική 
Ένωση· χαιρετίζει την υποστήριξη της 
[νέας] Προέδρου της Επιτροπής και της 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 273
Herve Juvin, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της 
δημιουργίας ενός πλήρως 
αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, με σκοπό την 
προστασία των καταθετών από τις 
διαταραχές στον τραπεζικό τομέα και την 
εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

22. θεωρεί ότι το ΕΣΑΚ, που θα 
πρέπει να είναι πλήρως 
αμοιβαιοποιημένο, πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες για τη στάθμιση 
των κινδύνων που εγκυμονούν οι 
τράπεζες σε κάθε χώρα που είναι μέλος 
της ζώνης του ευρώ·

Or. fr

Τροπολογία 274
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
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Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
αντασφάλισης των καταθέσεων, με σκοπό 
την προστασία των καταθετών από τις 
διαταραχές στον τραπεζικό τομέα και την 
εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση, ενώ 
παράλληλα θα επιτρέπονται εξαιρέσεις 
για θεσμικά συστήματα εγγυήσεων που 
ήδη λειτουργούν·

Or. en

Τροπολογία 275
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της [νέας] 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΕΚΤ για τη θέσπιση του 
ΕΣΑΚ·

22. ζητεί την ολοκλήρωση της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου ΕΣΑΚ, 
με σκοπό την προστασία των καταθετών 
από τις διαταραχές στον τραπεζικό τομέα 
και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την Τραπεζική Ένωση· 
χαιρετίζει την υποστήριξη της Προέδρου 
της Επιτροπής και της Προέδρου της ΕΚΤ 
για τη θέσπιση του ΕΣΑΚ·

Or. en

Τροπολογία 276
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. υπενθυμίζει ότι ο χρυσός είναι 
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χρήμα ενώ το παραστατικό χρήμα είναι 
χρέος· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
γερμανική Bundesbank, για πρώτη φορά 
από την κυκλοφορία του ευρώ, έχει 
αρχίσει να αγοράζει χρυσό, λαμβάνοντας 
με τον τρόπο αυτό τις αναγκαίες 
προφυλάξεις για το αναπόφευκτο· 
επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η κεντρική 
τράπεζα της Πολωνίας προχώρησε στον 
επαναπατρισμό των αποθεμάτων της σε 
χρυσό· επιδοκιμάζει την πρόσφατη 
δήλωση της κεντρικής τράπεζας των 
Κάτω Χωρών, σύμφωνα με την οποία, 
εάν επρόκειτο να υπάρξει μεγάλη αλλαγή 
νομίσματος, το απόθεμα χρυσού μπορεί 
να χρησιμεύσει ως βάση για την 
ανοικοδόμηση του παγκόσμιου 
νομισματικού συστήματος· υπογραμμίζει 
ότι ο χρυσός ενισχύει την εμπιστοσύνη 
στη σταθερότητα του ισολογισμού της 
κεντρικής τράπεζας και δημιουργεί 
αίσθημα ασφάλειας· καλεί, ως εκ τούτου, 
όλες τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, και 
ιδίως εκείνες που βρίσκονται στη ζώνη 
του ευρώ, να διατηρήσουν επαρκείς 
ποσότητες φυσικού χρυσού και να 
επαναπατρίζουν τυχόν αποθέματα χρυσού 
που επί του παρόντος διατηρούνται εκτός 
των εθνικών συνόρων·

Or. en

Τροπολογία 277
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. επισημαίνει τους δυνητικούς 
κινδύνους ενός ΕΣΑΚ, ιδίως εκείνους που 
συνδέονται με ηθικούς κινδύνους·

Or. en
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Τροπολογία 278
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 β. επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι 
εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ διαφορετικών εθνικών 
τραπεζικών συστημάτων, διότι ορισμένα 
από αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
άκρως επισφαλή κατάσταση· κρίνει, ως 
εκ τούτου, ότι η ισχύουσα πρόταση για το 
ΕΣΑΚ αφορά τόσο τον επιμερισμό των 
κληροδοτημάτων, λαμβανομένου υπόψη 
του υψηλού επιπέδου μη 
εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, όσο και τον επιμερισμό του 
κινδύνου· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι 
η μείωση του κινδύνου θα πρέπει να 
προηγείται κάθε μορφής επιμερισμού των 
κληροδοτημάτων και του κινδύνου· 
θεωρεί ότι, τελικά, ένα δίκαιο σύστημα 
ασφάλισης των καταθέσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει να 
βλάπτει το επίπεδο προστασίας που έχουν 
επί του παρόντος οι καταθέτες, και η 
θέσπισή του είναι δυνατή μόνο όταν όλες 
οι συμμετέχουσες τράπεζες βρίσκονται σε 
παρόμοια, οικονομικά σταθερή θέση·

Or. en

Τροπολογία 279
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 γ. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 114 
φαίνεται να αποτελεί ακατάλληλη νομική 
βάση για τη θέσπιση τόσο του ΕΣΑΚ όσο 
και του Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων·
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Or. en

Τροπολογία 280
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν έχει ενημερωθεί για τις συζητήσεις 
που διεξάγονται στο πλαίσιο της ομάδας 
εργασίας υψηλού επιπέδου για το ΕΣΑΚ, 
η οποία λογοδοτεί στην Ευρωομάδα·

Or. en

Τροπολογία 281
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 β. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συμμετέχει στην ομάδα υψηλού 
επιπέδου και υπενθυμίζει το άρθρο 9 της 
συμφωνίας-πλαισίου του 2010 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· το εν λόγω άρθρο 
περιλαμβάνει την υποχρέωση της 
Επιτροπής να εγγυάται την ίση 
μεταχείριση, ιδίως σε νομοθετικά 
θέματα·

Or. en

Τροπολογία 282
Jonás Fernández, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 γ. παροτρύνει το Συμβούλιο να 
ξεκινήσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις 
για το ΕΣΑΚ, προτείνοντας ουσιαστικές 
ενέργειες για την προώθηση, χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

Or. en


