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Pozmeňujúci návrh 1
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Citácia 4a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na návrh Komisie z 
24. novembra 2015 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2015 s 
cieľom zriadiť európsky systém ochrany 
vkladov (COM(2015)0586),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Citácia 4b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na Rámcovú dohodu 
z roku 2010 o vzťahoch medzi Európskym 
parlamentom a Európskou komisiou,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
23. novembra 2016 o dokončení rámca 
Bazilej III2,

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
23. novembra 2016 o dokončení rámca 
Bazilej III2 a závery Rady ECOFIN z 12. 
júla 2016, z ktorých vyplýva, že balík 
reforiem by pravdepodobne neviedol k 
významného nárastu kapitálu EÚ,
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_________________ _________________
2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0439. 2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0439.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Citácia 9a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na závery týkajúce sa 
plánu EBA pre finančné technológie 
vyplývajúce z konzultácií o prístupe EBA 
k finančným technológiám z marca 2018,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Citácia 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na správu Európskeho 
orgánu pre bankovníctvo (EBA) z 
decembra 2018 s názvom Hodnotenie rizík 
európskeho bankového systému5;

— so zreteľom na správu Európskeho 
orgánu pre bankovníctvo (EBA) z 
novembra 2019 s názvom Hodnotenie rizík 
európskeho bankového systému5,

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

5 
https://eba.europa.eu/sites/default/docume
nts/files/document_library/Risk%20Analy
sis%20and%20Data/Risk%20Assessment
%20Reports/2019/Risk%20Assessment%2
0Report_November%202019.PDF

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Citácia 14a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na schválenie správy 
Euroskupiny v jej inkluzívnom formáte 
samitom eurozóny 14. decembra 2018 o 
zriadení pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni s mandátom na prácu na ďalších 
krokoch smerom k dosiahnutiu plánu na 
začatie politických rokovaní o európskom 
systéme ochrany vkladov (EDIS) v súlade 
so všetkými prvkami plánu z roku 2016 v 
príslušnej postupnosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Citácia 14b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na schválenie 
referenčných podmienok fungovania 
spoločného zabezpečovacieho 
mechanizmu pre jednotný fond na 
riešenie krízových situácií rovnakým 
samitom eurozóny, v ktorých sa stanovuje 
spôsob sfunkčnenia zabezpečovacieho 
mechanizmu a prípravy naň, za 
predpokladu, že sa dosiahne dostatočný 
pokrok v otázke zníženia rizika, čo sa 
zhodnotí v roku 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Jonás Fernández, Pedro Marques
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Návrh uznesenia
Citácia 14c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu prijatú 
Európskou komisiou 30. apríla 2019 na 
základe posúdenia vykonávania smernice 
o ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk (BRRD) a nariadenia o jednotnom 
mechanizme riešenia krízových situácií 
(SRMR),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Citácia 20a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu prijatú 
Európskou komisiou 30. apríla 2019, v 
ktorej bolo posúdené vykonávanie 
smernice o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk (BRRD) a nariadenia o 
jednotnom mechanizme riešenia 
krízových situácií (SRMR),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Citácia 22a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na štúdiu vydanú 
Európskou komisiou v novembri 2019 o 
rozdieloch v právnych predpisoch 
týkajúcich sa platobnej neschopnosti bánk 
a ich prípadnej harmonizácii,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Citácia 23a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na stanoviská EBA z 
8. augusta 2019 o oprávnenosti vkladov, 
úrovni krytia a spolupráci systémov 
ochrany vkladov; z 30. októbra 2019 o 
výplatách zo systémov ochrany vkladov a z 
[januára 2020] o financovaní systému 
ochrany vkladov a použití prostriedkov zo 
systému ochrany vkladov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Citácia 24a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na štúdiu vydanú 
Európskou komisiou v novembri 2019 o 
možnostiach a vnútroštátnych 
právomociach v súlade so smernicou o 
systémoch ochrany vkladov a 
zaobchádzanie s nimi v kontexte 
európskeho systému ochrany vkladov,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Citácia 27a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na skutočnosť, že 
Európska komisia stiahla návrh o 
štrukturálnych opatreniach, ktorými sa 
zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ 
(COM(2014)0043),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Citácia 27a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu EBA z 
novembra 2019 s názvom Správa o NPL: 
dosiahnutý pokrok a budúce výzvy,15a

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Citácia 27a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu ECB 
o finančnej stabilite z novembra 2019,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Citácia 27b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- s ohľadom na spoločné 
poradenstvo európskych orgánov 
dohľadu pre Európsku komisiu z apríla 
2019 o potrebe zlepšenia požiadaviek na 
riadenie rizík v oblasti IKT vo finančnom 
sektore EÚ15b,
_________________
15b JC 2019 26, 
https://eba.europa.eu/file/102634/downloa
d?token=ZR98JZp8

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Citácia 27b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na výročnú 
hospodársku správu Banky pre 
medzinárodné zúčtovanie za rok 2018,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
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Citácia 27c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na správu EBA z 
októbra 2019 s názvom Správa o 
prípadných prekážkach cezhraničného 
poskytovania bankových a platobných 
služieb,15c

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže proces prehlbovania 
hospodárskej a menovej únie si vyžaduje 
pevnú bankovú úniu ako nevyhnutný 
stavebný prvok finančnej stability 
eurozóny, ako aj vytvorenie mechanizmu 
fiškálnej stabilizácie pre eurozónu ako 
celok;

A. keďže zdravý bankový systém je 
predpokladom hospodárskeho rastu a 
finančnej stability;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže proces prehlbovania 
hospodárskej a menovej únie si vyžaduje 
pevnú bankovú úniu ako nevyhnutný 
stavebný prvok finančnej stability 

A. keďže zodpovedná menová 
politika, ktorá dôsledne dodržiava svoj 
mandát v oblasti cenovej stability, ako je 
vymedzený v článku 127 ods. 1 ZFEÚ, je 
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eurozóny, ako aj vytvorenie mechanizmu 
fiškálnej stabilizácie pre eurozónu ako 
celok;

nevyhnutný stavebný prvok finančnej 
stability eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže proces prehlbovania 
hospodárskej a menovej únie si vyžaduje 
pevnú bankovú úniu ako nevyhnutný 
stavebný prvok finančnej stability 
eurozóny, ako aj vytvorenie mechanizmu 
fiškálnej stabilizácie pre eurozónu ako 
celok;

