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Amendamentul 1
Jonás Fernández, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea 
Comisiei din 24 noiembrie 2015 de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 806/2015 în 
scopul instituirii unui sistem european de 
asigurare a depozitelor 
(COM(2015)0586),

Or. en

Amendamentul 2
Jonás Fernández, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Referirea 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Acordul-cadru din 
2010 privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană,

Or. en

Amendamentul 3
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 23 
noiembrie 2016 referitoare la finalizarea 
Acordului Basel III2,

— având în vedere Rezoluția sa din 23 
noiembrie 2016 referitoare la finalizarea 
Acordului Basel III2 și concluzia 
Consiliului Ecofin din 12 iulie 2016 din 
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care reiese că după toate probabilitățile 
pachetul de reformă nu va antrena o 
majorare semnificativă a cerințelor de 
capital din UE,

_________________ _________________
2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0439. 2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0439.

Or. en

Amendamentul 4
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile din 
Foaia de parcurs a Autorității Bancare 
Europene (ABE) pentru Fintech 
referitoare la consultarea privind 
abordarea ABE față de tehnologia 
financiară (Fintech) din martie 2018,

Or. en

Amendamentul 5
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere raportul Autorității 
Bancare Europene (ABE) din decembrie 
2018, intitulat „Risk Assessment of the 
European Banking System” (Evaluarea 
riscurilor sistemului bancar european)5,

— având în vedere raportul Autorității 
Bancare Europene (ABE) din noiembrie 
2019, intitulat „Risk Assessment of the 
European Banking System” (Evaluarea 
riscurilor sistemului bancar european)5,

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

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

Amendamentul 6
Jonás Fernández, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul favorabil 
dat de eurosummitul din 14 decembrie 
2018 față de decizia Eurogrupului în 
configurație deschisă de a institui un 
Grup la nivel înalt cu mandatul de a lucra 
la o foaie de parcurs pentru începerea 
negocierilor politice referitoare la un 
sistem european de asigurare a 
depozitelor (EDIS), respectând toate 
elementele foii de parcurs din 2016 în 
ordinea lor corectă.

Or. en

Amendamentul 7
Jonás Fernández, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Referirea 14 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere aprobarea dată de 
același summit al zonei euro pentru 
termenii de referință ai mecanismului de 
sprijin comun pentru Fondul unic de 
rezoluție, în care s-a precizat modul în 
care va fi declanșat mecanismul de sprijin 
și s-a anticipat că s-au înregistrat 
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suficiente progrese în reducerea 
riscurilor, fapt ce urmează a fi evaluat în 
2020,

Or. en

Amendamentul 8
Jonás Fernández, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Referirea 14 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul adoptat 
de Comisia Europeană la 30 aprilie 2019, 
prin care se evaluează punerea în aplicare 
a Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și a Regulamentului 
privind mecanismul unic de rezoluție 
(RMUR),

Or. en

Amendamentul 9
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Referirea 20 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul adoptat 
de Comisia Europeană la 30 aprilie 2019, 
care evaluează punerea în aplicare a 
Directivei privind redresarea și rezoluția 
instituțiilor bancare și a Regulamentului 
privind mecanismul unic de rezoluție 
(RMUR),

Or. en

Amendamentul 10
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Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere studiul publicat de 
Comisia Europeană în noiembrie 2019 
privind diferențele existente între legile 
privind insolvența bancară și posibilitatea 
de le armoniza,

Or. en

Amendamentul 11
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Referirea 23 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul ABE din 8 
august 2019 privind eligibilitatea 
depozitelor, nivelul de acoperire și 
cooperarea dintre sistemele de garantare 
a depozitelor (SGD), din 30 octombrie 
2019 privind plățile din sistemul de 
garantare a depozitelor și din [ianuarie 
2020] privind finanțarea sistemelor de 
garantare a depozitelor și utilizările 
fondurilor sistemelor de garantare a 
depozitelor;

Or. en

Amendamentul 12
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Referirea 24 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere studiul publicat de 
Comisia Europeană în noiembrie 2019 
privind opțiunile și drepturile naționale în 
temeiul Directivei privind sistemele de 
garantare a depozitelor și tratamentul 
aplicat acestora în contextul unui sistem 
european de asigurare a depozitelor,

Or. en

Amendamentul 13
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 27 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere retragerea de 
către Comisia Europeană a propunerii 
privind măsurile structurale de 
ameliorare a rezilienței instituțiilor de 
credit din Uniunea Europeană 
COM(2014)0043,

Or. en

Amendamentul 14
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Referirea 27 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul ABE din 
noiembrie 2019 intitulat „Raport privind 
creditele neperformante: progrese 
realizate și provocări viitoare”,15a

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

Or. en

Amendamentul 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 27 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere analiza stabilității 
financiare făcută de BCE în noiembrie 
2019,

Or. en

Amendamentul 16
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Referirea 27 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul comun 
din aprilie 2019 al autorităților europene 
de supraveghere (AES) destinat Comisiei 
Europene referitor la nevoia de a aduce 
îmbunătățiri cerințelor de management al 
riscului informatic în sectorul financiar al 
UE15b,
15b JC 2019 26, 
https://eba.europa.eu/file/102634/downloa
d?token=ZR98JZp8

Or. en

Amendamentul 17
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Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 27 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul 
economic anual pe 2018 al Băncii 
Reglementelor Internaționale,

Or. en

Amendamentul 18
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Referirea 27 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul ABE din 
octombrie 2019 intitulat „Raport privind 
potențiale obstacole în calea furnizării 
transfrontaliere de servicii bancare și de 
plată”,15c

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

Or. en

Amendamentul 19
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât procesul de aprofundare a 
uniunii economice și monetare necesită o 
uniune bancară solidă, ca element de 

A. întrucât un sistem bancar sănătos 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
creșterea economică și stabilitatea 
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bază indispensabil pentru stabilitatea 
financiară a zonei euro, precum și crearea 
unui mecanism de stabilizare bugetară 
pentru zona euro, în ansamblul său;

financiară;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât procesul de aprofundare a 
uniunii economice și monetare necesită o 
uniune bancară solidă, ca element de 
bază indispensabil pentru stabilitatea 
financiară a zonei euro, precum și 
crearea unui mecanism de stabilizare 
bugetară pentru zona euro, în ansamblul 
său;

A. întrucât o politică monetară solidă 
care își respectă cu strictețe mandatul de 
stabilitate a prețurilor, consacrat la 
articolul 127 alineatul (1) din TFUE, este 
un element indispensabil pentru 
stabilitatea financiară a zonei euro;

Or. en

Amendamentul 21
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât procesul de aprofundare a 
uniunii economice și monetare necesită o 
uniune bancară solidă, ca element de bază 
indispensabil pentru stabilitatea financiară 
a zonei euro, precum și crearea unui 
mecanism de stabilizare bugetară pentru 
zona euro, în ansamblul său;

A. întrucât procesul de aprofundare a 
uniunii economice și monetare necesită o 
uniune bancară solidă ca element 
indispensabil pentru stabilitatea financiară 
a zonei euro;

Or. en



PE644.981v01-00 12/148 AM\1195082RO.docx

RO

Amendamentul 22
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât procesul de aprofundare a 
uniunii economice și monetare necesită o 
uniune bancară solidă, ca element de bază 
indispensabil pentru stabilitatea financiară 
a zonei euro, precum și crearea unui 
mecanism de stabilizare bugetară pentru 
zona euro, în ansamblul său;

A. întrucât procesul de aprofundare a 
uniunii economice și monetare necesită o 
uniune bancară solidă, concepută pentru a 
fi un element indispensabil pentru 
stabilitatea financiară a zonei euro; 
întrucât, cu toate acestea, nu trebuie creat 
un mecanism de stabilizare bugetară pentru 
zona euro în ansamblu, deoarece statele 
membre cu acces la piețele financiare pot 
juca ele însele un astfel de rol de 
absorbție a șocurilor;

Or. en

Amendamentul 23
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât uniunea bancară 
cuprinde un mecanism unic de 
supraveghere, un mecanism unic de 
rezoluție și sisteme naționale armonizate 
de garantare a depozitelor;

Or. en

Amendamentul 24
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât pentru a consolida 
uniunea bancară trebuie în primul și în 
primul rând ca diferitele state membre să 
își intensifice eforturile de a-și reduce 
nivelurile ridicate de credite 
neperformante;

Or. en

Amendamentul 25
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât finalizarea uniunii 
bancare va avea o contribuție esențială la 
percepția internațională asupra monedei 
euro și la rolul său mai important pe 
piețele mondiale;

Or. en

Amendamentul 26
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât riscurile de evoluție 
negativă a creșterii economice în lume și 
în zona euro au crescut și continuă să 
creeze probleme de stabilitate financiară;

Or. en



PE644.981v01-00 14/148 AM\1195082RO.docx

RO

Amendamentul 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât uniunea bancară rămâne 
incompletă atât timp cât nu dispune de un 
mecanism de protecție pentru Fondul unic 
de rezoluție (FUR) și de un sistem 
european de asigurare a depozitelor 
(EDIS);

B. întrucât uniunea bancară va 
continua să se dezintegreze din cauza 
hazardului moral și va duce la o Uniune a 
transferurilor permanente, dacă se 
implementează mecanisme precum 
mecanismul de sprijin pentru Fondul unic 
de rezoluție (FUR) și sistemul european de 
asigurare a depozitelor (EDIS); regretă că 
progresele insuficiente în reducerea 
riscurilor în unele state membre constituie 
un argument pentru mutualizarea 
sistemelor de garantare a depozitelor, 
creând stimulente pentru unele state 
membre de a nu reduce riscurile sau chiar 
de a-și asuma riscuri mai mari; remarcă 
că lipsa unei evaluări corespunzătoare a 
impactului pentru propunerea referitoare 
la un sistem european de asigurare a 
depozitelor contrazice în mod 
fundamental principiile bunei 
guvernanțe;

Or. en

Amendamentul 28
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât uniunea bancară rămâne 
incompletă atât timp cât nu dispune de un 
mecanism de protecție pentru Fondul unic 
de rezoluție (FUR) și de un sistem 
european de asigurare a depozitelor 
(EDIS);

B. întrucât, cel puțin atât timp cât 
riscurile diferă foarte mult între sistemele 
bancare naționale, uniunea bancară riscă 
să devină o Uniune a transferurilor dacă 
este completată cu un mecanism de sprijin 
pentru Fondul unic de rezoluție (FUR) și 
cu un sistem european de asigurare a 
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depozitelor (EDIS);

Or. en

Amendamentul 29
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât uniunea bancară rămâne 
incompletă atât timp cât nu dispune de un 
mecanism de protecție pentru Fondul unic 
de rezoluție (FUR) și de un sistem 
european de asigurare a depozitelor 
(EDIS);

B. întrucât uniunea bancară rămâne 
incompletă atât timp cât nu dispune de un 
mecanism de protecție pentru Fondul unic 
de rezoluție (FUR), de o soluție credibilă 
la problema expunerilor suverane și de o 
reducere substanțială a stocului de credite 
neperformante;

Or. en

Amendamentul 30
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât uniunea bancară rămâne 
incompletă atât timp cât nu dispune de un 
mecanism de protecție pentru Fondul unic 
de rezoluție (FUR) și de un sistem 
european de asigurare a depozitelor 
(EDIS);

B. întrucât uniunea bancară rămâne 
incompletă timp cât nu dispune de un 
mecanism de protecție pentru Fondul unic 
de rezoluție (FUR) și de un sistem 
european de asigurare a depozitelor (EDIS) 
ca al treilea pilon al uniunii bancare;

Or. en

Amendamentul 31
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât o piață funcțională a 
serviciilor financiare cu amănuntul este 
importantă atât pentru economia, cât și 
pentru cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 32
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât Uniunea bancară nu 
dispune încă de măsuri care să abordeze 
cauzele profunde ale problemelor cu care 
se confruntă consumatorii: complexitatea 
artificială, practicile comerciale neloiale, 
excluderea grupurilor vulnerabile de la 
utilizarea serviciilor de bază, precum și 
implicarea limitată a autorităților publice;

Or. en

Amendamentul 33
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât încredințarea către BCE a 
supravegherii instituțiilor financiare de 
importanță sistemică s-a dovedit a fi un 
succes;

eliminat
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât încredințarea către BCE a 
supravegherii instituțiilor financiare de 
importanță sistemică s-a dovedit a fi un 
succes;

C. întrucât preluare de BCE a 
supravegherii instituțiilor financiare de 
importanță sistemică s-a dovedit a fi 
nereușită, în conformitate cu tablourile de 
risc ale ABE, care arată în mod clar că 
cele mai slabe 50 % bănci din zona euro 
nu și-au mărit ratele de solvabilitate din 
2016 încoace și că cele mai mari bănci se 
află într-o situație mult mai proastă decât 
băncile mai mici;

Or. en

Amendamentul 35
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât încredințarea către BCE a 
supravegherii instituțiilor financiare de 
importanță sistemică s-a dovedit a fi un 
succes;

C. întrucât preluarea de BCE a 
supravegherii instituțiilor financiare de 
importanță sistemică a generat preocupări 
persistente legate de potențialele conflicte 
de interese între aplicarea unei politici 
monetare independente și supravegherea 
prudențială;

Or. en

Amendamentul 36
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
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Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât încredințarea către BCE a 
supravegherii instituțiilor financiare de 
importanță sistemică s-a dovedit a fi un 
succes;

C. întrucât preluarea de BCE a 
supravegherii instituțiilor financiare de 
importanță sistemică s-a dovedit a fi un 
succes; întrucât BCE își poate exercita 
atribuțiile de supraveghere, dacă este 
necesar, în raport cu toate instituțiile de 
credit autorizate și sucursalele stabilite în 
statele membre participante;

Or. en

Amendamentul 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, până acum, în derularea 
activităților sale de supraveghere, Banca 
Centrală Europeană nu a ținut seama 
suficient de principiul proporționalității;

Or. en

Amendamentul 38
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. subliniază, în același timp, că o 
supraveghere eficientă și performantă nu 
se va realiza supunând toate instituțiile 
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acelorași norme, întrucât instituțiile mici 
suportă costuri de conformitate 
proporțional mai mari raportat la 
dimensiunile lor, față de instituțiile mari; 
subliniază, prin urmare, că este urgent 
nevoie de eforturi suplimentare pentru ca 
măsurile de supraveghere bancară să fie 
mai proporționale în cazul instituțiilor 
mici, cu risc scăzut; subliniază că 
îmbunătățirea proporționalității înseamnă 
că sarcina administrativă, din punctul de 
vedere al conformității și al cerințelor de 
publicare, ar trebui să fie considerabil 
redusă;

Or. en

Amendamentul 39
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât dezvoltarea mecanismului 
unic de rezoluție (MUR) a fost eficientă,

D. întrucât mecanismul unic de 
rezoluție (MUR) trebuie desființat;

Or. en

Amendamentul 40
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât dezvoltarea mecanismului 
unic de rezoluție (MUR) a fost eficientă,

D. întrucât mecanismul unic de 
rezoluție (MUR) are scopul de a asigura 
norme și proceduri uniforme, precum și 
un proces decizional comun privind 
rezoluția ordonată a băncilor aflate în 
dificultăți majore, cu impact minim 
asupra economiei reale, pentru a proteja 
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până la capăt finanțele publice de costul 
salvării băncilor;

Or. en

Amendamentul 41
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât dezvoltarea mecanismului 
unic de rezoluție (MUR) a fost eficientă,

D. întrucât dezvoltarea mecanismului 
unic de rezoluție (MUR) a fost un 
instrument util, dar încă nefinalizat, 
menit să evite socializarea pierderilor;

Or. en

Amendamentul 42
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât dezvoltarea mecanismului 
unic de rezoluție (MUR) a fost eficientă,

D. întrucât dezvoltarea mecanismului 
unic de rezoluție (MUR) a avut succes, dar 
mai sunt încă multe de făcut pentru a 
asigura aplicarea eficientă a 
regulamentului;

Or. en

Amendamentul 43
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât o curbă a randamentului 
aproape plată reduce semnificativ 
profitabilitatea băncilor într-unul dintre 
cele mai importante domenii ale activității 
lor comerciale, și anume acordarea de 
credite pentru investiții pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 44
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât nivelul creditelor 
neperformante în mai multe state membre 
rămâne inacceptabil de ridicat;

Or. en

Amendamentul 45
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât deocamdată problema 
legăturii dintre stat și bănci nu a fost 
tratată suficient;

Or. en

Amendamentul 46
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
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Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât la mai bine de zece ani de 
la criza financiară nu s-a cercetat 
suficient problema băncilor „prea mari 
pentru a da faliment” și „prea 
interconectate pentru a da faliment” ;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât recentele scandaluri de 
spălare de bani la scară industrială, care 
au implicat instituții financiare din UE, 
demonstrează că supravegherea 
prudențială și pentru combaterea spălării 
banilor nu pot fi tratate separat și că nu 
există un sistem adecvat de supraveghere 
și de asigurare a respectării legislației 
UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât sectorul bancar european 
rămâne în mare măsură principalul 
finanțator pentru întreprinderi, spre 
deosebire de alte jurisdicții, unde piețele 
de capital au o cotă considerabilă din 
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finanțarea pentru întreprinderi;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
riscul a fost redus doar marginal, în ciuda 
climatului favorabil în privința ratei 
dobânzii;

Or. en

Amendamentul 50
Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

Cu toate acestea, este imperativ să se 
sublinieze că progresul menționat pare a 
fi mai mult teoretic decât practic. De fapt, 
băncile europene manifestă tot mai puțină 
încredere reciprocă, contrar efectului 
preconizat.
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Or. fr

Amendamentul 51
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare; 
subliniază, cu toate acestea, că trebuie 
realizate progrese suplimentare, în special 
în ceea ce privește reducerea riscurilor;

Or. en

Amendamentul 52
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, 
mai exact în supraveghere și rezoluție; 
subliniază, cu toate acestea, că trebuie 
realizate progrese suplimentare în 
reducerea riscurilor;

Or. en

Amendamentul 53
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare 
înainte de a purcede la partajarea 
riscurilor;

Or. de

Amendamentul 54
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, 
mai exact în reducerea riscurilor; 
subliniază, cu toate acestea, că trebuie 
realizate progrese suplimentare, atât în 
partajarea, cât și în reducerea riscurilor;

Or. en

Amendamentul 55
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, 
mai exact în reducerea riscurilor; 
subliniază, cu toate acestea, că Uniunea și 
sectorul bancar nu trebuie să se culce pe 
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special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

lauri și că trebuie realizate progrese 
suplimentare, atât în reducerea, cât și în 
partajarea riscurilor;

Or. en

Amendamentul 56
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, 
mai exact în reducerea riscurilor; 
subliniază, cu toate acestea, că trebuie 
realizate progrese suplimentare, în special 
în ceea ce privește partajarea riscurilor; 
reamintește că partajarea și reducerea 
riscurilor ar trebui să meargă în paralel;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
reducerea și partajarea riscurilor; 
subliniază, cu toate acestea, că trebuie 
realizate progrese suplimentare atât în 
partajarea, cât și în reducerea riscurilor, 
prin punerea în aplicare corespunzătoare 
a legislației UE, în special o supraveghere 
eficace a tuturor băncilor din UE;

Or. en
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Amendamentul 58
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare, în 
special în ceea ce privește reducerea 
riscurilor; subliniază, cu toate acestea, că 
trebuie realizate progrese suplimentare, în 
special în ceea ce privește partajarea 
riscurilor;

1. reamintește progresele înregistrate 
în punerea în aplicare a uniunii bancare; 
subliniază, cu toate acestea, că trebuie 
realizate progrese suplimentare, atât în 
partajarea, cât și în reducerea riscurilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. constată că implementarea 
completă a uniunii bancare este necesară 
pentru a oferi mai multă finanțare 
economiei, atât gospodăriilor, cât și 
întreprinderilor, în special IMM-urilor, 
promovând investițiile și crearea de locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 60
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
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Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că uniunea bancară 
este deschisă tuturor statelor membre care 
doresc să i se alăture; consideră că de 
controlul uniunii bancare trebuie să se 
ocupe în primul rând statele membre și 
instituțiile participante, cărora le revine și 
răspunderea aferentă;

Or. en

Amendamentul 61
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este de părere că deși este nevoie 
urgentă să se limiteze daunele datorate 
deficiențelor din structura actuală a 
sistemului bancar, ar fi mult mai 
binevenite niște reforme structurale care 
să reducă a priori riscurile sistemice 
datorate interconectărilor și complexității, 
care stau la baza problemei băncilor prea 
mari pentru a da faliment;

Or. en

Amendamentul 62
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă că s-au făcut prea puține 
progrese în abordarea riscurilor asociate 
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cu relația dintre stat și bănci; subliniază 
riscurile de concentrare asociate cu 
volumele mari de expuneri ale statului în 
bilanțurile băncilor;

Or. en

Amendamentul 63
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază că obligațiunile de stat 
nu sunt active fără riscuri și nu ar trebui 
tratate ca atare; invită Comisia să prezinte 
o propunere legislativă care să introducă 
ponderi de risc la expunerile suverane;

Or. en

Amendamentul 64
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța finalizării 
uniunii piețelor de capital, care 
completează uniunea bancară în 
finanțarea economiei reale; subliniază, de 
asemenea, că o uniune a piețelor de 
capital complet integrată, împreună cu o 
uniune bancară în toată puterea 
cuvântului, ar permite partajarea 
riscurilor în sectorul privat și, în plus, ar 
consolida rolul internațional al monedei 
euro, mărind și mai mult competitivitatea 
piețelor europene;

Or. en
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Amendamentul 65
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută sprijinul acordat de [viitorul] 
președinte al Comisiei Europene și de 
președintelui BCE pentru finalizarea 
uniunii bancare și, la nivel mondial, a 
uniunii economice și monetare, prin 
crearea unei capacități bugetare menite să 
ofere zonei euro o funcție de stabilizare 
adecvată;

2. regretă sprijinul acordat de 
Președintele Comisiei Europene și de 
Președintele BCE pentru transformarea 
uniunii bancare într-o uniune a 
transferurilor și, la nivel mondial, pentru 
uniunea economică și monetară, prin 
crearea unei capacități fiscale menite să 
instituie un mecanism permanent de 
transfer de la statele membre cu politici 
economice solide la statele membre foarte 
îndatorate, cu structuri de guvernanță 
ineficiente și depășite;

Or. en

Amendamentul 66
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută sprijinul acordat de [viitorul] 
președinte al Comisiei Europene și de 
președintelui BCE pentru finalizarea 
uniunii bancare și, la nivel mondial, a 
uniunii economice și monetare, prin 
crearea unei capacități bugetare menite să 
ofere zonei euro o funcție de stabilizare 
adecvată;

2. regretă sprijinul acordat de [noua] 
președintă a Comisiei Europene și de 
președinta BCE pentru crearea unei 
capacități fiscale care nu este nici 
necesară, nici de dorit, deoarece statele 
membre care au acces la piețele 
financiare pot îndeplini ele însele o 
funcție de stabilizare adecvată;

Or. en

Amendamentul 67
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Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută sprijinul acordat de [viitorul] 
președinte al Comisiei Europene și de 
președintelui BCE pentru finalizarea 
uniunii bancare și, la nivel mondial, a 
uniunii economice și monetare, prin 
crearea unei capacități bugetare menite să 
ofere zonei euro o funcție de stabilizare 
adecvată;

2. salută sprijinul acordat de [noua] 
președintă a Comisiei Europene și de 
președinta BCE pentru finalizarea uniunii 
bancare și a uniunii economice și 
monetare, de exemplu prin crearea unui 
instrument bugetar pentru competitivitate 
și convergență (BICC), conceput să ofere 
statelor membre din zona euro sprijin 
adecvat pentru reforme structurale;

Or. en

Amendamentul 68
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută sprijinul acordat de [viitorul] 
președinte al Comisiei Europene și de 
președintelui BCE pentru finalizarea 
uniunii bancare și, la nivel mondial, a 
uniunii economice și monetare, prin 
crearea unei capacități bugetare menite să 
ofere zonei euro o funcție de stabilizare 
adecvată;

2. salută sprijinul acordat de [noua] 
președintă a Comisiei Europene și de 
președinta BCE pentru finalizarea uniunii 
bancare;

Or. en

Amendamentul 69
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută sprijinul acordat de [viitorul] 
președinte al Comisiei Europene și de 
președintelui BCE pentru finalizarea 
uniunii bancare și, la nivel mondial, a 
uniunii economice și monetare, prin 
crearea unei capacități bugetare menite să 
ofere zonei euro o funcție de stabilizare 
adecvată;

2. salută sprijinul acordat de [noua] 
președintă a Comisiei Europene și de 
președinta BCE pentru finalizarea uniunii 
bancare pentru finalizarea uniunii 
bancare și, la nivel mondial, a uniunii 
economice și monetare;

Or. en

Amendamentul 70
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută sprijinul acordat de [viitorul] 
președinte al Comisiei Europene și de 
președintelui BCE pentru finalizarea 
uniunii bancare și, la nivel mondial, a 
uniunii economice și monetare, prin 
crearea unei capacități bugetare menite să 
ofere zonei euro o funcție de stabilizare 
adecvată;

2. salută sprijinul acordat de 
președinta al Comisiei Europene și de 
președinta BCE pentru finalizarea uniunii 
bancare și, într-un sens mai larg, a uniunii 
economice și monetare, prin crearea unei 
capacități bugetare menite să ofere zonei 
euro o funcție de stabilizare adecvată;

Or. en

Amendamentul 71
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută sprijinul acordat de [viitorul] 
președinte al Comisiei Europene și de 
președintelui BCE pentru finalizarea 

2. salută sprijinul acordat de 
președinta al Comisiei Europene și de 
președinta BCE pentru finalizarea uniunii 
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uniunii bancare și, la nivel mondial, a 
uniunii economice și monetare, prin 
crearea unei capacități bugetare menite să 
ofere zonei euro o funcție de stabilizare 
adecvată;

bancare și, la nivel mondial, a uniunii 
economice și monetare, prin crearea unei 
capacități bugetare menite să ofere zonei 
euro o funcție de stabilizare adecvată;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută sprijinul acordat de [viitorul] 
președinte al Comisiei Europene și de 
președintelui BCE pentru finalizarea 
uniunii bancare și, la nivel mondial, a 
uniunii economice și monetare, prin 
crearea unei capacități bugetare menite să 
ofere zonei euro o funcție de stabilizare 
adecvată;

2. salută sprijinul acordat de 
președinta al Comisiei Europene și de 
președinta BCE pentru finalizarea uniunii 
bancare și, într-un sens mai larg, a uniunii 
economice și monetare, prin crearea unei 
capacități bugetare menite să ofere zonei 
euro o funcție de stabilizare adecvată;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază că Eurogrupul nu este 
nici o instituție, nici un organism, nici o 
agenție a Uniunii Europene, ci un forum 
de discuții interguvernamental informal; 
regretă că statele membre continuă să 
acționeze în afara cadrului comunitar, 
subminând rolul de colegislator al 
Parlamentului și dreptul său de control 
democratic;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că negocierile 
interguvernamentale desfășurate până în 
prezent, în special cele care implică 
Instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate și Grupul de lucru la 
nivel înalt pentru uniunea bancară al 
Eurogrupului nu au dus la niciun 
rezultat; îndeamnă la continuarea 
negocierilor într-un cadru deschis care să 
garanteze implicarea activă a 
Parlamentului European, respectând 
ordinea juridică a Uniunii Europene; 
subliniază că aceste schimbări vor aduce 
o mai mare protecție judiciară, precum și 
o transparență mai riguroasă și reguli 
mai stricte de acces la documente;

Or. en

Amendamentul 75
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța acordului la 
care s-a ajuns în cadrul Eurogrupului de 
a institui un instrument bugetar pentru 
zona euro având ca obiective convergența 
și competitivitatea — instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate (BICC); cu toate acestea, 
subliniază că acest instrument nu este 
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conceput să asigure stabilizarea 
macroeconomică, iar resursele 
preconizate nu sunt suficiente pentru așa 
ceva;

Or. en

Amendamentul 76
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că dezvoltarea de noi 
instrumente bugetare care să vizeze 
stabilizarea și convergența în zona euro 
ar fi extrem de importantă pentru 
guvernarea economică a zonei euro;

Or. en

Amendamentul 77
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută creșterea rezilienței globale 
a sistemului bancar european, atestată de 
evaluarea riscurilor efectuată de ABE în 
2018 cu privire la sistemul bancar 
european;

3. subliniază necesitatea de a 
consolida procesul de monitorizare a 
testului de rezistență bancară;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută creșterea rezilienței globale a 
sistemului bancar european, atestată de 
evaluarea riscurilor efectuată de ABE în 
2018 cu privire la sistemul bancar 
european;

3. salută creșterea rezilienței globale a 
sistemului bancar european, atestată de 
evaluarea riscurilor efectuată de ABE în 
2018 cu privire la sistemul bancar 
european; cu toate acestea, reamintește 
avertismentele lansate de BCE în raportul 
său de stabilitate din noiembrie 2019 cu 
privire la scăderea rentabilității bancare și 
bulele la active și obligațiuni;

Or. en

Amendamentul 79
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută creșterea rezilienței globale a 
sistemului bancar european, atestată de 
evaluarea riscurilor efectuată de ABE în 
2018 cu privire la sistemul bancar 
european;

3. salută creșterea rezilienței globale a 
sistemului bancar european, atestată de 
evaluarea riscurilor efectuată de ABE în 
2019 cu privire la sistemul bancar 
european; se bucură mai ales că băncile 
și-au menținut ratele de capital stabile, iar 
calitatea activelor s-a îmbunătățit, fapt 
reflectat de o nouă scădere a creditelor 
neperformante; subliniază, cu toate 
acestea, că nivelurile de rentabilitate 
rămân scăzute, mediul macroeconomic se 
deteriorează, iar ratele dobânzilor scăzute 
persistă; constată, de asemenea, că se 
preconizează că un nivel ridicat al 
concurenței, în special în domeniul 
tehnologiei financiare (FinTech), precum 
și riscurile operaționale mai mari din 
cauza digitalizării și a inovării, precum și 
lipsa de integrare din cauza segmentării 
rămase între statele membre, este de 
așteptat să pună probleme suplimentare 
pentru rentabilitatea băncilor; invită 
sectorul bancar să se concentreze pe 
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reformarea propriilor modele de afaceri și 
încurajează în continuare investițiile în 
tehnologia financiară;

Or. en

Amendamentul 80
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută creșterea rezilienței globale a 
sistemului bancar european, atestată de 
evaluarea riscurilor efectuată de ABE în 
2018 cu privire la sistemul bancar 
european;

3. observă creșterea rezilienței globale 
a sistemului bancar european, atestată de 
evaluarea riscurilor efectuată de ABE în 
2018 cu privire la sistemul bancar 
european; este în continuare preocupat de 
fragilitatea sistemului bancar european și 
este deosebit de îngrijorat de faptul că 
instrumentele existente, astfel cum sunt 
prevăzute de CRR/CRD și de BRRD, nu 
vor fi suficiente pentru a evita șocurile 
economice majore în cazul unei viitoare 
crize bancare și că va fi necesară încă o 
dată socializarea pierderilor;

Or. en

Amendamentul 81
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută creșterea rezilienței globale a 
sistemului bancar european, atestată de 
evaluarea riscurilor efectuată de ABE în 
2018 cu privire la sistemul bancar 
european;

3. salută creșterea rezilienței globale a 
sistemului bancar european, atestată de 
evaluarea riscurilor efectuată de ABE în 
2018 cu privire la sistemul bancar 
european; îndeamnă să se facă o evaluare 
aprofundată a calității activelor (AQR) 
pentru a spori transparența în ceea ce 
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privește expunerile băncilor, ca parte a 
procesului de reducere a riscurilor;

Or. en

Amendamentul 82
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește că ratele negative ale 
dobânzii din zona euro creează costuri 
pentru bănci și deponenți, în special dacă 
evită categoriile de investiții mai riscante, 
acesta fiind cazul mai ales în multe bănci 
mici;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul 
scăzut de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 
provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

4. subliniază că nivelul scăzut de risc 
și rata scăzută a dobânzii au determinat 
costuri mai mici pentru provizioane și 
pierderi; regretă că băncile cele mai mari 
și statele membre cu datorii mari nu au 
profitat de acest mediu favorabil pentru a 
reduce datoriile și a crește productivitatea; 
reamintește necesitatea de a evalua în mod 
continuu nivelurile de finanțare a 
economiei și, în special, a IMM-urilor, 
ținând seama de „zombificarea” a cel 
puțin 10 % din întreprinderile europene 
ca urmare a acestei politici monetare 
acomodative, potrivit Raportului 
economic anual pe 2018 al Băncii 
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Reglementelor Internaționale;

Or. en

Amendamentul 84
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut 
de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 
provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

4. subliniază că nivelul scăzut de risc 
și rata scăzută a dobânzii au determinat 
costuri mai mici pentru provizioane și 
pierderi; reamintește necesitatea de a 
evalua în mod continuu nivelurile de 
finanțare a economiei și, în special, a 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 85
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul 
scăzut de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 
provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

4. subliniază că deteriorarea 
perspectivelor economice și rata scăzută a 
dobânzii implică constrângeri puternice 
asupra profitabilității băncilor, ceea ce 
reprezintă un motiv de îngrijorare pentru 
stabilitatea financiară, deoarece limitează 
capacitatea băncilor de a crea rezerve de 
capital pentru a face față șocurilor 
neprevăzute; reamintește necesitatea de a 
evalua în mod continuu nivelurile de 
finanțare a economiei și, în special, a 
IMM-urilor;
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Or. en

Amendamentul 86
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut 
de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 
provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut 
de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat temporar costuri mai mici 
pentru provizioane și pierderi; atrage 
atenția că aceasta nu este totuși o 
îmbunătățire structurală; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 87
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut 
de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 
provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut 
de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 
provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor, ceea ce include 
efectele unui sistem bancar descentralizat 
asupra oportunităților de finanțare a 
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IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 88
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Monica 
Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut 
de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 
provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

4. constată că rentabilitatea băncilor a 
crescut din 2012, iar, începând cu 2017, 
randamentul capitalului social depășește 6 
%; subliniază, cu toate acestea, că 
constatările recente ale ABE arată că 
rentabilitatea băncilor s-a diminuat și că 
nu se așteaptă ca provocările la adresa 
rentabilității să se reducă pe termen scurt; 
subliniază că nivelul scăzut de risc și rata 
scăzută a dobânzii au determinat costuri 
mai mici pentru provizioane și pierderi; 
reamintește necesitatea de a evalua în mod 
continuu nivelurile de finanțare a 
economiei și, în special, a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 89
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut 
de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; observă, cu toate acestea, 
că această creștere este încă departe de a 
acoperi costul capitalului, care este 
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provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

estimat la aproximativ 8-10 % pentru 
majoritatea băncilor, așa cum subliniază 
BCE, și că rentabilitatea financiară a 
băncilor din zona euro este în continuare, 
de asemenea, mai mică decât cea a unora 
dintre băncile similare de la nivel 
internațional, de exemplu a băncilor 
americane și a celor nordice;

subliniază că nivelul scăzut de risc și rata 
scăzută a dobânzii au determinat costuri 
mai mici pentru provizioane și pierderi; 
reamintește necesitatea de a evalua în mod 
continuu nivelurile de finanțare a 
economiei și, în special, a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 90
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut 
de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 
provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că o curbă 
aproape constantă a randamentului 
reduce semnificativ rentabilitatea băncilor 
într-unul dintre cele mai importante 
domenii ale activității lor comerciale, și 
anume acordarea de credite pentru 
investiții pe termen lung; reamintește 
necesitatea de a monitoriza continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 91
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. constată că rentabilitatea băncilor 
crește constant din 2012, iar, începând cu 
2017, randamentul capitalului social 
depășește 6 %; subliniază că nivelul scăzut 
de risc și rata scăzută a dobânzii au 
determinat costuri mai mici pentru 
provizioane și pierderi; reamintește 
necesitatea de a evalua în mod continuu 
nivelurile de finanțare a economiei și, în 
special, a IMM-urilor;

4. constată că rentabilitatea băncilor 
europene este semnificativ mai redusă 
decât cea a băncilor din SUA; subliniază 
că rata scăzută a dobânzii a avut un impact 
asupra acestui nivel scăzut al 
rentabilității; reamintește necesitatea de a 
evalua în mod continuu nivelurile de 
finanțare a economiei și, în special, a 
IMM-urilor; solicită o evaluare 
corespunzătoare a impactului 
reglementărilor anterioare și viitoare 
pentru a atinge acest obiectiv;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată, cu toate acestea, că 
perspectiva unui risc scăzut și a unei 
rentabilități scăzute, deteriorarea 
scenariului macroeconomic și tensiunile 
geopolitice, precum și riscurile cibernetice 
și securitatea datelor sunt unele din 
principalele provocări cu care se 
confruntă sectorul bancar al UE;

Or. en

Amendamentul 93
Margarida Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată, cu toate acestea, că 
perspectiva unei rentabilități scăzute, 
încetinirea creșterii economice și 
tensiunile geopolitice, precum și 
tehnologiile disruptive, riscurile 
cibernetice și securitatea datelor sunt 
unele din principalele provocări cu care 
se confruntă sectorul bancar al UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea 
finanțării către investiții durabile și 
facilitarea tranziției către o economie 
neutră din punct de vedere climatic;

5. avertizează sectorul bancar cu 
privire la bulele de active ecologice ca 
urmare a atenției mediatice și politice 
exagerate din jurul investițiilor 
sustenabile și al așa-numitei economii 
neutre din punct de vedere climatic; 
subliniază că favorizarea unor astfel de 
bule este în detrimentul rezilienței și 
stabilității financiare a sectorului bancar;

Or. en

Amendamentul 95
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din 

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții care măresc productivitatea 
și potențialul de creștere ale UE, 
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punct de vedere climatic; contribuind astfel la prosperitatea și 
bunăstarea pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 96
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din 
punct de vedere climatic;

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile;

Or. en

Amendamentul 97
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic;

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic; este preocupat de 
faptul că vulnerabilitățile băncilor la 
riscurile legate de schimbările climatice 
ar putea să nu fie pe deplin înțelese; în 
acest sens, salută angajamentele ABE de 
a include aspecte legate de riscurile 
climatice în evaluarea sa anuală a 
riscurilor și de a introduce un test specific 
de rezistență la schimbările climatice; 
invită Comisia să răspundă acestor 
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riscuri, dacă este necesar;

Or. en

Amendamentul 98
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic;

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și responsabile 
social și în facilitarea tranziției către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, în care interesul tot mai mare al 
micilor deponenți pentru astfel de 
investiții sustenabile va fi esențial;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic;