A. keďže proces prehlbovania 
hospodárskej a menovej únie si vyžaduje 
pevnú bankovú úniu ako nevyhnutný 
stavebný prvok finančnej stability 
eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže proces prehlbovania 
hospodárskej a menovej únie si vyžaduje 
pevnú bankovú úniu ako nevyhnutný 
stavebný prvok finančnej stability 
eurozóny, ako aj vytvorenie mechanizmu 
fiškálnej stabilizácie pre eurozónu ako 
celok;

A. keďže proces prehlbovania 
hospodárskej a menovej únie si vyžaduje 
pevnú bankovú úniu navrhnutú ako 
nevyhnutný stavebný prvok finančnej 
stability eurozóny; keďže si však 
nevyžaduje vytvorenie mechanizmu 
fiškálnej stabilizácie pre eurozónu ako 
celok, pretože samotné členské štáty s 
prístupom na finančné trhy môžu plniť 
úlohu v oblasti tlmenia otrasov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže banková únia zahŕňa 
jednotný mechanizmus dohľadu, jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií a 
harmonizované vnútroštátne systémy 
ochrany vkladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže posilnená banková únia si 
vyžaduje predovšetkým urýchlenie úsilia 
členských štátov o zníženie ich vysokých 
úrovní nesplácaných úverov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže dokončenie bankovej únie 
zásadne prispieva k vnímaniu eura na 
medzinárodnej úrovni a posilneniu jeho 
úlohy na svetových trhoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže riziká nižšieho 
hospodárskeho rastu vo svete a v 
eurozóne sa zvýšili a naďalej vytvárajú 
výzvy pre finančnú stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže banková únia je stále 
neúplná, pokiaľ nemá zabezpečovací 
mechanizmus pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií (SRF) a európsky systém 
ochrany vkladov (EDIS);

B. keďže banková únia sa bude ďalej 
rozkladať v dôsledku morálneho hazardu 
a bude viesť k trvalej transferovej únii, ak 
sa nezavedú mechanizmy ako 
zabezpečovací mechanizmus pre jednotný 
fond na riešenie krízových situácií (SRF) a 
európsky systém ochrany vkladov (EDIS); 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že nedostatočný pokrok pri znižovaní rizík 
v niektorých členských štátoch slúži ako 
argument pre rozdelenie systémov 
ochrany vkladov, čo motivuje niektoré 
členské štáty k tomu, aby neznižovali 
riziká, ale aby prijali dokonca ešte väčšie 
riziká; zdôrazňuje, že absencia riadneho 
posúdenia vplyvu návrhu o systéme EDIS 
je v zásadnom protiklade so zásadami 
dobrej správy vecí verejných;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže banková únia je stále 
neúplná, pokiaľ nemá zabezpečovací 
mechanizmus pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií (SRF) a európsky systém 
ochrany vkladov (EDIS);

B. keďže minimálne dovtedy, kým 
budú existovať veľké rozdiely medzi 
vnútroštátnymi bankovými systémami, 
hrozí, že sa banková únia zmení na 
transferovú úniu, ak sa doplní o 
zabezpečovací mechanizmus pre jednotný 
fond na riešenie krízových situácií (SRF) a 
európsky systém ochrany vkladov (EDIS);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže banková únia je stále 
neúplná, pokiaľ nemá zabezpečovací 
mechanizmus pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií (SRF) a európsky 
systém ochrany vkladov (EDIS);

B. keďže banková únia je stále 
neúplná, pokiaľ nemá zabezpečovací 
mechanizmus pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií (SRF), spoľahlivé 
riešenie otázky vystavenia voči štátnym 
dlhopisom a významné zníženie objemu 
nesplácaných úverový;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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B. keďže banková únia je stále 
neúplná, pokiaľ nemá zabezpečovací 
mechanizmus pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií (SRF) a európsky systém 
ochrany vkladov (EDIS);

B. keďže banková únia je stále 
neúplná, pokiaľ nemá zabezpečovací 
mechanizmus pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií (SRF) a európsky systém 
ochrany vkladov (EDIS) ako tretí pilier 
bankovej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B a. keďže dobre fungujúci trh s 
retailovými finančnými službami je 
dôležitý pre hospodárstvo aj občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B b. keďže bankovej únii ešte stále 
chýbajú opatrenia na riešenie hlavných 
príčin problémov, ktorým čelia 
spotrebitelia: umelá zložitosť, nekalé 
obchodné praktiky, vyčlenenie 
zraniteľných skupín z využívania 
základných služieb, ako aj obmedzené 
zapojenie verejných orgánov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže poverenie ECB dohľadom 
nad systémovo významnými finančnými 
inštitúciami sa osvedčilo ako úspešné;

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže poverenie ECB dohľadom 
nad systémovo významnými finančnými 
inštitúciami sa osvedčilo ako úspešné;

C. keďže poverenie ECB dohľadom 
nad systémovo významnými finančnými 
inštitúciami sa ukázalo byť neúspešné 
podľa prehľadov rizík EBA, ktoré jasne 
ukazujú, že 50 % najslabších bánk v 
eurozóne si od roku 2016 nezlepšilo svoje 
pomery platobnej schopnosti a že 
najväčšie banky sú vo výrazne horšej 
situácii než menšie banky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže poverenie ECB dohľadom 
nad systémovo významnými finančnými 
inštitúciami sa osvedčilo ako úspešné;

C. keďže poverenie ECB dohľadom 
nad systémovo významnými finančnými 
inštitúciami viedlo k pretrvávaniu obáv 
súvisiacich s prípadnými konfliktmi 
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záujmov medzi vykonávaním nezávislej 
menovej politiky a prudenciálnym 
dohľadom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže poverenie ECB dohľadom 
nad systémovo významnými finančnými 
inštitúciami sa osvedčilo ako úspešné;