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic; invită, de asemenea, 
toate băncile europene să adere la 
inițiativa ONU privind principiile pentru 
activități bancare responsabile și să 
prezinte anual rapoarte privind eforturile 
lor de finanțare sustenabilă și reducere a 
riscurilor legate de schimbările climatice 
în bilanțurile lor;
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Or. en

Amendamentul 100
Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic;

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic;

constată totuși că, dincolo de acest 
obiectiv, este necesar să se treacă la o 
economie responsabilă la nivel local, care 
să permită mai ales luarea în considerare 
în mai mare măsură a IMM-urilor, care 
constituie partea esențială a structurii 
economice locale;

Or. fr

Amendamentul 101
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic;

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic, fără a pune în pericol 
stabilitatea financiară; subliniază, în 
acest sens, importanța unei divulgări și a 
unei evaluări a riscurilor adecvate;

Or. en
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Amendamentul 102
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic;

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic și reafirmă rolul său 
important pentru economia reală, 
creșterea economică și ocuparea forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 103
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic;

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către economia reală, inclusiv către 
investiții durabile, și facilitarea tranziției 
către o economie neutră din punct de 
vedere climatic;

Or. en

Amendamentul 104
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic;

5. subliniază rolul esențial al 
sectorului bancar în canalizarea finanțării 
către investiții durabile și facilitarea 
tranziției către o economie neutră din punct 
de vedere climatic; subliniază că o 
condiție prealabilă pentru un astfel de 
demers este un sistem unificat de 
clasificare pentru activitățile economice, 
care trebuie extins pentru a acoperi și alte 
activități decât cele prevăzute în prezent în 
textul Regulamentului privind taxonomia, 
aflat în curs de negociere, incluzând în 
special activitățile care sunt considerate 
nesustenabile („taxonomia maro”); 
îndeamnă, de asemenea, la revizuirea 
Directivei privind raportarea 
nefinanciară, pentru a include obligațiile 
de raportare și de divulgare în ceea ce 
privește factorii de mediu, sociali și de 
guvernanță (ESG) și pentru a extinde 
domeniul său de aplicare la 
întreprinderile cu mai puțin de 500 de 
angajați;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța protejării 
drepturilor consumatorilor, în special în 
ceea ce privește comisioanele bancare, 
transparența costurilor produselor, 
rentabilitatea și riscurile; invită, în acest 
sens, Autoritatea Bancară Europeană să 
acorde mai multă atenție îndeplinirii 
mandatului său în ceea ce privește 
colectarea, analizarea și raportarea 
adecvată a tendințelor consumatorilor și, 
de asemenea, în ceea ce privește 
revizuirea și coordonarea inițiativelor de 
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formare și educație financiară ale 
autorităților competente;

Or. en

Amendamentul 106
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită autoritățile competente ale 
Uniunii și naționale pentru sectorul 
bancar să pună în aplicare, atunci când 
este posibil, recomandările din Principiile 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
activități bancare responsabile, ale Rețelei 
pentru activități bancare sustenabile și ale 
Rețelei băncilor centrale și a autorităților 
de supraveghere pentru un sistem 
financiar mai ecologic și să acorde atenție 
activității acestora;

Or. en

Amendamentul 107
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. observă relevanța instituțiilor 
nefinanciare pentru stabilitatea 
financiară a zonei euro prin diversificarea 
surselor de finanțare puse la dispoziția 
economiei reale, mai ales în ceea ce 
privește produsele de investiții pe termen 
lung, pentru a sprijini tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;
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Or. en

Amendamentul 108
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. solicită instituirea unui standard 
obligatoriu privind obligațiunile ecologice 
la nivelul UE și definirea unui cadru 
favorabil pentru dezvoltarea unor astfel 
de obligațiuni pentru a spori 
transparența, eficacitatea și credibilitatea 
investițiilor sustenabile;

Or. en

Amendamentul 109
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ 
sigur în zona euro, ca o modalitate de a 
contribui la stabilizarea piețelor 
financiare și de a permite băncilor să 
reducă expunerea bilanțurilor lor la 
datoria suverană națională; invită 
Comisia să prezinte o propunere 
legislativă pentru a crea un activ 
european cu adevărat sigur;

eliminat

Or. en

Amendamentul 110
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ 
sigur în zona euro, ca o modalitate de a 
contribui la stabilizarea piețelor financiare 
și de a permite băncilor să reducă 
expunerea bilanțurilor lor la datoria 
suverană națională; invită Comisia să 
prezinte o propunere legislativă pentru a 
crea un activ european cu adevărat sigur;

6. respinge ideea creării și emiterii 
unui activ sigur în zona euro, care nu este 
încă testată și este în continuare 
controversată din punct de vedere politic, 
deoarece ar distrage atenția zonei euro de 
la problema reală, și anume caracterul 
nesigur al anumitor obligațiuni suverane 
din zona euro, din cauza lipsei disciplinei 
bugetare la nivel național; reamintește, 
prin urmare, că este nevoie urgent de 
reforme structurale ambițioase; 
reamintește că, în timpul panicii 
financiare din 2007, au avut loc în mod 
nediferențiat retrageri de titluri garantate 
cu active, care nu depindeau nici de 
complexitatea, nici de performanțele lor 
intrinsece, ceea ce a făcut să fie 
imposibile noi emisiuni, chiar și pentru 
produse simple, iar piețele secundare au 
înghețat; avertizează că același lucru s-ar 
putea întâmpla și în cazul pieței de active 
sigure; reamintește concluzia CERS 
potrivit căreia activul sigur nu implică o 
promisiune intrinsecă de a oferi o sursă 
stabilă de finanțare pentru guverne pe 
timp de criză;

Or. en

Amendamentul 111
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ 
sigur în zona euro, ca o modalitate de a 
contribui la stabilizarea piețelor financiare 
și de a permite băncilor să reducă 

6. respinge propunerea privind 
titlurile garantate cu obligațiuni suverane 
ca active sigure în zona euro, considerată 
o modalitate de a contribui la stabilizarea 
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expunerea bilanțurilor lor la datoria 
suverană națională; invită Comisia să 
prezinte o propunere legislativă pentru a 
crea un activ european cu adevărat sigur;

piețelor financiare și de a permite băncilor 
să reducă expunerea bilanțurilor lor la 
datoria suverană națională; încurajează 
statele membre să obțină statutul de active 
sigure pentru obligațiunile lor suverane 
prin urmărirea asigurării unor finanțe 
publice solide și a unor reforme 
structurale menite să stimuleze 
productivitatea;

Or. en

Amendamentul 112
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ 
sigur în zona euro, ca o modalitate de a 
contribui la stabilizarea piețelor financiare 
și de a permite băncilor să reducă 
expunerea bilanțurilor lor la datoria 
suverană națională; invită Comisia să 
prezinte o propunere legislativă pentru a 
crea un activ european cu adevărat sigur;

6. reafirmă importanța revizuirii 
modului în care sunt reglementate 
expunerile la datoriile suverane în zona 
euro, ca o modalitate de a contribui la 
stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională;

Or. en

Amendamentul 113
Luis Garicano, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ 
sigur în zona euro, ca o modalitate de a 
contribui la stabilizarea piețelor financiare 
și de a permite băncilor să reducă 
expunerea bilanțurilor lor la datoria 
suverană națională; invită Comisia să 

6. subliniază necesitatea de a 
deschide calea către un activ sigur 
european pentru a contribui la stabilizarea 
piețelor financiare și a le permite băncilor 
să reducă, prin diversificare, expunerea 
bilanțurilor lor la datoria lor suverană 
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prezinte o propunere legislativă pentru a 
crea un activ european cu adevărat sigur;

națională respectivă; invită Comisia să 
prezinte o propunere legislativă vizând 
reforma modului în care sunt 
reglementate expunerile la datoriile 
suverane ca mijloc de a promova crearea 
bazată pe piață a unui activ sigur 
european;

Or. en

Amendamentul 114
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru a crea un 
activ european cu adevărat sigur;

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, determinat de piață, ca o 
modalitate de a contribui la stabilizarea 
piețelor financiare și de a permite băncilor 
să reducă expunerea bilanțurilor lor la 
datoria suverană națională;

Or. en

Amendamentul 115
Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru a crea un activ 
european cu adevărat sigur;

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru a crea un activ 
european cu adevărat sigur; fără a crește 
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constrângerile impuse de supravegherea 
piețelor financiare asupra datoriei; 
subliniază riscul inerent de a pune sub 
semnul întrebării ponderarea la risc zero 
a riscului suveran, care ar putea face 
instituțiile financiare și statele dependente 
de piețe;

Or. fr

Amendamentul 116
Billy Kelleher, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru a crea un activ 
european cu adevărat sigur;

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să înainteze o 
nouă propunere, care să se bazeze pe 
inițiativele existente și să țină seama de 
limitările acestora, pentru a oferi un activ 
sigur al UE; îndeamnă Comisia să 
analizeze măsuri complementare pentru a 
stimula piața să investească în active 
sigure ale UE; reamintește că în prezent 
nu există interes în rândul statelor 
membre care participă la uniunea 
bancară pentru niciun instrument care 
necesită mutualizarea datoriilor;

Or. en

Amendamentul 117
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru a crea un activ 
european cu adevărat sigur;

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru a crea clase de 
active de referință în zona euro, inclusiv 
pentru a pune în aplicare un mecanism 
european de securitizare a creditelor cu 
impact climatic ridicat printr-o etichetă 
europeană și garanția Băncii Europene 
de Investiții;

Or. en

Amendamentul 118
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru a crea un activ 
european cu adevărat sigur;

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru a crea un activ 
european cu adevărat sigur și, în același 
timp, să analizeze posibilitatea unei 
reforme a măsurilor legate de ponderea 
de risc a expunerilor suverane;

Or. en

Amendamentul 119
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ 
sigur în zona euro, ca o modalitate de a 
contribui la stabilizarea piețelor financiare 
și de a permite băncilor să reducă 
expunerea bilanțurilor lor la datoria 
suverană națională; invită Comisia să 
prezinte o propunere legislativă pentru a 
crea un activ european cu adevărat sigur;

6. reafirmă importanța intensificării 
dialogului privind un activ sigur în zona 
euro, ca o modalitate de a contribui la 
stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională;

Or. en

Amendamentul 120
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare și de a 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională; invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru a crea un activ 
european cu adevărat sigur;

6. reafirmă importanța unui activ sigur 
în zona euro, ca o modalitate de a contribui 
la stabilizarea piețelor financiare, de a le 
permite băncilor să reducă expunerea 
bilanțurilor lor la datoria suverană 
națională și de a consolida rolul 
internațional al monedei euro; invită 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
pentru a crea un activ european cu adevărat 
sigur;

Or. en

Amendamentul 121
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că există riscuri 
asociate cu datoria suverană; constată că, 
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în unele state membre, instituțiile 
financiare au investit peste măsură în 
obligațiuni emise de propriul guvern, ceea 
ce constituie o „preferință națională” 
excesivă;

Or. en

Amendamentul 122
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că statele membre ale 
UE ar trebui să fie în continuare pe 
deplin responsabile de propria datorie; 
prin urmare, respinge orice propunere de 
creare a unui activ sigur european bazat 
pe mutualizarea datoriei suverane;

Or. en

Amendamentul 123
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. constată că este important să se 
aibă în vedere, în paralel, revizuirea 
modului în care sunt reglementate 
expunerile suverane; invită Comisia să 
realizeze în continuare activități analitice 
și evaluări ale impactului pe baza 
activității existente, cu scopul de a 
prezenta o propunere legislativă privind 
crearea unui activ european cu adevărat 
sigur;

Or. en
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Amendamentul 124
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. consideră că introducerea 
ponderilor de risc non-zero pentru 
obligațiunile suverane sau măsurile 
menite să combată riscul de concentrare, 
inclusiv limite ale expunerilor mari, ar 
crea stimulente pentru ca băncile să își 
gestioneze mai bine expunerile suverane, 
ajutându-le să limiteze impactul riscului 
suveran asupra bilanțurilor lor;

Or. en

Amendamentul 125
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. solicită introducerea unor măsuri 
care să combată riscul de concentrare, 
inclusiv a unei limite a expunerilor mari, 
eventual combinate cu introducerea unor 
ponderi de risc non-zero; prin urmare, 
datoriile și obligațiunile suverane ar 
trebui să fie acoperite din capitalul 
propriu;

Or. en

Amendamentul 126
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
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Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. reamintește că standardele 
furnizate de forurile internaționale ar 
trebui să evite fragmentarea în materie de 
reglementare și să contribuie la 
promovarea unor condiții de concurență 
echitabile pentru toate băncile active la 
nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 127
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 6 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6d. invită Comisia să țină seama în 
mod corespunzător de principiul 
proporționalității și de existența unor 
modele bancare diferite atunci când 
evaluează impactul viitoarei legislații de 
punere în aplicare a standardelor 
convenite la nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 128
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 6 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6e. subliniază importanța finalizării 
uniunii piețelor de capital, care va 
contribui la canalizarea creditării către 
economia reală, va facilita în continuare 
partajarea riscurilor în sectorul privat, va 
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reduce nevoia partajării riscurilor cu 
sectorul public și va completa finanțarea 
prin intermediul băncilor; subliniază, în 
acest sens, necesitatea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile care să 
le permită societăților comerciale să 
prospere și să se dezvolte, evitând totodată 
dezavantajele pentru IMM-uri în raport 
cu întreprinderile multinaționale;

Or. en

Amendamentul 129
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 6 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6f. constată că uniunea piețelor de 
capital va îmbunătăți, de asemenea, 
situația produselor securitizate, care au 
fost principală cauză a marii crize 
financiare din 2008; acest proces ar 
trebui monitorizat cu mare atenție de 
către agențiile de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 130
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că piețele financiare sunt 
puternic interconectate; evidențiază că este 
important ca autoritățile de supraveghere 
bancară să fie pregătite pentru orice 
rezultate posibile privind Brexitul, ținând 
seama că această pregătire nu o 
înlocuiește pe cea a actorilor privați însăși;

7. subliniază că piețele financiare sunt 
puternic interconectate; evidențiază că este 
important ca autoritățile de supraveghere 
bancară să fie pregătite pentru orice 
rezultate posibile privind Brexitul și că este 
important să existe reglementări 
financiare comune și conectate între UE 
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și Regatul Unit după Brexit, ținând seama 
că acest lucru completează nivelul de 
pregătire al actorilor privați;

Or. en

Amendamentul 131
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că piețele financiare sunt 
puternic interconectate; evidențiază că este 
important ca autoritățile de supraveghere 
bancară să fie pregătite pentru orice 
rezultate posibile privind Brexitul, ținând 
seama că această pregătire nu o înlocuiește 
pe cea a actorilor privați însăși;

7. subliniază că piețele financiare sunt 
puternic interconectate; evidențiază că este 
important ca autoritățile de supraveghere 
bancară să fie pregătite pentru orice 
rezultate posibile privind Brexitul, ținând 
seama că această pregătire nu o înlocuiește 
pe cea a actorilor privați; salută toate 
acțiunile importante și cooperarea de 
până acum; invită participanții la piață să 
își completeze și să pună efectiv în 
aplicare planurile de pregătire, inclusiv 
eventualele planuri de relocare, pentru a 
evita problema societăților fictive;

Or. en

Amendamentul 132
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că piețele financiare sunt 
puternic interconectate; evidențiază că este 
important ca autoritățile de supraveghere 
bancară să fie pregătite pentru orice 
rezultate posibile privind Brexitul, ținând 
seama că această pregătire nu o înlocuiește 
pe cea a actorilor privați însăși;

7. subliniază că piețele financiare sunt 
puternic interconectate; evidențiază că este 
important ca autoritățile de supraveghere 
bancară să fie pregătite pentru orice 
rezultate posibile privind Brexitul, ținând 
seama că această pregătire nu o înlocuiește 
pe cea a actorilor privați; subliniază riscul 
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de dumping fiscal și necesitatea de a lua 
măsuri în ceea ce privește uniunea 
piețelor de capital pentru a menține 
atractivitatea piețelor financiare ale UE 
după Brexit;

Or. en

Amendamentul 133
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. regretă că Comisia și marea 
majoritate a guvernelor din UE nu au 
reușit până în prezent să promoveze un 
mai mare echilibru de gen în instituțiile și 
organele UE, în special în ceea ce privește 
numirile la nivel înalt din domeniul 
afacerilor economice, financiare și 
monetare; invită guvernele statelor 
membre, Consiliul European, Eurogrupul 
și Comisia să facă eforturi pentru a 
asigura echilibrul de gen în viitoarele lor 
propuneri de liste scurte și numiri, 
încercând să includă cel puțin o 
candidată și un candidat pentru fiecare 
procedură de numire; reiterează 
angajamentul Parlamentului de a nu lua 
în considerare listele de candidați în care 
nu a fost respectat principiul echilibrului 
de gen1a ;
_________________
1a Rezoluția Parlamentului European din 
14 martie 2019 referitoare la echilibrul de 
gen în numirile pentru funcții în 
domeniul economic și monetar la nivelul 
UE (2019/2614(RSP))

Or. en
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Amendamentul 134
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. remarcă practica firmelor din 
Regatul Unit de a înființa sucursale în 
Uniunea Europeană pentru a continua să 
furnizeze servicii; subliniază, în acest 
sens, riscul de arbitraj de reglementare 
din cauza aplicării diferite a normelor în 
fiecare stat membru; consideră, prin 
urmare, că este necesară o armonizare 
mai mare în ceea ce privește autorizarea 
și supravegherea „sucursalelor din țările 
terțe”, pentru a evita arbitrajul de 
reglementare și a asigura faptul că 
riscurile sunt abordate în mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 135
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește mandatul politic 
acordat vicepreședintelui Comisiei, dl 
Dombrovskis, privind crearea unei 
economii care să funcționeze pentru 
oameni; subliniază că obiectivul tuturor 
măsurilor sau reformelor avute în vedere 
în viitor ar trebui să fie acela de a 
contribui la stabilitatea sau la buna 
funcționare a uniunii bancare, în 
beneficiul cetățenilor și al economiei 
reale;

Or. en
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Amendamentul 136
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. este preocupat de erodarea 
sistemului bancar public și de nevoia de 
competitivitate și de maximizare a 
profitului; consideră că ar trebui 
promovată proprietatea publică asupra 
sistemului bancar pentru a permite 
finanțarea stabilă și pe termen lung a 
activităților economice;

Or. en

Amendamentul 137
Marek Belka

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că mediul cu rate ale 
dobânzii extrem de scăzute sau negative 
poate genera preocupări semnificative 
legate de stabilitatea financiară, 
influențând negativ băncile mici care se 
bazează pe depozite de retail;

Or. en

Amendamentul 138
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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7a. subliniază nevoia urgentă a unei 
uniuni a piețelor de capital de sine 
stătătoare, care să promoveze, de 
asemenea, investiții private sustenabile;

Or. en

Amendamentul 139
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. reiterează angajamentele pe care 
și le-a asumat Uniunea Europeană 
împreună cu Regatul Unit în temeiul 
declarației politice revizuite; se angajează 
să mențină o cooperare strânsă și 
structurată în materie de reglementare și 
de supraveghere, atât la nivel politic, cât 
și la nivel tehnic, respectând capacitatea 
părților de a lua decizii de echivalare în 
interes propriu și de a adopta sau a 
menține orice măsură, atunci când este 
necesar din motive prudențiale;

Or. en

Amendamentul 140
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază că sectorul bancar al 
UE cuprinde o multitudine de modele 
bancare; subliniază că toate măsurile și 
reformele viitoare ar trebui să țină seama 
în mod corespunzător de diversitatea 
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sectoarelor bancare din UE și să asigure 
măsuri proporționale care să mențină 
competitivitatea sectorului, atât pe piața 
internă, cât și față de piețele mondiale;

Or. en

Amendamentul 141
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută progresele înregistrate în 
sectorul bancar în ceea ce privește 
reducerea riscurilor și creșterea stabilității 
financiare;

8. constată progresele limitate 
înregistrate în sectorul bancar în ceea ce 
privește reducerea riscurilor, dar 
avertizează cu privire la efectele politicii 
monetare, cum ar fi scăderea rentabilității 
băncilor și zombificarea băncilor și a 
întreprinderilor, după cum arată Analiza 
stabilității financiare realizată de BCE;

Or. en

Amendamentul 142
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută progresele înregistrate în 
sectorul bancar în ceea ce privește 
reducerea riscurilor și creșterea stabilității 
financiare;

8. observă unele progrese în sectorul 
bancar în ceea ce privește reducerea 
riscurilor și creșterea stabilității financiare; 
cu toate acestea, este îngrijorat că sectorul 
rămâne foarte fragil, iar de la ultima criză 
financiară, nu a fost consolidat cum ar fi 
fost necesar;

Or. en
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Amendamentul 143
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută progresele înregistrate în 
sectorul bancar în ceea ce privește 
reducerea riscurilor și creșterea stabilității 
financiare;

8. salută progresele înregistrate în 
sectorul bancar în ceea ce privește 
reducerea riscurilor și creșterea stabilității 
financiare; cu toate acestea, consideră că 
există încă riscuri și că sunt necesare 
progrese suplimentare; și anume, 
nivelurile ridicate de credite 
neperformante afectează încă mai multe 
bănci, rentabilitatea scăzută a băncilor 
reprezintă o îngrijorare principală, în 
timp ce băncile se confruntă cu o serie de 
riscuri legate de schimbările climatice, de 
aspecte privind sistemele informatice și de 
securitatea cibernetică, de combaterea 
spălării banilor și a finanțării 
terorismului, precum și de provocările 
geopolitice, inclusiv de Brexit;

Or. en

Amendamentul 144
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. salută progresele înregistrate în 
sectorul bancar în ceea ce privește 
reducerea riscurilor și creșterea stabilității 
financiare;

8. salută progresele înregistrate în 
sectorul bancar în ceea ce privește 
reducerea riscurilor și creșterea stabilității 
financiare; reamintește obiectivele uniunii 
bancare de a promova o piață cu adevărat 
unică, condiții de concurență echitabile și 
previzibilitate pentru actorii de pe piață; 
consideră, cu toate acestea, că cadrul și 
practicile actuale de supraveghere au 
cauzat efecte asimetrice asupra sistemelor 
bancare tradiționale din UE, astfel că 
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expunerile la riscul de credit au beneficiat 
de o atenție deosebită, în timp ce 
expunerile la riscul de piață legate de 
titlurile de valoare nelichide, inclusiv de 
instrumentele financiare derivate, nu au 
fost luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 145
Alfred Sant

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. atrage atenția că soluția 
universală care a prevalat în uniunea 
bancară devine nepotrivită pentru 
realitățile din unele state membre; 
constată, în acest sens, că normele 
uniunii bancare nu sunt uniform benefice 
și că băncile mici și mijlocii au suportat în 
mod deosebit consecințele negative ale 
noii reglementări extinse; subliniază, de 
asemenea, importanța crucială a unor 
astfel de bănci nesistemice, a căror 
rentabilitate mai scăzută riscă să afecteze 
piețele naționale mici;

Or. en

Amendamentul 146
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 

9. subliniază slăbiciunea 
mecanismului care se aplică numai 
creditelor neperformante contractate după 
intrarea în vigoare a regulamentului;
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bancare a BCE, în noiembrie 2014, până 
în iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

Or. fr

Amendamentul 147
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019, reducându-se la 3,3 % în al 
treilea trimestru al anului 2018 și cu 1,1 
puncte procentuale de la un an la altul; 
este îngrijorat de persistența unor rate 
ridicate ale creditelor neperformante în 
unele state membre, care rămân la un 
nivel inacceptabil de ridicat în uniunea 
bancară în ansamblu; subliniază 
necesitatea de a proteja drepturile 
consumatorilor în contextul tranzacțiilor cu 
credite neperformante;

Or. en

Amendamentul 148
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
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importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

importante a scăzut de la 8 % în 2014 la 
3,7 % la sfârșitul lunii martie 2019 (sau, 
ca volum, de la 1 000 miliarde EUR la 
587 miliarde EUR), adică cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
martie 2019; salută aceste progrese 
semnificative; cu toate acestea, consideră 
că volumul de credite neperformante este 
încă foarte mare în anumite state 
membre, în special având în vedere faptul 
că o potențială deteriorare a situației 
economice poate avea un impact negativ 
asupra nivelului expunerilor 
neperformante; încurajează, prin urmare, 
continuarea progreselor în ceea ce 
privește reducerea volumului de credite 
neperformante; subliniază, de asemenea, 
necesitatea de a proteja drepturile 
consumatorilor în contextul tranzacțiilor cu 
credite neperformante;

Or. en

Amendamentul 149
Luis Garicano, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază că media creditelor 
neperformante în zona euro este în 
prezent de 3,59 %, în scădere de la 6,4 % 
în decembrie 2014;  subliniază necesitatea 
de a proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

Or. en
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Amendamentul 150
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante; este profund îngrijorat că, 
în propunerea recentă a Comisiei, 
dezvoltarea piețelor secundare pentru 
credite neperformante nu este însoțită de 
cerințe stricte privind protecția 
consumatorilor; îndeamnă Comisia ca, în 
viitoarea revizuire a Directivei privind 
creditele de consum, să prevadă dispoziții 
mai ambițioase pentru protecția 
debitorilor împotriva practicilor abuzive;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
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proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante și invită statele membre să 
instituie măsuri pentru a se asigura că 
debitorii, care s-ar putea afla deja în 
situații financiare vulnerabile, nu sunt 
supuși unor tratamente și practici 
agresive și neloiale din partea 
cumpărătorilor și recuperatorilor de 
creanțe care sunt prost reglementați;

Or. en

Amendamentul 152
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de bănci din UE a 
scăzut cu mai mult de jumătate de la 
începutul supravegherii bancare a BCE, în 
noiembrie 2014, până în iunie 2019, dar că 
există încă disparități între statele 
membre; subliniază că toate instituțiile 
din UE ar trebui să contribuie la scăderea 
acestei rate; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante pe piețele primare și 
secundare și că aceste drepturi ar trebui 
să se aplice în egală măsură 
împrumuturilor existente și viitoare;

Or. en

Amendamentul 153
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
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Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante din UE a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014; atrage 
atenția cu îngrijorare că nivelul ridicat al 
creditelor neperformante din unele 
jurisdicții rămâne o problemă esențială 
care nu a fost încă soluționată; subliniază 
necesitatea de a proteja drepturile 
consumatorilor în contextul tranzacțiilor cu 
credite neperformante;

Or. en

Amendamentul 154
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante; subliniază că nivelul 
creditelor neperformante rămâne în 
continuare foarte ridicat în anumite state 
membre și că sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a aborda această 
problemă; subliniază necesitatea unui 
cadru eficace care să vizeze piețele 
secundare pentru creditele 
neperformante;

Or. en
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Amendamentul 155
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; cu toate acestea, constată că 
stocul de credite neperformante este încă 
foarte ridicat în anumite state membre; 
subliniază necesitatea de a proteja 
drepturile consumatorilor în contextul 
tranzacțiilor cu credite neperformante;

Or. en

Amendamentul 156
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; ia act de faptul că proporția de 
credite neperformante din anumite state 
membre rămâne în continuare ridicată; 
subliniază necesitatea de a proteja 
drepturile consumatorilor în contextul 
tranzacțiilor cu credite neperformante;

Or. en
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Amendamentul 157
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019;

Or. en

Amendamentul 158
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante;

9. ia act de faptul că rata creditelor 
neperformante deținute de instituții 
importante a scăzut cu mai mult de 
jumătate de la începutul supravegherii 
bancare a BCE, în noiembrie 2014, până în 
iunie 2019; subliniază necesitatea de a 
proteja drepturile consumatorilor în 
contextul tranzacțiilor cu credite 
neperformante; ia act de negocierile în 
curs privind pachetul referitor la creditele 
neperformante; avertizează cu privire la 
faptul că implicațiile economice și sociale 
ale acestora au fost abordate insuficient și 
sunt puțin înțelese;

Or. en
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Amendamentul 159
Antonio Maria Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. semnalează necesitatea de a 
cuprinde în eforturile de protejare a 
stabilității financiare și o analiză 
punctuală a riscurilor asociate produselor 
derivate complexe (de nivel 3) înscrise în 
bilanțurile băncilor, pentru a identifica 
parametri uniformi care să limiteze 
evaluările arbitrare, eterogene și 
autoreferențiale;

Or. it

Amendamentul 160
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. încurajează finalizarea activității 
legislative în curs de desfășurare pentru 
dezvoltarea piețelor secundare pentru 
creditele neperformante, care ar permite 
băncilor să gestioneze sau să vândă mai 
ușor credite neperformante și ar contribui 
în continuare la abordarea riscurilor 
legate de stocurile mari de credite 
neperformante din Europa;

Or. en

Amendamentul 161
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. salută eforturile depuse pentru 
consolidarea sectorului financiar și 
pentru reducerea volumului creditelor 
neperformante la nivel european; 
reamintește importanța unei reglementări 
eficiente a sectoarelor bancar și financiar, 
pentru a preveni orice nouă criză;

Or. en

Amendamentul 162
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că au fost realizate 
progrese semnificative în domeniul 
reducerii riscurilor; reamintește, de 
asemenea, că Parlamentul European a 
adus contribuții substanțiale în acest sens, 
în special cu privire la așa-numitul 
Pachet de salvare a băncilor și cu 
mecanismul de sprijin prudențial pentru 
creditele neperformante;

Or. en

Amendamentul 163
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată cu preocupare că Comisia 
Europeană a trimis Croația, Cipru, 
Portugalia și Spania în fața Curții de 
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Justiție pentru că acestea nu au reușit să 
pună pe deplin în aplicare Directiva 
privind creditele ipotecare (2014/17/UE), 
ceea ce înseamnă că cetățenii acestor 
state nu pot beneficia de protecția 
garantată prin directivă la momentul 
contractării creditelor ipotecare sau 
atunci când se confruntă cu dificultăți în 
ceea ce privește rambursarea acestora; 
reamintește că doar în Spania, de la 
începutul crizei, 500 000 de familii și-au 
pierdut casele și încă mai plătesc datoria 
către bancă din cauza legii privind 
executarea silită;

Or. en

Amendamentul 164
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își reiterează îngrijorarea cu 
privire la nivelul ridicat, în anumite state 
membre, de instrumente financiare 
complexe și nelichide, clasificate ca fiind 
de nivel 2 și de nivel 3, precum și cu 
privire la dificultatea evaluării acestora; 
salută, în acest sens, includerea 
instrumentelor de nivel 2 și de nivel 3 în 
domeniul de aplicare a simulărilor de 
criză din 2018; își reiterează solicitarea 
către MUS de a face din reducerea 
acestor instrumente financiare complexe 
și nelichide, inclusiv a instrumentelor 
financiare derivate, principala sa 
prioritate în materie de supraveghere;

Or. en

Amendamentul 165
Ernest Urtasun
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. este alarmat de faptul că recentele 
crize bancare au arătat că, în cadrul 
practicilor lor curente, instituțiile de 
credit au efectuat vânzări inadecvate de 
obligațiuni și alte produse financiare 
clienților de retail; solicită autorităților de 
supraveghere și de rezoluție să aplice cu 
fermitate dispozițiile introduse recent de 
BRRD privind protecția consumatorilor în 
ceea ce privește pasivele eligibile în 
temeiul MREL; îndeamnă Comisia să 
evalueze vânzările inadecvate de produse 
financiare de către instituțiile bancare și, 
pe baza constatărilor, să prezinte 
propuneri legislative adecvate;

Or. en

Amendamentul 166
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. subliniază că un sistem eficient de 
supraveghere financiară europeană 
necesită competențe extinse de intervenție 
ale autorităților europene de 
supraveghere în materie de produse, 
pentru a lua măsuri în cazul în care 
produsele financiare și de credit au cauzat 
sau este probabil să cauzeze prejudicii 
consumatorilor; regretă că aceste 
competențe rămân în prezent temporare și 
excepționale; invită colegiuitorii să 
consolideze competențele autorităților 
europene de supraveghere în cadrul 
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viitoarei revizuiri a MIFIR/MIFID;

Or. en

Amendamentul 167
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor Basel III; 
reamintește Rezoluția sa din 23 noiembrie 
2016 referitoare la finalizarea Acordului 
Basel III și invită Comisia să țină seama 
de recomandările din aceasta atunci când 
redactează noile propuneri legislative;

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor finale Basel III; 
invită Comisia să nu se abată de la 
respectarea acordurilor internaționale;

Or. en

Amendamentul 168
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor Basel III; 
reamintește Rezoluția sa din 23 noiembrie 
2016 referitoare la finalizarea Acordului 
Basel III și invită Comisia să țină seama de 
recomandările din aceasta atunci când 
redactează noile propuneri legislative;

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor finale Basel III; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 
că s-au înregistrat deja abateri ale UE 
față de acordul multilateral încheiat în 
cadrul în cadrul Comitetului de la Basel 
pentru supraveghere bancară (BCBS); 
reamintește Rezoluția sa din 23 noiembrie 
2016 referitoare la finalizarea Acordului 
Basel III și invită Comisia să țină seama de 
recomandările din aceasta atunci când 
redactează noile propuneri legislative; își 
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exprimă îngrijorarea cu privire la 
declarațiile comisarului Dombrovskis, 
conform cărora Comisia intenționează să 
utilizeze durata maximă a perioadei de 
tranziție pentru punerea în aplicare a 
standardelor finale Basel III; îndeamnă 
Comisia să transpună integral și la timp 
standardele finale Basel III în dreptul 
european și avertizează cu privire la 
opțiunea compensării cerințelor mai 
ridicate din pilonul 1 prin reducerea 
cerințelor aferente pilonului 2, deoarece 
acest lucru ar contraveni esenței 
obiectivului urmărit de standardele Basel 
III, de a crește viabilitatea instituțiilor cu 
cel mai mare grad de risc;

Or. en

Amendamentul 169
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor Basel III; 
reamintește Rezoluția sa din 23 noiembrie 
2016 referitoare la finalizarea Acordului 
Basel III și invită Comisia să țină seama de 
recomandările din aceasta atunci când 
redactează noile propuneri legislative;

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor finale Basel III; 
subliniază că standardele Comitetului de 
la Basel pentru supraveghere bancară 
(BCBS) nu ar trebui să fie transpuse ca 
atare în legislația europeană, fără a ține 
seama în mod corespunzător de 
caracteristicile specifice ale sistemului 
bancar european, de principiile 
proporționalității, precum și de 
modificările legislative recente, inclusiv 
de cea de a 5-a Directivă privind cerințele 
de capital; reamintește Rezoluția sa din 23 
noiembrie 2016 referitoare la finalizarea 
Acordului Basel III și invită Comisia să 
țină seama de recomandările din aceasta 
atunci când redactează noile propuneri 
legislative;
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Or. en

Amendamentul 170
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor Basel III; 
reamintește Rezoluția sa din 23 noiembrie 
2016 referitoare la finalizarea Acordului 
Basel III și invită Comisia să țină seama de 
recomandările din aceasta atunci când 
redactează noile propuneri legislative;

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor finale Basel III; 
reamintește Rezoluția sa din 23 noiembrie 
2016 referitoare la finalizarea Acordului 
Basel III și invită Comisia să țină seama de 
recomandările din aceasta atunci când 
redactează noile propuneri legislative; 
subliniază că standardele Comitetului de 
la Basel pentru supraveghere bancară 
(BCBS) nu ar trebui să fie transpuse ca 
atare în dreptul european, fără a lua în 
considerare caracteristicile specifice ale 
sistemului bancar european și principiul 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 171
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor Basel III; 
reamintește Rezoluția sa din 23 noiembrie 
2016 referitoare la finalizarea Acordului 
Basel III și invită Comisia să țină seama de 
recomandările din aceasta atunci când 

10. ia act de faptul că au fost deja 
demarate lucrările privind punerea în 
aplicare a standardelor finale Basel III; 
reamintește Rezoluția sa din 23 noiembrie 
2016 referitoare la finalizarea Acordului 
Basel III și concluziile Consiliului 
ECOFIN din 12 iulie 2016 și invită 
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redactează noile propuneri legislative; Comisia să țină seama de recomandările 
din aceasta atunci când redactează noile 
propuneri legislative; subliniază că 
Comisia ar trebui să se asigure că 
punerea în aplicare în UE este 
proporțională și menține competitivitatea 
sectorului bancar al UE, atât pe plan 
intern, cât și față de concurenții mondiali;

Or. en

Amendamentul 172
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. ia act de măsurile de reducere a 
riscurilor care au fost stabilite în recentul 
pachet bancar; subliniază că, deși au fost 
luate unele măsuri cu privire la pasivele 
din bilanțurile băncilor, riscurile legate de 
componenta de active rămân în mare 
măsură neabordate; subliniază absența 
unor cerințe solide referitoare la 
expunerile mari, în special la băncile din 
sistemul bancar paralel, la deținerile 
reciproce și la standardele 
macroprudențiale, spre exemplu cu 
privire la raportul între valoarea 
creditului acordat și cea a garanției 
aferente creditului (LTV); este convins că 
obiectivul privind stabilitatea financiară 
ar fi sprijinit mai eficient printr-un sistem 
de reglementare mai puțin complex, 
combinat cu cerințe mai stricte, în special 
cu un indicator al efectului de levier 
considerabil mai ridicat;

Or. en

Amendamentul 173
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Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. ia act de faptul că este important 
să se evalueze caracterul adecvat al 
modelelor interne și ca această evaluare 
să fie continuă, pentru a se asigura că 
aceste modele sunt fiabile și robuste; ia 
act de rezultatele revizuirii precis 
orientate a modelelor interne (TRIM) 
efectuate de BCE; invită băncile să își 
îmbunătățească modul de utilizare și de 
punere în aplicare a modelelor lor interne 
în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 174
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. reamintește că acordul nu ar 
trebui să conducă nici la o creștere 
semnificativă a cerințelor de capital la 
nivelul Uniunii, nici să afecteze negativ 
capacitatea băncilor de a finanța 
economia reală, în special IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 175
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. reamintește că opțiunile și marjele 
de apreciere naționale prevăzute în 
legislația UE în legătură cu 
supravegherea bancară au un caracter 
tranzitoriu; solicită ca opțiunile și marjele 
de apreciere să fie armonizate cât mai 
mult posibil, pentru a institui un cadru de 
reglementare cu adevărat unitar;