C. keďže poverenie ECB dohľadom 
nad systémovo významnými finančnými 
inštitúciami sa osvedčilo ako úspešné; 
keďže ECB môže v prípade potreby 
vykonávať úlohy dohľadu vo vzťahu ku 
všetkým úverovým inštitúciám s 
povolením udeleným v zúčastnených 
členských štátoch, ako aj vo vzťahu k 
pobočkám usadeným v týchto členských 
štátoch;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pri vykonávaní činností v 
oblasti dohľadu Európska centrálna 
banka doteraz nie vždy dostatočne 
zohľadnila zásadu proporcionality;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Cb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. zdôrazňuje však, že efektívny a 
účinný dohľad sa nedosiahne 
podriadením všetkých inštitúcií rovnakým 
pravidlám, pretože menšie inštitúcie majú 
pomerne vyššie náklady na dodržiavanie 
predpisov než väčšie inštitúcie; zdôrazňuje 
preto, že je naliehavo potrebné vyvinúť 
ďalšie úsilie na dosiahnutie toho, aby 
opatrenia bankového dohľadu boli 
primeranejšie pre malé nízkorizikové 
inštitúcie; zdôrazňuje, že zlepšovanie 
proporcionality znamená, že by sa malo 
výrazne znížiť administratívne zaťaženie, 
pokiaľ ide o požiadavky na dodržiavanie 
predpisov a zverejňovanie informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže rozvoj jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií 
(SRM) bol účinný;

D. keďže jednotný mechanizmus 
riešenia krízových situácií (SRM) sa musí 
ukončiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže rozvoj jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií 
(SRM) bol účinný;

D. keďže jednotný mechanizmus 
riešenia krízových situácií (SRM) má za 
cieľ zabezpečiť jednotné pravidlá a 
postupy, ako aj spoločný proces 
rozhodovania v záujme systematického 
riešenia krízových situácií zlyhávajúcich 
bánk s minimálnym vplyvom na reálnu 
ekonomiku s cieľom v plnej miere 
chrániť verejné financie pred nákladmi 
na záchranu bánk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže rozvoj jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií 
(SRM) bol účinný;

D. keďže rozvoj jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií 
(SRM) bol užitočný, ale ešte nebol 
dokončený ako nástroj na predchádzanie 
socializácii strát;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže rozvoj jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií 
(SRM) bol účinný;

D. keďže rozvoj jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií 
(SRM) bol úspešný, ale ešte je potrebné 
ďalšie úsilie na zabezpečenie účinného 
vykonávania nariadenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže takmer rovná výnosová 
krivka výrazne znižuje ziskovosť bánk v 
jednej z ich najdôležitejších oblastí 
činnosti, ktorou je poskytovanie úverov na 
dlhodobé investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže úroveň nesplácaných 
úverov v niekoľkých členských štátoch je 
naďalej neprijateľne vysoká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Db (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže otázka prepojenia štátov a 
bánk ešte nebola dostatočne vyriešená;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže viac ako desať rokov od 
finančnej krízy nie sú problémy inštitúcií, 
ktoré sú príliš veľké alebo príliš prepojené 
na vyhlásenie úpadku, dostatočne 
vyriešené;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Db (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže nedávne škandály spojené s 
rozsiahlym praním špinavých peňazí, do 
ktorého boli zapojené finančné inštitúcie v 
EÚ ukázali, že prudenciálny dohľad a 
dohľad nad bojom proti praniu špinavých 
peňazí nemožno riešiť oddelene a že 
chýba náležitý systém dohľadu a 
presadzovania právnych predpisov EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže európsky bankový sektor je 
aj naďalej vo veľkej miere hlavným 
poskytovateľom financovania podnikom 
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na rozdiel od iných právnych systémov, v 
ktorých kapitálové trhy poskytujú 
významný podiel financovania podnikom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že riziko sa len mierne 
znížilo, a to napriek priaznivým úrokovým 
sadzbám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Herve Juvin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

je však nevyhnutné zdôrazniť, že sa zdá, 
že uvedený pokrok je skôr teoretický než 
praktický. V skutočnosti, na rozdiel od 
očakávaní, vzbudzujú európske banky 
čoraz menej a menej dôvery.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 51
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o zníženie rizika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o dohľad a riešenie 
krízových situácií; zdôrazňuje však, že 
treba dosiahnuť ďalší pokrok, pokiaľ ide o 
zníženie rizika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že najskôr treba 



PE644.981v01-00 24/140 AM\1195082SK.docx

SK

pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

dosiahnuť ďalší pokrok, kým bude mať 
význam rozdelenie rizika;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 54
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, a to pokiaľ ide o rozdelenie rizika 
aj jeho zníženie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že Únia a bankový sektor 
sa nesmú uspokojiť a že treba dosiahnuť 
ďalší pokrok, a to pokiaľ ide o zníženie 
rizika aj jeho rozdelenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika; pripomína, že rozdelenie rizika a 
znižovanie rizika musia prebiehať 
súčasne;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
pokiaľ ide o zníženie rizika a jeho 
rozdelenie; zdôrazňuje však, že treba 
dosiahnuť ďalší pokrok, pokiaľ ide o 
rozdelenie rizika a zníženie rizika 
náležitým dodržiavaním právnych 
predpisov EÚ, a to najmä v oblasti 
účinného dohľadu nad všetkými bankami 
v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie, 
najmä pokiaľ ide o zníženie rizika; 
zdôrazňuje však, že treba dosiahnuť ďalší 
pokrok, najmä pokiaľ ide o rozdelenie 
rizika;