Or. en

Amendamentul 176
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. ia act de faptul că, în raportul său 
de evaluare a riscurilor și 
vulnerabilităților asociate sectorului 
bancar din UE, ABE atrage atenția 
asupra diferențelor dintre statele membre 
în ceea ce privește aplicarea și stabilirea 
amortizorului O-SII; prin urmare, solicită 
armonizarea în continuare a aplicării 
amortizoarelor de capital în întreaga UE, 
pentru a crea condiții de concurență 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 177
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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10d. este preocupat de avertismentul 
lansat de Autoritatea Bancară Europeană 
cu privire la faptul că prezentarea 
propunerilor sale de reducere a sarcinii 
administrative pentru instituțiile mici nu 
va avea loc în termenul stabilit de 
colegiuitori în pachetul bancar; solicită o 
mai mare proporționalitate a 
reglementării bancare;

Or. en

Amendamentul 178
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară, pentru a 
consolida încrederea piețelor de capital și 
financiare, a societăților și a cetățenilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 179
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară, pentru a consolida 
încrederea piețelor de capital și financiare, 
a societăților și a cetățenilor;

12. solicită menținerea unor standarde 
de transparență ridicate în supravegherea 
bancară, pentru a asigura încrederea 
piețelor de capital și financiare, a 
societăților și a cetățenilor;

Or. en
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Amendamentul 180
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară, pentru a consolida 
încrederea piețelor de capital și financiare, 
a societăților și a cetățenilor;

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară, de exemplu în 
ceea ce privește rezultatele procesului de 
supraveghere prudențială și de evaluare, 
pentru a consolida încrederea piețelor de 
capital și financiare, a societăților și a 
cetățenilor; salută schimbul îmbunătățit și 
mai detaliat de informații între instituțiile 
de supraveghere și de rezoluție;

Or. en

Amendamentul 181
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară, pentru a consolida 
încrederea piețelor de capital și financiare, 
a societăților și a cetățenilor;

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară, de regulă prin 
extinderea domeniului de aplicare al 
testelor de rezistență publice efectuate de 
ABE la nivelul UE și prin promovarea 
utilizării standardelor de evaluare IFRS 
în scopuri prudențiale de către autoritățile 
competente, pentru a consolida încrederea 
piețelor de capital și financiare, a 
societăților și a cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 182
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară, pentru a consolida 
încrederea piețelor de capital și financiare, 
a societăților și a cetățenilor;

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară, pentru a consolida 
încrederea piețelor de capital și financiare, 
a societăților și a cetățenilor, precum și 
pentru a asigura coerența tratamentului 
în toate statele membre;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară, pentru a consolida 
încrederea piețelor de capital și financiare, 
a societăților și a cetățenilor;

12. solicită o mai mare transparență în 
supravegherea bancară și la nivelul 
autorităților de rezoluție, pentru a 
consolida încrederea piețelor de capital și 
financiare, a societăților și a cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 184
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 
abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 

13. salută faptul că tehnologiile 
financiare inovatoare, cum ar fi 
criptomonedele, care ar putea deveni o 
alternativă viabilă la moneda euro, 
transformă profund sectorul financiar, 
inclusiv serviciile bancare și de plată; 
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modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 
precum și a securității cibernetice;

subliniază că este necesar să se abordeze 
provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 
precum și a securității cibernetice;

Or. en

Amendamentul 185
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 
abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea 
ce privește reglementarea și supravegherea, 
precum și a securității cibernetice;

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată și salută creșterile în eficiență oferite 
consumatorilor și sporirea competitivității 
pe care acestea le aduc pe piață; 
subliniază că este necesar să se abordeze 
provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile care sunt 
interoperabile la nivel transfrontalier, a 
unor condiții de concurență echitabile în 
ceea ce privește reglementarea și 
supravegherea, precum și a securității 
cibernetice; ia act, de asemenea, de faptul 
că sectorul bancar se bazează din ce în ce 
mai mult pe cloud computing și îndeamnă 
Comisia să răspundă la avizul comun al 
autorităților europene de supraveghere 
referitor la necesitatea introducerii unor 
îmbunătățiri ale legislației în legătură cu 
cerințele în materie de gestionare a 
riscurilor specifice TIC în sectorul 
financiar al UE;

Or. en
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Amendamentul 186
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 
abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 
precum și a securității cibernetice;

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 
abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 
precum și a securității cibernetice; 
recunoaște că trebuie luate măsuri 
juridice și de supraveghere pentru a 
aborda riscurile asociate cu spălarea 
banilor și finanțarea terorismului pe care 
le pot genera activele virtuale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 
abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 
abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 
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precum și a securității cibernetice; precum și a securității cibernetice; 
subliniază responsabilitatea care le revine 
instituțiilor financiare de a garanta 
protecția datelor clienților și securitatea 
acestora în conformitate cu legislația UE;

Or. en

Amendamentul 188
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 
abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 
precum și a securității cibernetice;

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 
abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 
precum și a securității cibernetice; 
subliniază că, în același timp, cadrul de 
reglementare și regimul de supraveghere 
trebuie să rămână deschise pentru 
inovare;

Or. en

Amendamentul 189
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 

13. constată că tehnologiile financiare 
inovatoare transformă profund sectorul 
financiar, inclusiv serviciile bancare și de 
plată; subliniază că este necesar să se 
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abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 
precum și a securității cibernetice;

abordeze provocările generate de aceste noi 
tehnologii, cum ar fi asigurarea unor 
modele de afaceri sustenabile, a unor 
condiții de concurență echitabile în ceea ce 
privește reglementarea și supravegherea, 
precum și a securității cibernetice; sprijină 
neutralitatea tehnologică drept principiu 
director;

Or. en

Amendamentul 190
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că există o legătură 
strânsă între sectorul bancar paralel și 
sectorul bancar „tradițional”, ceea ce 
generează preocupări cu privire la riscul 
sistemic, având în vedere lipsa unei 
supravegheri adecvate a primului; 
solicită, în acest sens, instituirea unui set 
de instrumente macroprudențiale care să 
contracareze amenințările la adresa 
stabilității financiare reprezentate de rolul 
tot mai important al sistemului bancar 
paralel;

eliminat

Or. en

Amendamentul 191
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că există o legătură strânsă 14. recunoaște contribuția importantă 
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între sectorul bancar paralel și sectorul 
bancar „tradițional”, ceea ce generează 
preocupări cu privire la riscul sistemic, 
având în vedere lipsa unei supravegheri 
adecvate a primului; solicită, în acest sens, 
instituirea unui set de instrumente 
macroprudențiale care să contracareze 
amenințările la adresa stabilității financiare 
reprezentate de rolul tot mai important al 
sistemului bancar paralel;

a sectorului bancar paralel la crearea 
uniunii piețelor de capital prin 
diversificarea canalelor de finanțare; 
constată totuși că există o legătură strânsă 
între sectorul bancar paralel și sectorul 
bancar „tradițional”, ceea ce a generat 
preocupări cu privire la riscul sistemic; în 
acest sens, solicită instituirea unui set de 
instrumente macroprudențiale care să 
contracareze amenințările la adresa 
stabilității financiare reprezentate de rolul 
tot mai important al sistemului bancar 
paralel; încurajează organismele de 
standardizare la nivel mondial să depună 
eforturi pentru a identifica și aborda 
aceste riscuri;

Or. en

Amendamentul 192
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că există o legătură 
strânsă între sectorul bancar paralel și 
sectorul bancar „tradițional”, ceea ce 
generează preocupări cu privire la riscul 
sistemic, având în vedere lipsa unei 
supravegheri adecvate a primului; solicită, 
în acest sens, instituirea unui set de 
instrumente macroprudențiale care să 
contracareze amenințările la adresa 
stabilității financiare reprezentate de rolul 
tot mai important al sistemului bancar 
paralel;

14. subliniază legătura strânsă dintre 
sectorul bancar paralel, a cărui amploare 
continuă să fie un motiv de îngrijorare, și 
sectorul bancar „tradițional”, ceea ce 
generează preocupări cu privire la riscul 
sistemic, având în vedere lipsa unei 
supravegheri adecvate a primului; solicită, 
în acest sens, instituirea unui set de 
instrumente macroprudențiale care să 
contracareze amenințările la adresa 
stabilității financiare reprezentate de rolul 
tot mai important al sistemului bancar 
paralel;

Or. en

Amendamentul 193
Danuta Maria Hübner
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că există o legătură strânsă 
între sectorul bancar paralel și sectorul 
bancar „tradițional”, ceea ce generează 
preocupări cu privire la riscul sistemic, 
având în vedere lipsa unei supravegheri 
adecvate a primului; solicită, în acest sens, 
instituirea unui set de instrumente 
macroprudențiale care să contracareze 
amenințările la adresa stabilității financiare 
reprezentate de rolul tot mai important al 
sistemului bancar paralel;

14. constată că există o legătură strânsă 
între intermedierea financiară nebancară 
și sectorul bancar „tradițional”, ceea ce 
generează preocupări cu privire la riscul 
sistemic, având în vedere lipsa unei 
supravegheri adecvate a primului; solicită, 
în acest sens, instituirea unui set de 
instrumente macroprudențiale și creșterea 
gradului de operaționalizare a 
instrumentelor existente, pentru a 
contracara amenințările la adresa 
stabilității financiare reprezentate de rolul 
tot mai important al sistemului de 
intermediere financiară nebancară; 
subliniază, de asemenea, necesitatea de a 
aborda riscurile asociate care derivă din 
transformarea lichidității, asumarea de 
riscuri și efectul de levier și care afectează 
sectorul în sens mai larg;

Or. en

Amendamentul 194
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că există o legătură strânsă 
între sectorul bancar paralel și sectorul 
bancar „tradițional”, ceea ce generează 
preocupări cu privire la riscul sistemic, 
având în vedere lipsa unei supravegheri 
adecvate a primului; solicită, în acest sens, 
instituirea unui set de instrumente 
macroprudențiale care să contracareze 
amenințările la adresa stabilității financiare 
reprezentate de rolul tot mai important al 

14. constată că există o legătură strânsă 
între sectorul bancar paralel și sectorul 
bancar „tradițional”, ceea ce generează 
preocupări cu privire la riscul sistemic, 
având în vedere lipsa unei supravegheri 
adecvate a primului; relevă faptul că 
Monitorul privind sistemul bancar paralel 
din UE 2018 al CERS evidențiază mai 
multe riscuri și vulnerabilități ce trebuie 
să fie monitorizate în sistemul bancar 
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sistemului bancar paralel; paralel din UE, inclusiv riscul de 
lichiditate și riscurile asociate efectului de 
pârghie în rândul unor tipuri de fonduri 
de investiții, interconectarea și riscul de 
contagiune, prociclicitatea, efectul de 
pârghie și riscul de lichiditate create prin 
utilizarea instrumentelor derivate și a 
instrumentelor financiare pentru 
finanțarea tranzacțiilor, precum și 
vulnerabilitățile din unele părți ale 
sectorului instituțiilor financiare, în care 
unele lacune semnificative în materie de 
date împiedică o evaluare definitivă a 
riscurilor; solicită, în acest sens, să se 
întreprindă acțiuni coordonate pentru a 
aborda aceste riscuri, inclusiv prin 
instituirea unui set de instrumente 
macroprudențiale care să contracareze 
amenințările la adresa stabilității financiare 
reprezentate de rolul tot mai important al 
sistemului bancar paralel;

Or. en

Amendamentul 195
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că există o legătură strânsă 
între sectorul bancar paralel și sectorul 
bancar „tradițional”, ceea ce generează 
preocupări cu privire la riscul sistemic, 
având în vedere lipsa unei supravegheri 
adecvate a primului; solicită, în acest sens, 
instituirea unui set de instrumente 
macroprudențiale care să contracareze 
amenințările la adresa stabilității financiare 
reprezentate de rolul tot mai important al 
sistemului bancar paralel;

14. constată că există o legătură strânsă 
între sectorul bancar paralel și sectorul 
bancar „tradițional”, ceea ce generează 
preocupări cu privire la riscul sistemic, 
având în vedere lipsa unei supravegheri 
adecvate a primului; solicită, în acest sens, 
instituirea unui set de instrumente 
macroprudențiale care să contracareze 
amenințările la adresa stabilității financiare 
reprezentate de rolul tot mai important al 
sistemului bancar paralel; încurajează 
organismele de standardizare de la nivel 
mondial să acopere aceste lacune și să 
dea dovadă de aceeași disponibilitate de 
care s-a bucurat până în prezent sectorul 
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bancar „tradițional”;

Or. en

Amendamentul 196
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că există o legătură strânsă 
între sectorul bancar paralel și sectorul 
bancar „tradițional”, ceea ce generează 
preocupări cu privire la riscul sistemic, 
având în vedere lipsa unei supravegheri 
adecvate a primului; solicită, în acest sens, 
instituirea unui set de instrumente 
macroprudențiale care să contracareze 
amenințările la adresa stabilității 
financiare reprezentate de rolul tot mai 
important al sistemului bancar paralel;

14. constată că există o legătură strânsă 
între sectorul bancar paralel și sectorul 
bancar „tradițional”, ceea ce generează 
preocupări cu privire la riscul sistemic, 
având în vedere lipsa unei supravegheri 
adecvate a primului;

Or. en

Amendamentul 197
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. observă că anumite instituții 
financiare supravegheate direct de BCE 
au facilitat, în mod activ, spălarea 
banilor; consideră că supravegherea 
prudențială și de combatere a spălării a 
banilor sunt la fel de importante; solicită 
o abordare mai uniformă în ceea ce 
privește supravegherea prudențială și a 
activităților de combatere a spălării 
banilor;
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Or. en

Amendamentul 198
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
invită Comisia să înceapă să lucreze la 
revizuirea cadrului UE privind combaterea 
spălării banilor și a legislației pentru a 
aborda în mod eficace riscurile pe care le 
prezintă activitățile transfrontaliere ilegale 
asupra integrității sistemului financiar 
european și a securității cetățenilor 
europeni;

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
invită Comisia să efectueze în continuare 
evaluări ale impactului privind riscurile 
asociate cu spălarea de bani sau 
finanțarea terorismului care ar putea 
decurge din vulnerabilitățile create de 
utilizarea tot mai frecventă a noilor 
tehnologii de către instituțiile de credit și 
instituțiile financiare, precum și de 
răspândirea rapidă a monedelor virtuale, 
având în vedere absența unui cadru 
comun de reglementare și anonimatul 
asociat respectivelor monede; invită 
Comisia să înceapă să lucreze la revizuirea 
cadrului UE privind combaterea spălării 
banilor și a legislației pentru a armoniza și 
mai mult cadrul normativ referitor la 
combaterea spălării banilor și a finanțării 
terorismului și pentru a aborda în mod 
eficace riscurile pe care le prezintă 
activitățile transfrontaliere ilegale asupra 
integrității sistemului financiar european și 
a securității cetățenilor europeni;

Or. en
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Amendamentul 199
Agnès Evren

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a 
supraveghea creșterea activității 
transfrontaliere în UE; invită Comisia să 
înceapă să lucreze la revizuirea cadrului 
UE privind combaterea spălării banilor și a 
legislației pentru a aborda în mod eficace 
riscurile pe care le prezintă activitățile 
transfrontaliere ilegale asupra integrității 
sistemului financiar european și a 
securității cetățenilor europeni;

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care nu a permis asigurarea unei 
supravegheri și reacții adecvate la 
lacunele autorităților naționale de 
supraveghere; invită Comisia să înceapă să 
lucreze cât mai rapid posibil la revizuirea 
cadrului UE privind combaterea spălării 
banilor și a legislației pentru a aborda în 
mod mai eficace riscurile pe care le 
comportă băncile cele mai expuse riscului 
acolo unde supravegherea națională este 
considerată insuficientă pentru 
integritatea sistemului financiar european 
și a securității cetățenilor europeni; 
reamintește că, pentru ca prevenirea 
spălării banilor și lupta împotriva 
finanțării terorismului să fie eficace, 
autoritățile competente și instituțiile 
financiare trebuie să acționeze în mod 
coordonat; constată că schimbul de 
informații între aceste organisme, în 
special transfrontalier, a fost insuficient;

Or. fr

Amendamentul 200
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în 
UE; invită Comisia să înceapă să lucreze la 
revizuirea cadrului UE privind combaterea 
spălării banilor și a legislației pentru a 
aborda în mod eficace riscurile pe care le 
prezintă activitățile transfrontaliere ilegale 
asupra integrității sistemului financiar 
european și a securității cetățenilor 
europeni;

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; își reiterează 
profunda îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
acest sistem de reglementare nereușind să 
ofere o supraveghere și răspunsuri 
adecvate la deficiențele autorităților 
naționale de supraveghere și nefiind 
adecvat pentru a supraveghea activitatea 
transfrontalieră din ce în ce mai intensă 
din UE; invită Comisia să înceapă să 
lucreze urgent la revizuirea cadrului UE 
privind combaterea spălării banilor și a 
legislației pentru a aborda în mod eficace 
riscurile pe care le prezintă băncile cu cel 
mai ridicat grad de risc asupra integrității 
sistemului financiar european și a 
securității cetățenilor europeni, în cazul în 
care supravegherea națională este 
considerată insuficientă; consideră că un 
regulament, și nu o directivă, ar garanta 
un cadru mai eficace pentru combaterea 
spălării banilor; sprijină ideea unei 
autorități europene unice de supraveghere 
în domeniul combaterii spălării banilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 



AM\1195082RO.docx 101/148 PE644.981v01-00

RO

profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
invită Comisia să înceapă să lucreze la 
revizuirea cadrului UE privind combaterea 
spălării banilor și a legislației pentru a 
aborda în mod eficace riscurile pe care le 
prezintă activitățile transfrontaliere ilegale 
asupra integrității sistemului financiar 
european și a securității cetățenilor 
europeni;

profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
salută, în acest sens, concluziile 
Consiliului din 5 decembrie 2019, care 
mandatează Comisia să exploreze 
modalități de a asigura o mai bună 
cooperare între autorități și de a conferi 
sarcini legate de combaterea spălării 
banilor unui organism al Uniunii și să 
transforme anumite părți ale Directivei 
privind combaterea spălării banilor într-
un regulament, pentru a asigura un cadru 
de reglementare unic; invită Comisia să 
înceapă să lucreze la revizuirea cadrului 
UE privind combaterea spălării banilor și a 
legislației pentru a aborda în mod eficace 
riscurile pe care le prezintă activitățile 
transfrontaliere ilegale asupra integrității 
sistemului financiar european și a 
securității cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 202
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în 
UE; invită Comisia să înceapă să lucreze la 
revizuirea cadrului UE privind combaterea 

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; își reiterează 
profunda îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
acest sistem de reglementare nereușind să 
ofere o supraveghere și răspunsuri 
adecvate la deficiențele autorităților 
naționale de supraveghere și nefiind 
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spălării banilor și a legislației pentru a 
aborda în mod eficace riscurile pe care le 
prezintă activitățile transfrontaliere ilegale 
asupra integrității sistemului financiar 
european și a securității cetățenilor 
europeni;

adecvat pentru a supraveghea activitatea 
transfrontalieră din ce în ce mai intensă 
din UE; invită Comisia să înceapă să 
lucreze la revizuirea cadrului UE privind 
combaterea spălării banilor pentru a aborda 
în mod eficace riscurile pe care le prezintă 
activitățile transfrontaliere ilegale asupra 
integrității sistemului financiar european și 
a securității cetățenilor europeni; consideră 
că ABE ar trebui să devină coordonatorul 
unic al UE pentru combaterea spălării 
banilor, dispunând de competențe în 
materie de intervenții directe în cazurile 
cele mai importante sau în cazul în care 
supravegherea la nivel național este 
considerată insuficientă;

Or. en

Amendamentul 203
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în 
UE; invită Comisia să înceapă să lucreze la 
revizuirea cadrului UE privind combaterea 
spălării banilor și a legislației pentru a 
aborda în mod eficace riscurile pe care le 
prezintă activitățile transfrontaliere 
ilegale asupra integrității sistemului 
financiar european și a securității 

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; își reiterează 
profunda îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
acest sistem de reglementare nereușind să 
ofere o supraveghere și răspunsuri 
adecvate la deficiențele autorităților 
naționale de supraveghere și nefiind 
adecvat pentru a supraveghea activitatea 
transfrontalieră din ce în ce mai intensă 
din UE; invită Comisia să înceapă să 
lucreze la identificarea deficiențelor 
cadrului UE privind combaterea spălării 
banilor și să ofere clarificări cu privire la 
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cetățenilor europeni; împărțirea responsabilităților și la 
coordonarea supravegherii 
transfrontaliere, adoptând inclusiv măsuri 
legislative, dacă este necesar; reiterează 
importanța unui cadru solid și coerent 
privind combaterea spălării banilor și a 
finanțării terorismului din perspectiva 
integrității sistemului financiar european și 
a securității cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 204
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
invită Comisia să înceapă să lucreze la 
revizuirea cadrului UE privind combaterea 
spălării banilor și a legislației pentru a 
aborda în mod eficace riscurile pe care le 
prezintă activitățile transfrontaliere ilegale 
asupra integrității sistemului financiar 
european și a securității cetățenilor 
europeni;

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
invită Comisia să înceapă să lucreze cât 
mai curând posibil la revizuirea cadrului 
UE privind combaterea spălării banilor și a 
legislației pentru a aborda în mod eficace 
riscurile pe care le prezintă activitățile 
transfrontaliere ilegale asupra integrității 
sistemului financiar european și a 
securității cetățenilor europeni prin 
transformarea directivelor existente în 
materie de combatere a spălării banilor în 
regulamente și prin delegarea către UE a 
mai multor competențe de supraveghere 
în domeniul combaterii spălării banilor;

Or. en
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Amendamentul 205
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
invită Comisia să înceapă să lucreze la 
revizuirea cadrului UE privind combaterea 
spălării banilor și a legislației pentru a 
aborda în mod eficace riscurile pe care le 
prezintă activitățile transfrontaliere ilegale 
asupra integrității sistemului financiar 
european și a securității cetățenilor 
europeni;

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
este convins că MUS are, de asemenea, 
un rol de jucat în combaterea spălării 
banilor; salută crearea unei unități 
dedicate în mod specific combaterii 
spălării banilor; solicită ca MUS să își 
intensifice și mai mult eforturile; invită 
Comisia să înceapă să lucreze la revizuirea 
cadrului UE privind combaterea spălării 
banilor și a legislației pentru a aborda în 
mod eficace riscurile pe care le prezintă 
activitățile transfrontaliere ilegale asupra 
integrității sistemului financiar european și 
a securității cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 206
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului;



AM\1195082RO.docx 105/148 PE644.981v01-00

RO

profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare 
și de supraveghere în domeniul 
combaterii spălării banilor și a finanțării 
terorismului, care este neadecvată pentru 
a supraveghea creșterea activității 
transfrontaliere în UE; invită Comisia să 
înceapă să lucreze la revizuirea cadrului 
UE privind combaterea spălării banilor și 
a legislației pentru a aborda în mod 
eficace riscurile pe care le prezintă 
activitățile transfrontaliere ilegale asupra 
integrității sistemului financiar european 
și a securității cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 207
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
invită Comisia să înceapă să lucreze la 
revizuirea cadrului UE privind combaterea 
spălării banilor și a legislației pentru a 
aborda în mod eficace riscurile pe care le 
prezintă activitățile transfrontaliere ilegale 
asupra integrității sistemului financiar 
european și a securității cetățenilor 
europeni;

15. salută acordul privind schimbul de 
informații între BCE și autoritățile de 
supraveghere a combaterii spălării banilor 
și a finanțării terorismului; reiterează 
profunda sa îngrijorare cu privire la 
fragmentarea în materie de reglementare și 
de supraveghere în domeniul combaterii 
spălării banilor și a finanțării terorismului, 
care este neadecvată pentru a supraveghea 
creșterea activității transfrontaliere în UE; 
invită Comisia să înceapă să lucreze la 
revizuirea cadrului UE privind combaterea 
spălării banilor și a legislației pentru a 
aborda în mod eficace riscurile pe care le 
prezintă activitățile transfrontaliere ilegale 
asupra integrității sistemului financiar 
european și a securității cetățenilor 
europeni; reamintește Rezoluția 
Parlamentului din 19 septembrie 2019 
referitoare la stadiul punerii în aplicare a 
legislației Uniunii privind combaterea 
spălării banilor și invită Comisia să ia în 
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considerare contribuția Parlamentului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. salută documentul comun de 
poziție din 8 noiembrie al miniștrilor de 
finanțe francez, german, italian, leton, 
neerlandez și spaniol, care solicită 
armonizarea cadrului european de 
reglementare în domeniul spălării banilor 
și al finanțării terorismului; ia act de 
discursul programatic din 15 noiembrie 
susținut la Guildhall, Londra, de 
vicepreședintele executiv Dombrovskis, în 
care atribuirea de competențe de 
supraveghere și de coordonare unui 
organism al UE este considerată a fi o 
opțiune adecvată; invită Comisia să 
propună crearea unui astfel de 
supraveghetor european unic pentru a 
garanta o abordare consecventă și 
eficace;

Or. en

Amendamentul 209
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să examineze, în 
acest sens, oportunitatea mandatării unui 
organism al UE în scopul de a 
supraveghea în mod independent punerea 
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în aplicare a unui cadru unic de 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 210
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. consideră că un set coerent și 
armonizat de norme este esențial pentru 
buna funcționare a uniunii bancare; 
invită, prin urmare, Comisia să aibă în 
vedere, după caz, promovarea cadrului 
unic de reglementare, în domenii de o 
deosebită importanță, pentru a asigura un 
proces de rezoluție și supraveghere 
bancară neobstrucționat și eficace; ia act, 
în special, de complexitatea evaluării 
caracterului adecvat al structurilor 
superioare de conducere a băncilor, ca 
urmare a transpunerii foarte diverse a 
Directivei privind cerințele de capital; 
prin urmare, încurajează integrarea 
cerințelor de competență profesională și 
probitate morală în cadrul unic de 
reglementare; consideră totodată că 
armonizarea într-un grad cât mai ridicat 
este necesară în domeniile în care se 
aplică opțiunile și marjele de apreciere 
naționale, inclusiv în domeniul legislației 
în materie de insolvență, al retragerilor de 
licențe bancare și al impunerii 
moratoriului;

Or. en

Amendamentul 211
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
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Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. ia act de rolul important pe care îl 
pot juca măsurile de intervenție timpurie 
în prevenirea falimentelor bancare și a 
crizei; constată, cu toate acestea, că 
cerințele pentru utilizarea măsurilor de 
intervenție timpurie se suprapun cu unele 
dintre măsurile de intervenție standard ale 
BCE; subliniază că, în astfel de cazuri, 
sunt favorizate măsurile standard de 
intervenție; consideră, prin urmare, că o 
astfel de suprapunere ar trebui eliminată 
prin clarificarea suficientă a temeiului 
juridic pentru fiecare instrument, pentru 
a asigura aplicarea treptată a măsurilor;

Or. en

Amendamentul 212
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește Rezoluția sa din 8 
iunie 2011 referitoare la agențiile de 
rating de credit: perspective de viitor; ia 
act de faptul că crearea unei agenții 
europene de rating de credit ar contribui 
la intensificarea concurenței, la reducerea 
asimetriilor în materie de informații și la 
creșterea transparenței piețelor; constată 
că ratingurile de sustenabilitate bazate pe 
criterii de mediu, sociale și de guvernanță 
reprezintă o completare importantă a 
evaluărilor riscului de credit oferite de 
ratingurile de credit la direcționarea 
fondurilor către investiții în activități 
durabile;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 213
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește Rezoluția sa din 8 
iunie 2011 referitoare la agențiile de 
rating de credit: perspective de viitor; ia 
act de faptul că crearea unei agenții 
europene de rating de credit ar contribui 
la intensificarea concurenței, la reducerea 
asimetriilor în materie de informații și la 
creșterea transparenței piețelor; constată 
că ratingurile de sustenabilitate bazate pe 
criterii de mediu, sociale și de guvernanță 
reprezintă o completare importantă a 
evaluărilor riscului de credit oferite de 
ratingurile de credit la direcționarea 
fondurilor către investiții în activități 
durabile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 214
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește Rezoluția sa din 8 
iunie 2011 referitoare la agențiile de 
rating de credit: perspective de viitor; ia 
act de faptul că crearea unei agenții 
europene de rating de credit ar contribui 
la intensificarea concurenței, la reducerea 
asimetriilor în materie de informații și la 
creșterea transparenței piețelor; constată 
că ratingurile de sustenabilitate bazate pe 
criterii de mediu, sociale și de guvernanță 
reprezintă o completare importantă a 

eliminat
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evaluărilor riscului de credit oferite de 
ratingurile de credit la direcționarea 
fondurilor către investiții în activități 
durabile;

Or. en

Amendamentul 215
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 referitoare la agențiile de rating de 
credit: perspective de viitor; ia act de faptul 
că crearea unei agenții europene de rating 
de credit ar contribui la intensificarea 
concurenței, la reducerea asimetriilor în 
materie de informații și la creșterea 
transparenței piețelor; constată că 
ratingurile de sustenabilitate bazate pe 
criterii de mediu, sociale și de guvernanță 
reprezintă o completare importantă a 
evaluărilor riscului de credit oferite de 
ratingurile de credit la direcționarea 
fondurilor către investiții în activități 
durabile;

16. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 referitoare la agențiile de rating de 
credit: perspective de viitor; ia act de faptul 
că crearea unei agenții europene de rating 
de credit ar contribui la intensificarea 
concurenței, la reducerea asimetriilor în 
materie de informații și la creșterea 
transparenței piețelor; constată că 
ratingurile de sustenabilitate bazate pe 
criterii de mediu, sociale și de guvernanță 
pot deveni treptat o completare importantă 
a evaluărilor riscului de credit oferite de 
ratingurile de credit la direcționarea 
fondurilor către investiții în activități 
durabile; avertizează, cu toate acestea, că, 
în absența unui sistem de clasificare 
conform căruia activitățile să fie 
considerate sustenabile și, în sens contrar, 
nesustenabile, precum și în lipsa unei 
metodologii robuste de convertire a 
factorilor legați de criteriile de mediu, 
sociale și de guvernanță (ESG) în ponderi 
de risc pentru active, simpla reducere a 
cerințelor de capital pentru presupusele 
„investiții ecologice” poate avea implicații 
grave pentru stabilitatea financiară;

Or. en
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Amendamentul 216
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 referitoare la agențiile de rating de 
credit: perspective de viitor; ia act de 
faptul că crearea unei agenții europene de 
rating de credit ar contribui la 
intensificarea concurenței, la reducerea 
asimetriilor în materie de informații și la 
creșterea transparenței piețelor; constată că 
ratingurile de sustenabilitate bazate pe 
criterii de mediu, sociale și de guvernanță 
reprezintă o completare importantă a 
evaluărilor riscului de credit oferite de 
ratingurile de credit la direcționarea 
fondurilor către investiții în activități 
durabile;

16. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 referitoare la agențiile de rating de 
credit: perspective de viitor; se întreabă 
dacă crearea unei agenții europene de 
rating de credit ar contribui la 
intensificarea concurenței, la reducerea 
asimetriilor în materie de informații și la 
creșterea transparenței piețelor, având în 
vedere că piața ratingurilor de credit ar 
rămâne în continuare un oligopol care ar 
utiliza metode discutabile de evaluare a 
bonității; avertizează că ratingurile de 
sustenabilitate bazate pe criterii de mediu, 
sociale și de guvernanță ar crea niveluri de 
complexitate suplimentare în raport cu 
evaluările riscului de credit oferite de 
ratingurile de credit; avertizează că astfel 
de evaluări calitative ar putea conduce la 
direcționarea fondurilor către investiții în 
activități programate pe baza unei agende 
politice, mai degrabă decât către activități 
viabile din punct de vedere economic și 
durabile;

Or. en

Amendamentul 217
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 referitoare la agențiile de rating de 
credit: perspective de viitor; ia act de faptul 
că crearea unei agenții europene de rating 
de credit ar contribui la intensificarea 

16. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 referitoare la agențiile de rating de 
credit: perspective de viitor; ia act de faptul 
că crearea unei agenții europene de rating 
de credit ar contribui la intensificarea 
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concurenței, la reducerea asimetriilor în 
materie de informații și la creșterea 
transparenței piețelor; constată că 
ratingurile de sustenabilitate bazate pe 
criterii de mediu, sociale și de guvernanță 
reprezintă o completare importantă a 
evaluărilor riscului de credit oferite de 
ratingurile de credit la direcționarea 
fondurilor către investiții în activități 
durabile;

concurenței, la reducerea asimetriilor în 
materie de informații și la creșterea 
transparenței piețelor;

Or. en

Amendamentul 218
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. reamintește Rezoluția sa din 8 
iunie 2011 referitoare la agențiile de 
rating de credit: perspective de viitor; ia 
act de faptul că crearea unei agenții 
europene de rating de credit ar contribui 
la intensificarea concurenței, la reducerea 
asimetriilor în materie de informații și la 
creșterea transparenței piețelor; constată 
că ratingurile de sustenabilitate bazate pe 
criterii de mediu, sociale și de guvernanță 
reprezintă o completare importantă a 
evaluărilor riscului de credit oferite de 
ratingurile de credit la direcționarea 
fondurilor către investiții în activități 
durabile;

16. Reamintește evoluția cadrului UE 
pentru agențiile de rating de credit; 
constată că ratingurile de sustenabilitate 
bazate pe criterii de mediu, sociale și de 
guvernanță reprezintă o completare 
importantă a evaluărilor riscului de credit 
oferite de ratingurile de credit la 
direcționarea fondurilor către investiții în 
activități durabile; subliniază că este 
important să se asigure că dezvoltarea 
unei piețe pentru furnizarea de ratinguri 
de sustenabilitate este competitivă și nu se 
bazează pe un număr limitat de furnizori;

Or. en

Amendamentul 219
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
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Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că este necesar să 
se depună mai multe eforturi pentru a 
face activitatea pe piața financiară mai 
coerentă cu obiectivele de sustenabilitate 
și cu criteriile ESG, subliniind rolul 
central al AES în aceste obiective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 220
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că este necesar să 
se depună mai multe eforturi pentru a face 
activitatea pe piața financiară mai coerentă 
cu obiectivele de sustenabilitate și cu 
criteriile ESG, subliniind rolul central al 
AES în aceste obiective;

17. ia act de eforturile pentru a face 
activitatea pe piața financiară mai coerentă 
cu obiectivele de sustenabilitate și cu 
criteriile ESG, subliniind rolul central al 
AES în aceste obiective;

Or. en

Amendamentul 221
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că este necesar să se 
depună mai multe eforturi pentru a face 
activitatea pe piața financiară mai coerentă 
cu obiectivele de sustenabilitate și cu 
criteriile ESG, subliniind rolul central al 
AES în aceste obiective;

17. ia act de faptul că este necesar să se 
depună mai multe eforturi pentru a face 
activitatea pe piața financiară mai coerentă 
cu obiectivele de sustenabilitate și cu 
criteriile ESG, subliniind rolul central al 
AES în aceste obiective; îndeamnă, în 
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acest sens, AES, în special ABE, în 
colaborare cu CERS, să elaboreze o 
metodologie comună pentru „testele de 
rezistență în ceea ce privește emisiile de 
carbon”, care să măsoare intensitatea 
riscurilor climatice la care sunt expuse 
instituțiile financiare, inclusiv riscurile 
legate de deprecierea activelor ca urmare 
a modificărilor aduse tratamentului de 
reglementare, generate de atenuarea 
schimbărilor climatice și de adaptarea la 
acestea; consideră că astfel de teste 
identifică și evaluează riscurile care 
decurg, printre altele, din impactul 
macroeconomic al schimbărilor bruște de 
utilizare a energiei, din reevaluarea 
activelor cu emisii mari de carbon, 
inclusiv din schimbările potențiale legate 
de reglementarea acestora și de creșterea 
incidenței catastrofelor naturale;

Or. en

Amendamentul 222
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că băncile trebuie să fie 
în măsură să își desfășoare activitatea la 
nivel transfrontalier, gestionându-și, în 
același timp, capitalul și lichiditatea la un 
nivel consolidat, pentru a-și diversifica 
riscurile și pentru a aborda orice lipsă de 
rentabilitate; subliniază că normele ar 
trebui să permită o mai mare flexibilitate 
a societății-mamă în această privință, 
precizând că, în cazul unei crize, 
societatea-mamă ar trebui să furnizeze 
capital și lichidități filialei situate în țara-
gazdă; ia act de faptul că există o mai 
mare claritate în ceea ce privește 
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repartizarea responsabilităților de 
supraveghere prevăzute de pachetul 
bancar; îndeamnă, cu toate acestea, 
Comisia și statele membre să depună în 
continuare eforturi pentru a dezamorsa 
tensiunile dintre statele de origine și 
statele-gazdă;

Or. en

Amendamentul 223
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. ia act de constatările recente ale 
ABE, subliniind obstacolele rămase în 
calea furnizării transfrontaliere de 
servicii bancare; subliniază beneficiile 
unei activități transfrontaliere mai intense 
pentru concurența pe piață și furnizarea 
de servicii pentru consumatori; invită 
Comisia să identifice și să abordeze 
aspecte ale cadrului unic de reglementare 
care ar putea fi armonizate în continuare, 
precum și punerea în aplicare divergentă 
a normelor în toate statele membre; 
recomandă Comisiei să analizeze 
aspectele regimurilor naționale de 
insolvență care ar putea fi armonizate;

Or. en

Amendamentul 224
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația este adecvată pentru 
a se asigura că toate băncile ar putea, dacă 
este necesar, să fie supuse rezoluției fără a 
fi nevoie de banii contribuabililor; invită 
Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de 
către Consiliul pentru Stabilitate 
Financiară a legislației privind 
„instituțiile prea mari pentru a se prăbuși” 
și să analizeze dacă ar trebui avute în 
vedere din nou măsuri legislative care să 
vizeze separarea operațiunilor bancare de 
depozite și de investiții;

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; invită Comisia să 
reflecteze asupra acțiunilor adecvate 
ulterioare acestei chestiuni, astfel cum au 
fost identificate în propriul său raport 
privind punerea în aplicare a BRRD și 
RMUR din aprilie 2019; îndeamnă 
Comisia să verifice dacă legislația este 
adecvată pentru a se asigura că toate 
băncile ar putea, dacă este necesar, să fie 
supuse rezoluției fără a fi nevoie de banii 
contribuabililor; invită Comisia să 
analizeze posibila armonizare 
suplimentare a anumitor aspecte specifice 
ale legislației naționale existente în 
materie de insolvență, inclusiv elementele 
care declanșează procedura de insolvență 
și procedura de rezoluție, și să evalueze în 
ce măsură o astfel de armonizare 
suplimentară este necesară pentru a 
asigura o aplicare consecventă și eficace 
a cadrului de gestionare a crizelor; 
consideră că experiența Corporației 
federale pentru asigurarea depozitelor în 
Statele Unite oferă lecții utile în ceea ce 
privește instrumentele de combatere a 
crizelor bancare, inclusiv clasificarea 
depozitelor în ierarhia creditorilor în 
procedurile de insolvență bancară și, în 
special, clasificarea pari passu a 
depozitelor neasigurate și neasigurate; 
invită Comisia să evalueze și să elaboreze 
o definiție mai clară a principiului „cea 
mai puțin costisitoare variantă” în 
conformitate cu Directiva privind 
schemele de garantare a depozitelor;