1. pripomína pokrok dosiahnutý v 
súvislosti s vykonávaním bankovej únie; 
zdôrazňuje však, že je potrebný ďalší 
pokrok, a to pokiaľ ide o zníženie rizika a 
jeho rozdelenie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. poznamenáva, že väčšia miera 
financovania hospodárstva, a to 
domácností i podnikov, najmä MSP, ktorá 
by podporila investície a tvorbu 
pracovných miest, si vyžaduje úplné 
vykonávanie bankovej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. pripomína, že banková únia je 
otvorená všetkým členským štátom, ktoré 
sa chcú k nej pripojiť; domnieva sa, že 
kontrola a zodpovednosť za bankovú úniu 
je predovšetkým úlohou zúčastnených 
členských štátov a inštitúcií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. zastáva názor, že aj keď je 
naliehavo potrebné obmedziť škody 
spôsobené zlyhaním súčasnej štruktúry 
bankového systému, štrukturálne reformy 
zamerané na včasné zníženie systémových 
rizík súvisiacich s prepojenosťou a 
komplexnosťou, ktoré by riešili problém 
inštitúcií „príliš veľkých na to, aby 
zlyhali“, by boli účinnejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. vyjadruje poľutovanie nad slabým 
pokrokom, ktorý bol dosiahnutý pri 
riešení rizík vyplývajúcich z prepojení 
medzi štátmi a bankami; upozorňuje na 
riziká koncentrácie spojené s vysokým 
objemom vystavenia voči štátnym 
dlhopisom v súvahách bánk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 1b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že štátne dlhopisy nie 
sú bezrizikové aktíva a treba s nimi tak 
zaobchádzať; žiada, aby Komisia 
predložila legislatívny návrh, v ktorom 
budú zavedené rizikové váhy pre 
vystavenia voči štátnym dlhopisom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. zdôrazňuje význam dokončenia 
únie kapitálových trhov, ktorá dopĺňa 
bankovú úniu pri financovaní reálnej 
ekonomiky; zdôrazňuje ďalej, že plne 
integrovaná únia kapitálových trhov spolu 
s plnohodnotnou bankovou úniou by 
umožnila rozdelenie súkromného rizika a 
ďalej posilnila medzinárodnú úlohu eura, 
ako aj zvýšila konkurencieschopnosť 
európskych trhov;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a celkovo hospodárskej a 
menovej únie prostredníctvom vytvorenia 

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
podporou predsedníčky Európskej komisie 
a prezidenta ECB v prospech 
transformácie bankovej únie na 
transferovú úniu a celkovo hospodárskej a 
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fiškálnej kapacity určenej na vytvorenie 
eurozóny s primeranou stabilizačnou 
funkciou;

menovej únie prostredníctvom vytvorenia 
fiškálnej kapacity určenej na vytvorenie 
trvalého transferového mechanizmu z 
členských štátov so zdravými 
hospodárskymi politikami na vysoko 
zadĺžené členské štáty s nedostatočnými a 
zastaralými štruktúrami riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a celkovo hospodárskej a 
menovej únie prostredníctvom vytvorenia 
fiškálnej kapacity určenej na vytvorenie 
eurozóny s primeranou stabilizačnou 
funkciou;

2. vyjadruje poľutovanie nad 
podporou [nastupujúcej] predsedníčky 
Európskej komisie a prezidenta ECB v 
prospech vytvorenia fiškálnej kapacity, 
ktorá nie je potrebná ani želaná, keďže 
samotné členské štáty, ktoré majú prístup 
na finančné trhy, dokážu plniť primeranú 
stabilizačnú funkciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a celkovo hospodárskej a 
menovej únie prostredníctvom vytvorenia 
fiškálnej kapacity určenej na vytvorenie 
eurozóny s primeranou stabilizačnou 
funkciou;

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a hospodárskej a menovej 
únie napríklad prostredníctvom vytvorenia 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť (BICC) určeného 
na poskytnutie primeranej podpory 
štrukturálnych reforiem pre členské štáty 
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eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a celkovo hospodárskej a 
menovej únie prostredníctvom vytvorenia 
fiškálnej kapacity určenej na vytvorenie 
eurozóny s primeranou stabilizačnou 
funkciou;

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a celkovo hospodárskej a 
menovej únie prostredníctvom vytvorenia 
fiškálnej kapacity určenej na vytvorenie 
eurozóny s primeranou stabilizačnou 
funkciou;

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a celkovo hospodárskej a 
menovej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
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Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a celkovo hospodárskej a 
menovej únie prostredníctvom vytvorenia 
fiškálnej kapacity určenej na vytvorenie 
eurozóny s primeranou stabilizačnou 
funkciou;

2. víta podporu predsedníčky 
Európskej komisie a prezidenta ECB v 
prospech dobudovania bankovej únie a 
širšie hospodárskej a menovej únie 
prostredníctvom vytvorenia fiškálnej 
kapacity určenej na vytvorenie eurozóny s 
primeranou stabilizačnou funkciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a celkovo hospodárskej a 
menovej únie prostredníctvom vytvorenia 
fiškálnej kapacity určenej na vytvorenie 
eurozóny s primeranou stabilizačnou 
funkciou;

2. víta podporu predsedníčky 
Európskej komisie a prezidenta ECB v 
prospech dobudovania bankovej únie a 
celkovo hospodárskej a menovej únie 
prostredníctvom vytvorenia fiškálnej 
kapacity určenej na vytvorenie eurozóny s 
primeranou stabilizačnou funkciou;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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2. víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Európskej komisie a 
prezidenta ECB v prospech dobudovania 
bankovej únie a celkovo hospodárskej a 
menovej únie prostredníctvom vytvorenia 
fiškálnej kapacity určenej na vytvorenie 
eurozóny s primeranou stabilizačnou 
funkciou;