Or. en

Amendamentul 225
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația este adecvată pentru 
a se asigura că toate băncile ar putea, dacă 
este necesar, să fie supuse rezoluției fără a 
fi nevoie de banii contribuabililor; invită 
Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de 
către Consiliul pentru Stabilitate Financiară 
a legislației privind „instituțiile prea mari 
pentru a se prăbuși” și să analizeze dacă ar 
trebui avute în vedere din nou măsuri 
legislative care să vizeze separarea 
operațiunilor bancare de depozite și de 
investiții;

18. constată faptul că Comitetul unic 
de rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri 
de rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
analizeze dacă legislația este adecvată 
pentru a se asigura că toate băncile ar 
putea, dacă este necesar, să fie soluționate 
fără a fi nevoie de banii contribuabililor, 
inclusiv prin recurgerea la diferite scheme 
de salvare finanțate de contribuabili, 
inclusiv la Fondul unic de rezoluție; invită 
Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de 
către Consiliul pentru Stabilitate Financiară 
a legislației privind „instituțiile prea mari 
pentru a se prăbuși”; regretă, în acest sens, 
observațiile făcute de Pentti Hakkarainen, 
membru al Consiliului de supraveghere al 
BCE, la 15 iunie 2019, care a afirmat că 
băncile europene trebuie să intre într-o 
perioadă de consolidare, iar băncile mai 
puțin rentabile să iasă de pe piață sau să 
fie preluate de concurenții lor mai 
profitabili;

Or. en

Amendamentul 226
Eero Heinäluoma

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația este adecvată pentru 
a se asigura că toate băncile ar putea, dacă 
este necesar, să fie supuse rezoluției fără a 
fi nevoie de banii contribuabililor; invită 
Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de 
către Consiliul pentru Stabilitate Financiară 
a legislației privind „instituțiile prea mari 
pentru a se prăbuși” și să analizeze dacă ar 

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația este adecvată pentru 
a se asigura că toate băncile ar putea, dacă 
este necesar, să fie supuse rezoluției fără a 
fi nevoie de banii contribuabililor; invită 
Comitetul unic de rezoluție să aplice 
legislația în toate cazurile care amenință 
stabilitatea financiară; invită Comisia să 
ia măsuri în urma revizuirii de către 
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trebui avute în vedere din nou măsuri 
legislative care să vizeze separarea 
operațiunilor bancare de depozite și de 
investiții;

Consiliul pentru Stabilitate Financiară a 
legislației privind „instituțiile prea mari 
pentru a se prăbuși” și să analizeze dacă ar 
trebui avute în vedere din nou măsuri 
legislative care să vizeze separarea 
operațiunilor bancare de depozite și de 
investiții; invită Comisia să revizuiască 
Comunicarea privind sectorul bancar din 
2013 pentru a ține seama de evoluțiile 
ulterioare perioadei de criză și să asigure 
coerența cu cadrul de gestionare a 
crizelor; subliniază importanța 
continuării acumulării de fonduri proprii 
și datorii care pot fi recapitalizate intern 
în bilanțul băncilor;

Or. en

Amendamentul 227
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația este adecvată pentru 
a se asigura că toate băncile ar putea, dacă 
este necesar, să fie supuse rezoluției fără a 
fi nevoie de banii contribuabililor; invită 
Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de 
către Consiliul pentru Stabilitate Financiară 
a legislației privind „instituțiile prea mari 
pentru a se prăbuși” și să analizeze dacă ar 
trebui avute în vedere din nou măsuri 
legislative care să vizeze separarea 
operațiunilor bancare de depozite și de 
investiții;

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația este adecvată pentru 
a se asigura că toate băncile ar putea, dacă 
este necesar, să fie supuse rezoluției fără a 
fi nevoie de banii contribuabililor; invită 
Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de 
către Consiliul pentru Stabilitate Financiară 
a legislației privind „instituțiile prea mari 
pentru a se prăbuși” și să analizeze dacă ar 
trebui avute în vedere din nou măsuri 
legislative care să vizeze separarea 
operațiunilor bancare de depozite și de 
investiții; solicită Comitetului unic de 
rezoluție să finalizeze procesul de stabilire 
a planurilor de rezoluție și a unor 
amortizoare MREL suficiente pentru 
toate băncile relevante;

Or. en
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Amendamentul 228
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația este adecvată pentru 
a se asigura că toate băncile ar putea, dacă 
este necesar, să fie supuse rezoluției fără a 
fi nevoie de banii contribuabililor; invită 
Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de 
către Consiliul pentru Stabilitate 
Financiară a legislației privind 
„instituțiile prea mari pentru a se 
prăbuși” și să analizeze dacă ar trebui 
avute în vedere din nou măsuri legislative 
care să vizeze separarea operațiunilor 
bancare de depozite și de investiții;

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația și Comunicarea 
privind sectorul bancar referitoare la 
ajutorul de stat din 2013 sunt adecvate 
pentru a se asigura că toate băncile ar 
putea, dacă este necesar, să fie supuse 
rezoluției fără a fi nevoie de banii 
contribuabililor; consideră că decizia 
Comisiei privind ajutorul de stat în 
sectorul bancar este lipsită de claritate;

Or. en

Amendamentul 229
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația este adecvată pentru 
a se asigura că toate băncile ar putea, dacă 
este necesar, să fie supuse rezoluției fără a 
fi nevoie de banii contribuabililor; invită 
Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de 
către Consiliul pentru Stabilitate 
Financiară a legislației privind 
„instituțiile prea mari pentru a se prăbuși” 

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația și Comunicarea 
privind sectorul bancar referitoare la 
ajutorul de stat din 2013 sunt adecvate 
pentru a se asigura că toate băncile ar 
putea, dacă este necesar, să fie supuse 
rezoluției fără a fi nevoie de banii 
contribuabililor; solicită Comisiei 
Europene să aplice cu strictețe normele 
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și să analizeze dacă ar trebui avute în 
vedere din nou măsuri legislative care să 
vizeze separarea operațiunilor bancare de 
depozite și de investiții;

privind ajutoarele de stat pentru a elimina 
stimulentele de eludare a disciplinei 
comune;

Or. en

Amendamentul 230
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Monica Semedo
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația este adecvată pentru 
a se asigura că toate băncile ar putea, dacă 
este necesar, să fie supuse rezoluției fără a 
fi nevoie de banii contribuabililor; invită 
Comisia să ia măsuri în urma revizuirii de 
către Consiliul pentru Stabilitate Financiară 
a legislației privind „instituțiile prea mari 
pentru a se prăbuși” și să analizeze dacă ar 
trebui avute în vedere din nou măsuri 
legislative care să vizeze separarea 
operațiunilor bancare de depozite și de 
investiții;

18. salută faptul că Comitetul unic de 
rezoluție nu a fost obligat să ia măsuri de 
rezoluție în 2019; îndeamnă Comisia să 
verifice dacă legislația și Comunicarea 
privind sectorul bancar referitoare la 
ajutorul de stat din 2013 sunt adecvate 
pentru a se asigura că toate băncile ar 
putea, dacă este necesar, să fie supuse 
rezoluției fără a fi nevoie de banii 
contribuabililor; invită Comisia să ia 
măsuri în urma revizuirii de către Consiliul 
pentru Stabilitate Financiară a legislației 
privind „instituțiile prea mari pentru a se 
prăbuși”;

Or. en

Amendamentul 231
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. este profund îngrijorat de faptul 
că, la 5 de ani de la instituirea Directivei 
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privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
bancare (BRRD), instituțiile din uniunea 
bancară nu dispun de planuri de rezoluție 
pe deplin conforme; subliniază, în acest 
sens, că, pentru ca planurile de rezoluție 
să fie pe deplin conforme cu cerințele 
legale, Comitetul unic de rezoluție trebuie 
să furnizeze o evaluare cuprinzătoare cu 
privire la posibilitatea de rezoluție a 
fiecărei bănci, inclusiv cu privire la 
existența unor obstacole semnificative în 
calea posibilității de rezoluție și la modul 
în care aceste obstacole pot fi eliminate; 
este preocupat de recunoașterea de către 
SRB a faptului că „planurile de rezoluție 
adoptate până în prezent conțin 
considerații privind posibilitățile de 
rezoluție, dar nu conțin încă o evaluare 
completă a posibilităților de rezoluție”1b; 
subliniază că etapa graduală a planificării 
și evaluării rezoluției nu este prevăzută în 
cadrul juridic actual; îndeamnă SRB să 
elaboreze planuri complete pentru toate 
grupurile aflate în sfera sa de competență 
directă, inclusiv identificarea și 
înlăturarea oricăror obstacole 
semnificative din calea posibilităților de 
rezoluție în cursul ciclului de planificare 
a rezoluției pentru 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

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită consolidarea cadrului 
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mecanismului unic de rezoluție în lumina 
recentelor cazuri controversate; 
subliniază deficiențele sale în ceea ce 
privește guvernanța sa complexă, 
aplicarea inconsecventă a instrumentelor 
existente de gestionare a crizelor, 
conducând astfel la preocupări cu privire 
la condiții de concurență echitabile și la 
interpretarea limitată de către SRB a 
evaluării interesului public;

Or. en

Amendamentul 233
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită Comisiei să reexamineze 
anual dacă cerințele pentru aplicarea 
articolului 107 alineatul (3) litera (b) din 
TFUE privind posibilitatea ajutorului de 
stat în sectorul financiar sunt îndeplinite 
în continuare;

Or. en

Amendamentul 234
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. ia act de discuțiile care au 
continuat cu privire la finalizarea uniunii 
bancare în cadrul Grupului de lucru la 
nivel înalt privind EDIS, instituit în 
ianuarie 2019 pentru a raporta 
Eurogrupului, inclusiv cu privire la 
îmbunătățirea în continuare a cadrului de 
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gestionare a crizelor pentru bănci; invită 
Comisia să țină seama de interacțiunile 
dintre evoluția viitoare a cadrului de 
gestionare a crizelor și evoluțiile politice 
în ceea ce privește asigurarea depozitelor, 
începând cu revizuirea în curs a 
Directivei privind schemele de garantare a 
depozitelor;

Or. en

Amendamentul 235
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. își exprimă, de asemenea, 
îngrijorarea cu privire la faptul că SRB 
nu comunică în mod regulat măsura în 
care băncile respectă obiectivul MREL; 
îndeamnă SRB să formuleze niveluri țintă 
obligatorii pentru MREL pentru toate 
băncile care intră în sfera sa de 
competență și să ia măsuri în cazul în 
care băncile nu îndeplinesc aceste 
obiective;

Or. en

Amendamentul 236
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. ia act de faptul că, în recenta sa 
decizie, Comisia a concluzionat că 
sprijinul public amplu acordat unei bănci 
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regionale germane nu constituie ajutor de 
stat pe baza faptului că recapitalizarea 
băncii și furnizarea suplimentară de 
garanții de stat au avut loc în condițiile în 
care un investitor privat ar fi acceptat 
(principiul operatorului privat în 
economia de piață); nu este, totuși, 
convins că planul de afaceri propus 
recent va permite băncii să revină la 
profitabilitate, dat fiind că aprobarea de 
către Comisie a planului de restructurare 
a băncii în 2012 s-a dovedit a fi excesiv de 
optimistă; subliniază, în acest sens, că 
sprijinul acordat de un sistem instituțional 
de protecție nu poate să coincidă în mod 
automat cu principiul operatorului 
economic privat în economia de piață, 
deoarece un investitor privat este vizat 
doar de rentabilitatea preconizată a 
investiției, nu de costurile legate de 
scenariul alternativ al intrării în 
dificultate a băncii; este, de asemenea, de 
părere că scutirea de la normele privind 
ajutoarele de stat a investițiilor efectuate 
de sistemul instituțional de protecție către 
instituții afiliate aflate în criză ar submina 
condițiile de concurență echitabile din 
uniunea bancară;

Or. en

Amendamentul 237
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18d. ia act de faptul că, în două cazuri 
recente din Italia, deși SRB a 
concluzionat că rezoluția nu este 
justificată în interesul public, Comisia a 
aprobat ajutorul de stat pe baza faptului 
că atenuează perturbarea economică la 
nivel regional, ceea ce a dus la „o situație 
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mai bună a creditorilor privilegiați ai 
băncii în caz de insolvență decât în 
situație de rezoluție” 1c; este preocupat de 
faptul că, în lipsa de claritate în 
Comunicarea din 2013 privind sectorul 
bancar, cu privire la ceea ce constituie un 
impact grav asupra economiei regionale, 
normele privind ajutoarele pentru 
lichidare acordă statelor membre 
posibilitatea de a reinstitui efectiv la nivel 
local interesul public pe care SRB l-a 
refuzat la nivel național; îndeamnă, prin 
urmare, Comisia să își revizuiască 
îndelung așteptata comunicare privind 
sectorul bancar din 2013, în conformitate 
cu principiul BRRD; subliniază, respectiv, 
că evaluarea criteriului interesului public 
în temeiul BRRD ia în calcul în mod 
corespunzător probabilitatea utilizării de 
fonduri publice atunci când nu este 
declanșată rezoluția și a aplicării 
procedurilor naționale în materie de 
insolvență;
_________________
1c Președintele ABE, 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

Amendamentul 238
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18e. constată, de asemenea, că actuala 
diversitate a regimurilor de insolvență este 
o sursă de incertitudine cu privire la 
rezultatul procedurilor de lichidare; este 
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de părere că, pentru ca uniunea bancară 
să funcționeze în mod eficace, legislația în 
materie de insolvență trebuie să fie 
armonizată în continuare către un regim 
la nivelul UE, care să ofere același nivel 
de siguranță în lichidare, astfel cum se 
preconizează în rezoluție; subliniază, 
printre altele, necesitatea armonizării 
factorilor care declanșează procedurile de 
insolvență în statele membre și alinierea 
acestora la retragerea licenței unei bănci 
pentru a împiedica situațiile incerte, în 
cazul în care o bancă este declarată ca 
fiind „în curs de a intra în dificultate sau 
este susceptibilă de a intra în dificultate”, 
însă nu există niciun interes public de a 
demara o măsură de rezoluție, iar legile 
naționale nu permit inițierea unei 
proceduri de lichidare;

Or. en

Amendamentul 239
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18f. solicită Comisiei să evalueze dacă 
sectorul bancar a beneficiat de la 
începutul crizei de subvenții și de ajutoare 
de stat implicite prin intermediul 
furnizării de sprijin neconvențional 
pentru asigurarea lichidității; atrage 
atenția asupra faptului că, deși efectele 
asupra economiei reale au fost destul de 
limitate, operațiunile cu lichidități ale 
BCE le-au permis băncilor să aibă acces 
la finanțare la un preț foarte scăzut sau 
chiar cu dobânzi negative, cu garanții de 
o calitate mai joasă; consideră că acest 
lucru constituie o subvenționare directă a 
bilanțurilor băncilor într-un cadru ce se 
află în afara controalelor și măsurilor de 
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echilibrare democratice și încetățenite 
aplicate la acordarea subvențiilor publice; 
regretă faptul că cuantumul acestor 
subvenții nu este monitorizat și nici 
publicat, acestea nefiind supuse unor 
condiții stricte privind posibilitatea de a fi 
investite sau modul în care să fie investite; 
insistă asupra faptului că orice măsură 
extraordinară de acest tip ar trebui 
însoțită de măsuri de atenuare a 
denaturării piețelor și economiei;

Or. en

Amendamentul 240
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de lipsa unor 
mecanisme în cadrul uniunii bancare 
care să poată asigura un aport urgent de 
lichidități în cazul unei rezoluții și invită 
Comisia să încerce să remedieze această 
lacună fără întârziere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 241
Billy Kelleher, Monica Semedo, Luis Garicano
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de lipsa unor 
mecanisme în cadrul uniunii bancare care 
să poată asigura un aport urgent de 
lichidități în cazul unei rezoluții și invită 
Comisia să încerce să remedieze această 

19. este preocupat de lipsa unor 
mecanisme în cadrul uniunii bancare care 
să poată asigura un aport urgent de 
lichidități în cazul unei rezoluții; 
subliniază importanța lichidității în 
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lacună fără întârziere; procesul de rezoluție pentru continuitatea 
fără sincope a serviciilor și stabilitatea 
piețelor financiare; recunoaște că 
mecanismul de sprijin comun pentru FUR 
nu ar fi suficient pentru a servi acest scop, 
în special în cazul rezoluției unei bănci de 
importanță sistemică mondială; invită 
Comisia să încerce să remedieze această 
lacună fără întârziere;

Or. en

Amendamentul 242
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de lipsa unor 
mecanisme în cadrul uniunii bancare care 
să poată asigura un aport urgent de 
lichidități în cazul unei rezoluții și invită 
Comisia să încerce să remedieze această 
lacună fără întârziere;

19. este preocupat de aportul urgent de 
lichidități care să poată fi asigurat în cazul 
unei rezoluții; invită Comisia să 
contracareze acest risc moral fără 
întârziere; respinge ideea că BCE ar putea 
oferi astfel de lichidități;

Or. en

Amendamentul 243
Jonás Fernández, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de lipsa unor 
mecanisme în cadrul uniunii bancare care 
să poată asigura un aport urgent de 
lichidități în cazul unei rezoluții și invită 
Comisia să încerce să remedieze această 
lacună fără întârziere;

19. este preocupat de lipsa unor 
mecanisme în cadrul uniunii bancare care 
să poată asigura un aport de lichidități unei 
bănci în cazul unei rezoluții și invită 
Comisia să încerce să remedieze această 
lacună fără întârziere;

Or. en
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Amendamentul 244
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de lipsa unor 
mecanisme în cadrul uniunii bancare care 
să poată asigura un aport urgent de 
lichidități în cazul unei rezoluții și invită 
Comisia să încerce să remedieze această 
lacună fără întârziere;

19. este preocupat de lipsa unor 
mecanisme în cadrul uniunii bancare care 
să poată asigura un aport de lichidități în 
cazul unei rezoluții și invită Comisia să 
încerce să remedieze această lacună fără 
întârziere;

Or. en

Amendamentul 245
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă să se ia măsuri pentru ca 
mecanismul de sprijin pentru Fondul unic 
de rezoluție bancară să devină 
operațional;

20. ia act de progresele înregistrate de 
Eurogrup în ajungerea la un acord 
privind cadrul juridic pentru mecanismul 
de sprijin comun pentru FUR; regretă, cu 
toate acestea, decizia sa de a amâna 
decizia finală privind introducerea 
mecanismului comun de sprijin; 
reamintește importanța mecanismului 
comun de sprijin ca un instrument 
important pentru MUR; îndeamnă să se ia 
măsuri pentru ca mecanismul de sprijin să 
devină operațional cât mai rapid cu 
putință;

Or. en
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Amendamentul 246
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă să se ia măsuri pentru ca 
mecanismul de sprijin pentru Fondul unic 
de rezoluție bancară să devină operațional;

20. ia act de decizia Eurogrupului 
privind „acordul de principiu” referitor la 
reforma MES; îndeamnă să se ia măsuri 
pentru ca mecanismul de sprijin pentru 
Fondul unic de rezoluție bancară să devină 
operațional; reamintește, în acest context, 
că este important să se anticipeze 
introducerea mecanismului de sprijin 
până în 2020;