2. víta podporu predsedníčky 
Európskej komisie a prezidenta ECB v 
prospech dobudovania bankovej únie a 
celkovo hospodárskej a menovej únie 
prostredníctvom vytvorenia fiškálnej 
kapacity určenej na vytvorenie eurozóny s 
primeranou stabilizačnou funkciou;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že Euroskupina nie je 
inštitúcia, orgán ani agentúra Európskej 
únie, ale neformálne medzivládne 
diskusné fórum; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že členské štáty naďalej konajú 
mimo rámca Spoločenstva, čím ohrozujú 
úlohu Parlamentu ako spoluzákonodarcu 
a jeho právo na demokratický dohľad;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje nedostatok efektívnosti 
doterajších medzivládnych rokovaní, 
najmä tých, ktoré sa týkajú rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť a pracovnej 
skupiny na vysokej úrovni pre bankovú 
úniu Euroskupiny; naliehavo žiada, aby 
rokovania pokračovali v otvorenom rámci, 
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ktorý zaručí aktívne zapojenie 
Európskeho parlamentu v súlade s 
právnym poriadkom Európskej únie; 
zdôrazňuje posilnenú súdnu ochranu, ku 
ktorej by tieto zmeny viedli, spolu so 
sprísnením požiadaviek v oblasti 
transparentnosti a prístupu k 
dokumentom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje význam dohody 
dosiahnutej počas zasadnutia 
Euroskupiny o vytvorení rozpočtového 
nástroja pre eurozónu zameraného na 
dosiahnutie konvergencie a 
konkurencieschopnosti, tzv. rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť (BICC); 
zdôrazňuje však, že tento nástroj nie je 
navrhnutý tak, aby zabezpečoval 
makroekonomickú stabilizáciu, a 
očakávané zdroje nie sú na takýto účel 
dostatočné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zastáva názor, že tvorba nových 
rozpočtových nástrojov zameraných na 
stabilizáciu a konvergenciu v eurozóne by 
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bola mimoriadne dôležitá pre hospodárske 
riadenie eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta celkovú zvýšenú odolnosť 
európskeho bankového systému, ako sa 
potvrdzuje v hodnotení rizík Európskeho 
bankového systému zo strany EBA z roku 
2018;

3. zdôrazňuje potrebu zlepšiť proces 
kontroly stresových testov bánk;

Or. fr

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta celkovú zvýšenú odolnosť 
európskeho bankového systému, ako sa 
potvrdzuje v hodnotení rizík Európskeho 
bankového systému zo strany EBA z roku 
2018;

3. víta celkovú zvýšenú odolnosť 
európskeho bankového systému, ako sa 
potvrdzuje v hodnotení rizík Európskeho 
bankového systému zo strany EBA z roku 
2018; pripomína však varovania, ktoré 
vydala ECB vo svojom preskúmaní 
stability z novembra 2019, v súvislosti so 
znížením ziskovosti bánk a bublinami na 
trhoch s aktívami a dlhopismi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Danuta Maria Hübner
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta celkovú zvýšenú odolnosť 
európskeho bankového systému, ako sa 
potvrdzuje v hodnotení rizík Európskeho 
bankového systému zo strany EBA z roku 
2018;

3. víta celkovú zvýšenú odolnosť 
európskeho bankového systému, ako sa 
potvrdzuje v hodnotení rizík Európskeho 
bankového systému zo strany EBA z roku 
2019; víta predovšetkým skutočnosť, že 
banky udržali svoje ukazovatele kapitálu 
na stabilnej úrovni a že sa kvalita aktív 
zlepšila, ako je zohľadnené v ďalšom 
znižovaní objemu nesplácaných úverov; 
zdôrazňuje však, že úrovne ziskovosti 
zostávajú nízke, makroekonomické 
prostredie sa zhoršuje a pretrvávajú nízke 
úrokové sadzby; ďalej poznamenáva, že 
vysoká úroveň konkurencie, najmä v 
oblasti finančných technológií, ako aj 
vyššie prevádzkové riziká spôsobené 
digitalizáciou a inováciami spolu s 
nedostatočnou integráciou v dôsledku 
pretrvávajúcej segmentácie členských 
štátov budú pravdepodobne vytvárať 
ďalšie výzvy pre ziskovosť bánk; vyzýva 
bankový sektor, aby sa zameral na 
pretváranie svojich obchodných modelov 
a ďalej podporoval investície do 
finančných technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta celkovú zvýšenú odolnosť 
európskeho bankového systému, ako sa 
potvrdzuje v hodnotení rizík Európskeho 
bankového systému zo strany EBA z roku 
2018;

3. berie na vedomie celkovú zvýšenú 
odolnosť európskeho bankového systému, 
ako sa potvrdzuje v hodnotení rizík 
Európskeho bankového systému zo strany 
EBA z roku 2018; naďalej je znepokojený 
nestabilitou európskeho bankového 
systému a je veľmi znepokojený, že 
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existujúce nástroje stanovené v CRR/CRD 
a BRRD nebudú dostatočné na to, aby 
zabránili významným hospodárskym 
otrasom v prípade budúcej finančnej 
krízy, a že bude opäť potrebná 
socializácia strát;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta celkovú zvýšenú odolnosť 
európskeho bankového systému, ako sa 
potvrdzuje v hodnotení rizík Európskeho 
bankového systému zo strany EBA z roku 
2018;

3. víta celkovú zvýšenú odolnosť 
európskeho bankového systému, ako sa 
potvrdzuje v hodnotení rizík Európskeho 
bankového systému zo strany EBA z roku 
2018; naliehavo vyzýva k dôslednému 
posúdeniu kvality aktív s cieľom zvýšiť 
transparentnosť, pokiaľ ide o expozície 
bánk, ako súčasť procesu znižovania 
rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. pripomína, že záporné úrokové 
sadzby v eurozóne vytvárajú náklady pre 
banky a sporiteľov, a to najmä ak sa 
vyhýbajú riskantnejším triedam investícií, 
čo je predovšetkým prípad mnohých 
malých bánk;

Or. en



AM\1195082SK.docx 37/140 PE644.981v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 83
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 
2017 presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke 
riziko a nízke úrokové sadzby mali za 
následok nižšie náklady na rezervy a 
straty; pripomína, že treba priebežne 
hodnotiť úrovne financovania hospodárstva 
a najmä MSP;

4. zdôrazňuje, že nízke riziko a nízke 
úrokové sadzby mali za následok nižšie 
náklady na rezervy a straty; vyjadruje 
poľutovanie, že najväčšie banky a vysoko 
zadĺžené členské štáty nevyužili toto 
priaznivé prostredie na zníženie dlhu a 
zvýšenie produktivity; pripomína, že treba 
priebežne hodnotiť úrovne financovania 
hospodárstva a najmä MSP s ohľadom na 
tzv. zombifikáciu najmenej 10 % 
európskych podnikov v dôsledku 
akomodačnej menovej politiky podľa 
výročnej hospodárskej správy BIS za rok 
2018;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 
2017 presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke 
riziko a nízke úrokové sadzby mali za 
následok nižšie náklady na rezervy a straty; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a najmä 
MSP;

4. zdôrazňuje, že nízke riziko a nízke 
úrokové sadzby mali za následok nižšie 
náklady na rezervy a straty; pripomína, že 
treba priebežne hodnotiť úrovne 
financovania hospodárstva a najmä MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 
2017 presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke 
riziko a nízke úrokové sadzby mali za 
následok nižšie náklady na rezervy a 
straty; pripomína, že treba priebežne 
hodnotiť úrovne financovania hospodárstva 
a najmä MSP;

4. konštatuje, že zhoršujúci sa 
hospodársky výhľad a nízke úrokové 
sadzby predstavujú vážne obmedzenie pre 
ziskovosť bánk, čo vedie k obavám o 
finančnú stabilitu, keďže sa tým bráni 
bankám v schopnosti vytvárať kapitálové 
rezervy na neočakávané otrasy; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a najmä 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 2017 
presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke riziko 
a nízke úrokové sadzby mali za následok 
nižšie náklady na rezervy a straty; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a najmä 
MSP;

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 2017 
presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke riziko 
a nízke úrokové sadzby mali dočasne za 
následok nižšie náklady na rezervy a 
straty; zdôrazňuje však, že toto 
nepredstavuje štrukturálne zlepšenie; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a najmä 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Engin Eroglu
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 2017 
presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke riziko 
a nízke úrokové sadzby mali za následok 
nižšie náklady na rezervy a straty; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a najmä 
MSP;

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 2017 
presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke riziko 
a nízke úrokové sadzby mali za následok 
nižšie náklady na rezervy a straty; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a najmä 
MSP, a to vrátane vplyvov 
decentralizovaného bankového systému 
na možnosti financovania pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Monica 
Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 2017 
presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke riziko 
a nízke úrokové sadzby mali za následok 
nižšie náklady na rezervy a straty; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a najmä 
MSP;

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk zvyšuje, pričom rentabilita 
vlastného kapitálu od roku 2017 presahuje 
6 %; zdôrazňuje však, že v nedávnych 
zisteniach EBA sa uvádza, že ziskovosť 
bánk sa oslabila a že sa v krátkodobom 
horizonte neočakáva zmiernenie výziev z 
hľadiska ziskovosti; zdôrazňuje, že nízke 
riziko a nízke úrokové sadzby mali za 
následok nižšie náklady na rezervy a straty; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a najmä 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
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Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 2017 
presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke riziko 
a nízke úrokové sadzby mali za následok 
nižšie náklady na rezervy a straty; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a 
najmä MSP;

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 2017 
presahuje 6 %; poznamenáva však, že to 
stále nestačí na ich kapitálové náklady, 
ktoré sa podľa odhadov pohybujú v 
prípade väčšiny bánk na úrovni 8 - 10 %, 
ako zdôrazňuje ECB, a že ROE bánk 
eurozóny zostáva tiež pod úrovňou 
niektorých zahraničných bánk, ako 
napríklad amerických a severských bánk.
zdôrazňuje, že nízke riziko a nízke 
úrokové sadzby mali za následok nižšie 
náklady na rezervy a straty; pripomína, že 
treba priebežne hodnotiť úrovne 
financovania hospodárstva a najmä MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 2017 
presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke riziko 
a nízke úrokové sadzby mali za následok 
nižšie náklady na rezervy a straty; 
pripomína, že treba priebežne hodnotiť 
úrovne financovania hospodárstva a najmä 
MSP;

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 2017 
presahuje 6 %; zdôrazňuje, že takmer 
rovná výnosová krivka výrazne znižuje 
ziskovosť bánk v jednej z ich 
najdôležitejších oblastí činnosti, ktorou je 
poskytovanie úverov na dlhodobé 
investície; pripomína, že treba priebežne 
monitorovať úrovne financovania 
hospodárstva a najmä MSP;

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že od roku 2012 sa 
ziskovosť bánk neustále zvyšuje, pričom 
rentabilita vlastného kapitálu od roku 
2017 presahuje 6 %; zdôrazňuje, že nízke 
riziko a nízke úrokové sadzby mali za 
následok nižšie náklady na rezervy a 
straty; pripomína, že treba priebežne 
hodnotiť úrovne financovania hospodárstva 
a najmä MSP;

4. konštatuje, že ziskovosť 
európskych bánk je výrazne nižšia než 
ziskovosť amerických bánk; zdôrazňuje, 
že nízke úrokové sadzby ovplyvnili túto 
nízku úroveň ziskovosti; pripomína, že 
treba priebežne hodnotiť úrovne 
financovania hospodárstva a najmä MSP; 
požaduje vhodné posúdenie vplyvov 
minulých a budúcich nariadení v záujme 
dosiahnutia tohto cieľa;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. poznamenáva však, že perspektíva 
nízkeho rizika a nízkej ziskovosť, 
zhoršenie makroekonomického scenára a 
geopolitické napätie spolu s 
kybernetickými rizikami a bezpečnosťou 
údajov patria medzi hlavné výzvy, ktorým 
čelí bankový sektor EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. poznamenáva však, že perspektíva 
nízkej ziskovosť, spomalenie 
hospodárskeho rastu a geopolitické 
napätie, ako aj prelomové technológie, 
kybernetické riziká a bezpečnosťou 
údajov patria medzi hlavné výzvy, ktorým 
čelí bankový sektor EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. varuje bankový sektor pred 
bublinami na trhu so zelenými aktívami v 
dôsledku mediálneho a politického 
rozruchu okolo udržateľných investícií a 
tzv. klimaticky neutrálneho hospodárstva; 
zdôrazňuje, že podpora takýchto bublín 
škodí finančnej odolnosti a stabilite 
bankového sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do investícií, ktoré zvyšujú 
produktivitu a rastový potenciál EÚ, a 
teda prispievajú k dlhodobej prosperite a 
blahobytu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo; vyjadruje 
znepokojenie nad skutočnosťou, že 
zraniteľnosť bánk voči rizikám 
súvisiacim s klímou ešte nemusí byť úplne 
chápaná; víta v tejto súvislosti záväzky 
EBA zohľadniť riziká v oblasti klímy do 
svojho výročného posúdenia rizík a 
zahrnúť aj stresový test zameraný na 
zmenu klímy; vyzýva Komisiu, aby v 
prípade potreby reagovala na tieto riziká;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 98
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných a 
spoločensky zodpovedných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, v ktorom bude 
rastúci záujem malých vkladateľov z 
hľadiska takýchto udržateľných investícií 
kľúčový;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo; vyzýva ďalej 
všetky európske banky, aby sa prihlásili k 
iniciatíve OSN s názvom Zásady pre 
zodpovedné bankovníctvo a aby 
každoročne vykazovali svoje úsilie o 
dosiahnutie udržateľného financovania a 
znižovanie rizík spojených so zmenou 
klímy vo svojich súvahách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Herve Juvin
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