Or. en

Amendamentul 247
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă să se ia măsuri pentru 
ca mecanismul de sprijin pentru Fondul 
unic de rezoluție bancară să devină 
operațional;

20. consideră că normele privind 
contribuția la Fondul unic de rezoluție a 
metodei ajustate ar trebui să fie revizuite, 
ținând seama de risc și nu de dimensiunea 
economică a instituției;

Or. fr

Amendamentul 248
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă să se ia măsuri pentru ca 20. îndeamnă să se ia măsuri pentru ca 
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mecanismul de sprijin pentru Fondul unic 
de rezoluție bancară să devină operațional;

mecanismul de sprijin pentru Fondul unic 
de rezoluție bancară să devină operațional 
în conformitate cu mandatul convenit de 
miniștrii de finanțe ai UE;

Or. en

Amendamentul 249
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă să se ia măsuri pentru ca 
mecanismul de sprijin pentru Fondul unic 
de rezoluție bancară să devină operațional;

20. îndeamnă să se instituie cât mai 
rapid posibil mecanismul de sprijin pentru 
Fondul unic de rezoluție bancară și să 
devină rapid operațional;

Or. en

Amendamentul 250
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă să se ia măsuri pentru 
ca mecanismul de sprijin pentru Fondul 
unic de rezoluție bancară să devină 
operațional;

20. solicită insistent dizolvarea 
Fondului unic de rezoluție bancară;

Or. en

Amendamentul 251
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. îndeamnă să se ia măsuri pentru 
ca mecanismul de sprijin pentru Fondul 
unic de rezoluție bancară să devină 
operațional;

20. respinge orice mecanism comun 
de sprijin bugetar finanțat de contribuabil;

Or. en

Amendamentul 252
Herve Juvin

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că băncile trebuie să fie 
în măsură să își desfășoare activitatea la 
nivel transfrontalier, gestionând, în 
același timp, capitalul și lichiditatea lor la 
un nivel consolidat, pentru a le diversifica 
riscurile și pentru a aborda orice lipsă de 
rentabilitate; subliniază că normele ar 
trebui să permită o mai mare flexibilitate 
a societății-mamă în această privință, 
precizând că, în cazul unei crize, 
societatea-mamă ar trebui să furnizeze 
capital și lichidități filialei situate în țara-
gazdă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 253
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că băncile trebuie să fie 
în măsură să își desfășoare activitatea la 
nivel transfrontalier, gestionând, în același 
timp, capitalul și lichiditatea lor la un nivel 

21. subliniază că băncile trebuie să fie 
în măsură să își desfășoare activitatea la 
nivel transfrontalier, gestionând, în același 
timp, capitalul și lichiditatea lor la un nivel 
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consolidat, pentru a le diversifica riscurile 
și pentru a aborda orice lipsă de 
rentabilitate; subliniază că normele ar 
trebui să permită o mai mare flexibilitate a 
societății-mamă în această privință, 
precizând că, în cazul unei crize, 
societatea-mamă ar trebui să furnizeze 
capital și lichidități filialei situate în țara-
gazdă;

consolidat, pentru a le diversifica riscurile 
și pentru a aborda orice lipsă de 
rentabilitate; subliniază că normele ar 
trebui să permită o mai mare flexibilitate a 
societății-mamă în această privință, oferind 
în același timp mecanisme credibile și 
aplicabile care permit, în cazul unei crize, 
societății-mamă (entității supuse 
rezoluției) să furnizeze capital, MREL și 
lichidități filialei situate în altă țară gazdă 
în cadrul uniunii bancare; consideră, cu 
toate acestea, că ar trebui prevăzute 
anumite garanții; ia act, în acest sens, de 
posibilitatea de a introduce un mecanism 
de sprijin la nivelul societății-mamă 
intragrup și anumite derogări de la 
asigurarea de lichiditate; reiterează 
efectul pozitiv al armonizării anumitor 
părți ale legislației în materie de 
insolvență;

Or. en

Amendamentul 254
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că băncile trebuie să fie 
în măsură să își desfășoare activitatea la 
nivel transfrontalier, gestionând, în același 
timp, capitalul și lichiditatea lor la un nivel 
consolidat, pentru a le diversifica riscurile 
și pentru a aborda orice lipsă de 
rentabilitate; subliniază că normele ar 
trebui să permită o mai mare flexibilitate 
a societății-mamă în această privință, 
precizând că, în cazul unei crize, 
societatea-mamă ar trebui să furnizeze 
capital și lichidități filialei situate în țara-
gazdă;

21. subliniază că anumite bănci își 
desfășoară activitatea la nivel 
transfrontalier, gestionând, în același timp, 
capitalul și lichiditatea lor la un nivel 
consolidat, pentru a le diversifica riscurile 
și pentru a aborda orice lipsă de 
rentabilitate;

Or. en
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Amendamentul 255
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că băncile trebuie să fie 
în măsură să își desfășoare activitatea la 
nivel transfrontalier, gestionând, în 
același timp, capitalul și lichiditatea lor la 
un nivel consolidat, pentru a le diversifica 
riscurile și pentru a aborda orice lipsă de 
rentabilitate; subliniază că normele ar 
trebui să permită o mai mare flexibilitate 
a societății-mamă în această privință, 
precizând că, în cazul unei crize, 
societatea-mamă ar trebui să furnizeze 
capital și lichidități filialei situate în țara-
gazdă;

21. este preocupat de cele mai recente 
discuții privind necesitatea fuziunilor 
transfrontaliere bancare; îndeamnă 
Comisia să efectueze o evaluare detaliată 
a impactului unor astfel de fuziuni, 
precum și a efectelor acestora asupra 
stabilității financiare și a „instituțiilor 
prea mari pentru a se prăbuși” înainte de 
a înainta propuneri în această privință;

Or. en

Amendamentul 256
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Margarida Marques, Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că băncile trebuie să fie 
în măsură să își desfășoare activitatea la 
nivel transfrontalier, gestionând, în același 
timp, capitalul și lichiditatea lor la un nivel 
consolidat, pentru a le diversifica riscurile 
și pentru a aborda orice lipsă de 
rentabilitate; subliniază că normele ar 
trebui să permită o mai mare flexibilitate a 
societății-mamă în această privință, 
precizând că, în cazul unei crize, 
societatea-mamă ar trebui să furnizeze 
capital și lichidități filialei situate în țara-
gazdă;

21. subliniază că băncile trebuie să fie 
în măsură să își desfășoare activitatea la 
nivel transfrontalier, gestionând, în același 
timp, capitalul și lichiditatea lor la un nivel 
consolidat, pentru a le diversifica riscurile 
și pentru a aborda orice lipsă de 
rentabilitate; subliniază că normele ar 
trebui să permită o mai mare flexibilitate a 
societății-mamă în această privință, 
precizând că, în cazul unei crize, 
societatea-mamă ar trebui să furnizeze 
capital și lichidități filialei situate în țara-
gazdă; ia act de importanța convergenței 
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normelor de lichidare între statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 257
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că problema băncilor 
„prea mari pentru a se prăbuși” continuă 
să fie foarte relevantă și prezintă riscuri 
semnificative pentru posibilitatea de 
rezoluție a băncilor; reamintește 
necesitatea unei reforme structurale a 
sectorului bancar pe baza unei separări 
clare și obligatorii între activitățile de 
creditare de bază și cele de 
tranzacționare; evidențiază că această 
reformă reprezintă o completare esențială 
adusă cadrului de rezoluție a crizelor, 
astfel cum reiese din lecțiile învățate din 
criza financiară din 2008;

Or. en

Amendamentul 258
Martin Schirdewan

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că sistemele bancare 
naționale ar trebui menținute și nu ar 
trebui puse în pericol de alte eforturi de 
armonizare transfrontalieră; observă, în 
acest sens, cu mare îngrijorare, diferitele 
comparații cu modelul american de 
finanțare a economiei, deoarece acest 
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model ar putea oferi profituri mai mari pe 
termen scurt, dar, în același timp, este mai 
volatil;

Or. en

Amendamentul 259
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită Comisia să ia măsuri în 
urma revizuirii de către Consiliul pentru 
Stabilitate Financiară a legislației privind 
„instituțiile prea mari pentru a se 
prăbuși” și să analizeze dacă ar trebui 
avute în vedere din nou măsuri legislative 
care să vizeze separarea operațiunilor 
bancare de depozite și de investiții;

Or. en

Amendamentul 260
Jonás Fernández, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. îndeamnă Comisia să prezinte 
măsuri pentru un cadru solid în materie 
de rezoluție bancară și de insolvență;

Or. en

Amendamentul 261
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
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Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. constată că, pentru a evita 
stimulente nedorite și pentru a respecta 
principiul subsidiarității, responsabilitatea 
națională trebuie să rămână un element 
central și că, prin urmare, sistemele 
europene de reasigurare nu pot fi utilizate 
decât în cazul în care resursele naționale 
au fost epuizate;

Or. en

Amendamentul 262
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. este profund îngrijorat de faptul că 
uniunea bancară nu dispune încă de cel 
de al treilea pilon al său, și anume un 
sistem european solid de garantare a 
depozitelor care să asigure protecția 
depozitelor la nivelul întregii uniuni 
bancare, indiferent de localizarea lor 
geografică, și să reducă în mod 
semnificativ legătura negativă dintre 
bănci și statul lor de origine;

Or. en

Amendamentul 263
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. subliniază că, deși sistemul 
european de asigurare a depozitelor poate 
oferi inițial sprijin rambursabil sub formă 
de lichidități, acesta nu poate fi etapa 
finală, ci doar o etapă de tranziție către 
un sistem european de asigurare a 
depozitelor de sine stătător;

Or. en

Amendamentul 264
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru 
a se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al Comisiei 
și de președintele BCE pentru instituirea 
EDIS;

22. respinge transformarea uniunii 
bancare într-o Uniune transferată prin 
crearea unui sistem european de asigurare a 
depozitelor (EDIS) integral mutualizat, 
pentru a obliga deponenții dintr-un stat 
membru să plătească pentru perturbări 
bancare în alte state membre și pentru a 
perturba încrederea deponenților și a 
investitorilor în cadrul uniunii bancare; 
reamintește că hazardul moral al 
protecției depozitelor îndeamnă băncile de 
depozite să se implice în comportamente 
mult prea riscante; reamintește că 
protecția depozitelor îi descurajează pe 
titularii de depozite să-și examineze banca 
și deciziile de investiții și de management 
ale acesteia; respinge sprijinul acordat de 
președintele Comisiei și de președintele 
BCE pentru instituirea EDIS; remarcă că 
lipsa unei evaluări corespunzătoare a 
impactului pentru propunerea referitoare 
la un sistem european de asigurare a 
depozitelor contrazice în mod 
fundamental principiile bunei 
guvernanțe; constată că există în 
continuare îndoieli importante cu privire 
la un temei juridic adecvat pentru 
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introducerea EDIS;

Or. en

Amendamentul 265
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al Comisiei 
și de președintele BCE pentru instituirea 
EDIS;

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor bazat pe un 
regim de supraveghere eficace și pe 
gestionarea crizelor, pe o legislație 
armonizată privind insolvența bancară și 
pe dezvoltarea în continuare a regimului 
de rezoluție european, pentru a-i proteja pe 
deponenți împotriva perturbărilor bancare 
și pentru a se asigura că câștigă atât 
încrederea deponenților, cât și a 
investitorilor în cadrul uniunii bancare și 
pentru a consolida stabilitatea zonei euro 
în ansamblu; salută sprijinul acordat de 
președintele Comisiei și de președintele 
BCE pentru instituirea EDIS;

Or. en

Amendamentul 266
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru 
a se asigura că câștigă atât încrederea 

22. se opune finalizării uniunii bancare 
prin crearea unui sistem european de 
asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat;
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deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al 
Comisiei și de președintele BCE pentru 
instituirea EDIS;

Or. en

Amendamentul 267
Danuta Maria Hübner

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al Comisiei 
și de președintele BCE pentru instituirea 
EDIS;

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de președintele Comisiei și de 
președintele BCE pentru instituirea EDIS; 
îndeamnă Consiliul să reia negocierile 
privind EDIS cât mai curând posibil, 
asigurând totodată un cadru coerent cu 
Directiva privind sistemele de garantare a 
depozitelor, pentru a realiza obiectivul de 
consolidare a stabilității financiare;

Or. en

Amendamentul 268
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
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bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al Comisiei 
și de președintele BCE pentru instituirea 
EDIS;

bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; este de părere că, 
deși sistemul european de asigurare a 
depozitelor trebuie să acopere integral 
lichiditățile și pierderile, acesta ar trebui 
să mențină sistemele de protecție 
instituțională care ar trebui tratate ca o 
singură entitate în scopul EDIS; salută 
sprijinul acordat de [viitorul] președinte al 
Comisiei și de președintele BCE pentru 
instituirea EDIS;

Or. en

Amendamentul 269
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al Comisiei 
și de președintele BCE pentru instituirea 
EDIS;

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; recunoaște 
necesitatea potențială a unei introduceri 
pragmatice a EDIS, menținând, în același 
timp, ambiția de a introduce un cadru 
mutualizat integral; salută sprijinul 
acordat de președintele Comisiei și de 
președintele BCE pentru instituirea EDIS;

Or. en
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Amendamentul 270
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al Comisiei 
și de președintele BCE pentru instituirea 
EDIS;

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS), pentru 
a-i proteja pe deponenți împotriva 
perturbărilor bancare și pentru a se asigura 
că câștigă atât încrederea deponenților, cât 
și a investitorilor în cadrul uniunii bancare 
și, prin urmare, ia act de faptul că 
reducerea riscurilor va fi un element 
esențial pentru viitor; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al Comisiei 
și de președintele BCE pentru instituirea 
unui EDIS;

Or. en

Amendamentul 271
Markus Ferber

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al 
Comisiei și de președintele BCE pentru 
instituirea EDIS;

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin niveluri ridicate de protecție 
a depozitelor, de exemplu printr-un sistem 
european de reasigurare a depozitelor, 
pentru a-i proteja pe deponenți împotriva 
perturbărilor bancare și pentru a se asigura 
că câștigă atât încrederea deponenților, cât 
și a investitorilor în cadrul uniunii bancare;

Or. en
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Amendamentul 272
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al Comisiei 
și de președintele BCE pentru instituirea 
EDIS;

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui mecanism 
european de garantare a depozitelor, 
pentru a-i proteja pe deponenți împotriva 
perturbărilor bancare și pentru a se asigura 
că câștigă atât încrederea deponenților, cât 
și a investitorilor în cadrul uniunii bancare; 
salută sprijinul acordat de președintele 
Comisiei și de președintele BCE pentru 
instituirea celui de al treilea pilon al 
uniunii bancare;

Or. en

Amendamentul 273
Herve Juvin, Hélène Laporte

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem 
european de asigurare a depozitelor 
(EDIS) integral mutualizat, pentru a-i 
proteja pe deponenți împotriva 
perturbărilor bancare și pentru a se 
asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al 
Comisiei și de președintele BCE pentru 
instituirea EDIS;

22. consideră că EDIS, care trebuie să 
fie un fond mutualizat, trebuie să includă 
norme de ponderare în funcție de riscurile 
prezentate de bănci în fiecare țară din 
zona euro;

Or. fr
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Amendamentul 274
Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al 
Comisiei și de președintele BCE pentru 
instituirea EDIS;

22. solicită finalizarea uniunii bancare 
prin crearea unui sistem european de 
reasigurare a depozitelor, pentru a-i 
proteja pe deponenți împotriva 
perturbărilor bancare și pentru a se asigura 
că câștigă atât încrederea deponenților, cât 
și a investitorilor în cadrul uniunii bancare, 
permițând în același timp excepții pentru 
sistemele instituționale de garantare 
funcționale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de [viitorul] președinte al Comisiei 
și de președintele BCE pentru instituirea 
EDIS;

22. îndeamnă la finalizarea uniunii 
bancare prin crearea unui sistem european 
de asigurare a depozitelor (EDIS) integral 
mutualizat, pentru a-i proteja pe deponenți 
împotriva perturbărilor bancare și pentru a 
se asigura că câștigă atât încrederea 
deponenților, cât și a investitorilor în 
cadrul uniunii bancare; salută sprijinul 
acordat de președintele Comisiei și de 
președintele BCE pentru instituirea EDIS;

Or. en

Amendamentul 276
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Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește că aurul constituie 
bani, iar moneda fiduciară reprezintă 
datorii; salută faptul că, pentru prima 
dată de la introducerea monedei euro, 
Banca Federală a Germaniei a început să 
cumpere aur, luând astfel măsurile de 
precauție necesare; salută faptul că 
Banca Centrală Poloneză și-a repatriat 
rezervele de aur; salută declarația recentă 
a Băncii Centrale a Țărilor de Jos, 
conform căreia, în cazul unei redemarări 
monetare importante, stocul de aur poate 
servi drept bază pentru reconstruirea 
sistemului monetar mondial; subliniază 
că aurul întărește încrederea în 
stabilitatea bilanțului băncii centrale și 
creează un sentiment de securitate; prin 
urmare, solicită tuturor băncilor centrale 
naționale, în special celor din zona euro, 
să dețină cantități suficiente de aur fizic și 
să repatrieze orice rezerve de aur deținute 
în prezent în afara granițelor naționale;

Or. en

Amendamentul 277
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază potențialele riscuri ale 
unui sistem european de asigurare a 
depozitelor (EDIS), în special cele legate 
de hazardul moral;

Or. en
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Amendamentul 278
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază faptul că riscurile încă 
diferă mult între diferitele sisteme 
bancare naționale, deoarece unele dintre 
acestea sunt încă într-o situație foarte 
precară; consideră, prin urmare, că 
propunerea EDIS actuală se referă în 
egală măsură la partajarea patrimoniului, 
având în vedere nivelul ridicat al 
creditelor neperformante din unele state 
membre, dar și la partajarea riscurilor; 
subliniază, în această privință, că 
reducerea riscurilor ar trebui să preceadă 
oricărei forme de partajare a 
patrimoniului și partajării riscurilor; 
consideră că, în cele din urmă, un sistem 
echitabil de asigurare a depozitelor la 
nivel european nu ar trebui să dăuneze 
nivelului de protecție de care deponenții 
beneficiază în prezent și poate fi stabilit 
doar atunci când băncile participante se 
află toate într-o poziție similară, stabilă 
din punct de vedere financiar;

Or. en

Amendamentul 279
Derk Jan Eppink

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. subliniază faptul că articolul 114 
pare să reprezinte o bază juridică 
inadecvată pentru instituirea atât a EDIS, 
cât și a fondului de garantare a 
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depozitelor;

Or. en

Amendamentul 280
Jonás Fernández, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. este preocupat de faptul că 
Parlamentul European nu a fost informat 
cu privire la discuțiile care au avut loc în 
contextul Grupului de lucru la nivel înalt 
privind sistemul european de asigurare a 
depozitelor, care raportează 
Eurogrupului;

Or. en

Amendamentul 281
Jonás Fernández, Pedro Marques

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. ia act de faptul că Comisia 
Europeană este participant la Grupul de 
lucru la nivel înalt și reamintește articolul 
9 din Acordul-cadru din 2010, care 
prevede obligația Comisiei de a garanta 
egalitatea de tratament, în special în ceea 
ce privește chestiunile legislative, între 
Parlamentul European și Consiliu;

Or. en

Amendamentul 282
Jonás Fernández, Pedro Marques
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Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. îndeamnă Consiliul să reia 
negocierile privind EDIS, propunând 
măsuri semnificative pentru a avansa, 
fără întârzieri suplimentare;

Or. en