konštatuje však, že okrem tohto cieľa je 
potrebné smerovať k zodpovednému 
hospodárstvu na miestnej úrovni, čo 
umožní najmä brať väčší ohľad na MSP, 
ktoré tvoria podstatnú časť miestnej 
hospodárskej štruktúry;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, a to bez ohrozenia 
finančnej stability; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti význam dostatočného 
zverejňovania a posudzovania rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a opakovane 
pripomína jeho dôležitú úlohu z hľadiska 
reálnej ekonomiky, rastu a zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do reálnej ekonomiky 
vrátane udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
bankového sektora pri nasmerovaní 
financovania do udržateľných investícií a 
umožňovaní prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo; zdôrazňuje, že 
predpokladom takéhoto úsilia je jednotný 
systém klasifikácie ekonomických 
činností, ktorý treba rozšíriť tak, aby 
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zahŕňal činnosti nad rámec tých, s 
ktorými sa v súčasnosti počíta v znení 
nariadenia o taxonómii, o ktorom sa 
rokuje, a to najmä činnosti považované za 
neudržateľné (tzv. hnedá taxonómia); 
ďalej naliehavo vyzýva na revíziu 
smernice o nefinančnom vykazovaní s 
cieľom zahrnúť povinnosť vykazovania a 
zverejňovania rizík s environmentálnym, 
sociálnym a správnym dosahom (ESG), 
ako aj rozšíriť jej pôsobnosť na podniky s 
menej než 500 zamestnancami;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. zdôrazňuje význam ochrany 
spotrebiteľských práv, najmä v súvislosti s 
bankovými poplatkami, transparentnosti 
výrobných nákladov, ziskovosti a rizík; 
vyzýva v tejto súvislosti Európsky orgán 
pre bankovníctvo, aby sa viac zameral na 
plnenie svojho mandátu, pokiaľ ide o 
správny zber, analýzu a podávanie správ o 
spotrebiteľských trendoch, ako aj na 
preskúmanie a koordináciu iniciatív 
príslušných orgánov v oblasti finančnej 
gramotnosti a vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. vyzýva Úniu a príslušné 
vnútroštátne orgány v bankovom sektore, 
aby venovali pozornosť práci a podľa 
možnosti vykonali odporúčania iniciatívy 
OSN s názvom Zásady pre zodpovedné 
bankovníctvo, Siete pre udržateľné 
bankovníctvo a Siete centrálnych bánk a 
orgánov dohľadu pre ekologizáciu 
finančného systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. upozorňuje na význam 
nefinančných inštitúcií pre finančnú 
stabilitu eurozóny diverzifikáciou zdrojov 
financovania, ktoré má reálna ekonomika 
k dispozícii; najmä do dlhodobých 
investičných produktov na podporu 
transformácie na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva na vytvorenie normy pre 
zelené dlhopisy záväznej v celej EÚ a 
vymedzenie priaznivého rámca pre rozvoj 
takýchto dlhopisov s cieľom zvýšiť 
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transparentnosť, účinnosť a 
dôveryhodnosť udržateľných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, 
aby predložila legislatívny návrh na 
vytvorenie skutočného európskeho 
bezpečného aktíva;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, 
aby predložila legislatívny návrh na 
vytvorenie skutočného európskeho 
bezpečného aktíva;

6. odmieta vytvorenie a vydanie 
bezpečného aktíva v eurozóne, ktoré 
doteraz nebolo testované a je naďalej 
politicky kontroverzné, keďže by odviedlo 
pozornosť eurozóny od skutočného 
problému, ktorým je nebezpečná povaha 
niektorých štátnych dlhopisov v eurozóne 
v dôsledku nedostatočnej rozpočtovej 
disciplíny na vnútroštátnej úrovni; 
pripomína preto naliehavú potrebu 
ambicióznych štrukturálnych reforiem; 
pripomína, že v čase vypuknutia finančnej 
paniky v roku 2007, cenné papiere kryté 
aktívami boli vyčerpané bez obmedzenia a 
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bez ohľadu na ich komplexnosť alebo 
vnútornú výkonnosť, čo znemožnilo 
uskutočniť nové emisie dokonca aj v 
prípade jednoduchých produktov, pričom 
sekundárne trhy zamrzli; varuje, že to isté 
by mohlo postihnúť aj trh s bezpečnými 
aktívami; pripomína záver ESRB, že 
bezpečné aktívum neobsahuje zabudovaný 
prísľub ponuky stabilného zdroja 
financovania pre vlády v čase krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného 
aktíva;

6. odmieta návrh SBBS týkajúci sa 
bezpečného aktíva v eurozóne 
považovaného za spôsob, ako pomôcť 
stabilizovať finančné trhy a umožniť 
bankám znížiť expozíciu ich súvah 
štátnemu dlhu; podporuje členské štáty v 
tom, aby ich štátne dlhopisy dosiahli 
status bezpečného aktíva v dôsledku 
zdravých verejných financií a 
uskutočňovaním štrukturálnych reforiem 
zvyšujúcich produktivitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 

6. opätovne zdôrazňuje význam 
revízie regulačnej úpravy expozícií voči 
štátnym dlhopisom (RTSE) v eurozóne 
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umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného 
aktíva;

ako spôsob, ako pomôcť stabilizovať 
finančné trhy a umožniť bankám znížiť 
expozíciu ich súvah štátnemu dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného 
aktíva;

6. zdôrazňuje potrebu vydláždiť cestu 
Európskemu bezpečnému aktívu s cieľom 
pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť formou 
diverzifikácie expozíciu ich súvah ich 
príslušnému štátnemu dlhu; vyzýva 
Komisiu, aby predložila legislatívny návrh 
na reformu regulačnej úpravy expozícií 
voči štátnym dlhopisom ako spôsob 
podpory trhom-vedeného vytvorenia 
európskeho bezpečného aktíva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného 
aktíva;

6. opätovne zdôrazňuje význam trhom 
vedeného bezpečného aktíva v eurozóne 
ako spôsob, ako pomôcť stabilizovať 
finančné trhy a umožniť bankám znížiť 
expozíciu ich súvah štátnemu dlhu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Herve Juvin

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného aktíva;

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného aktíva; 
a to bez toho, aby sa obmedzila ochrana 
zadĺžených finančných trhov; opätovne 
poukazuje na riziko spojené s odpustením 
dlhu na základe určenia nulovej rizikovej 
váhy štátnemu dlhu, čo by mohlo vytvoriť 
závislosť finančných inštitúcií a štátov od 
trhov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Billy Kelleher, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného 
aktíva;

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila nový návrh, ktorý bude 
vychádzať z existujúcich iniciatív, 
zohľadní ich obmedzenia a zabezpečí 
bezpečné aktívum EÚ; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala doplnkové 



AM\1195082SK.docx 53/140 PE644.981v01-00

SK

opatrenia, ktoré by trh motivovali k 
investíciám do bezpečného aktíva EÚ; 
pripomína súčasný nedostatok záujmu o 
nástroj, ktorý by si vyžadoval 
mutualizáciu dlhu medzi členskými 
štátmi, ktoré sa zúčastňujú na bankovej 
únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného 
aktíva;

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
referenčných tried aktív v eurozóne 
vrátane uplatnenia európskeho 
mechanizmu pre sekuritizáciu úverov s 
veľkým vplyvom na klímu s európskou 
značkou a garanciou Európskej 
investičnej banky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; aby predložila 
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predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného aktíva;

legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného aktíva 
a zároveň aby preskúmala reformu 
opatrení súvisiacich s rizikovou váhou 
vystavení voči štátnym dlhopisom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného 
aktíva;

6. opätovne zdôrazňuje význam 
zintenzívnenia dialógu o bezpečnom 
aktíve v eurozóne ako o spôsobe, ako 
pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy a 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného aktíva;

6. opätovne zdôrazňuje význam 
bezpečného aktíva v eurozóne ako spôsob, 
ako pomôcť stabilizovať finančné trhy, 
umožniť bankám znížiť expozíciu ich 
súvah štátnemu dlhu a posilniť 
medzinárodnú úlohu eura; vyzýva 
Komisiu, aby predložila legislatívny návrh 
na vytvorenie skutočného európskeho 
bezpečného aktíva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že so štátnym dlhom 
sú spojené riziká; poznamenáva, že 
finančné inštitúcie v niektorých členských 
štátoch nadmerne investovali do dlhopisov 
vydaných ich vlastnými vládami, čím sa 
príliš orientovali na domáci trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že členské štáty EÚ 
by mali zostať plne zodpovedné za svoje 
vlastné dlhy; odmieta preto akýkoľvek 
návrh na vytvorenie európskeho 
bezpečného aktíva na základe 
mutualizácie štátneho dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. konštatuje, že je dôležité zároveň 
uvažovať o revízii regulačnej úpravy 
expozícií voči štátnym dlhopisom (RTSE); 
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vyzýva Komisiu, aby uskutočnila ďalšiu 
analýzu a posúdenie vplyvu na základe 
doteraz uskutočnenej činnosti s cieľom 
predložiť legislatívny návrh na vytvorenie 
skutočného európskeho bezpečného 
aktíva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. domnieva sa, že zavedenie 
nenulových rizikových váh pre štátne 
dlhopisy alebo opatrení na riešenie rizika 
koncentrácie vrátane obmedzení veľkých 
expozícií by vytvorilo stimuly pre banky, 
aby lepšie riadili svoje expozície voči 
štátnym dlhopisom, a pomohlo im 
obmedziť vplyv stresov vyplývajúcich zo 
štátnych dlhopisov na ich súvahy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. požaduje, aby boli prijaté 
opatrenia na riešenie rizika koncentrácie 
vrátane obmedzenia veľkých expozícií, 
prípadne aj so zavedením nenulových 
rizikových váh; dlhové cenné papiere a 
štátne dlhopisy by preto mali byť kryté 
vlastným kapitálom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 126
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 6c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. pripomína, že normy poskytnuté 
medzinárodnými fórami by nemali byť 
regulačne roztrieštené, ale mali by 
pomôcť podporiť vytvorenie rovnakých 
podmienok pre všetky medzinárodne 
pôsobiace banky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 6d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6d. vyzýva Komisiu, aby náležite 
zohľadnila zásadu proporcionality a 
existenciu rôznych bankových modelov 
pri posudzovaní vplyvu budúcich 
právnych predpisov, v ktorých budú 
uplatnené medzinárodne dohodnuté 
normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 6e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6e. zdôrazňuje význam dokončenia 
únie kapitálových trhov, čo pomôže 
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nasmerovať úvery do reálnej ekonomiky, 
ďalej umožní zdieľať súkromné riziko, 
zníži potrebu zdieľania verejného rizika a 
doplní financovanie prostredníctvom 
bánk; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu 
vytvorenia rovnakých podmienok, ktoré 
umožnia podnikom prosperovať a rásť, 
pričom sa predíde znevýhodneniu MSP v 
porovnaní s nadnárodnými 
spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 6f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6f. poznamenáva, že únia 
kapitálových trhov tiež posilní oblasť 
sekuritizovaných produktov, ktoré boli 
hlavným bodom veľkej finančnej krízy v 
roku 2008. Tento proces by mal byť veľmi 
pozorne sledovaný agentúrami dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na skutočnosť, že 
finančné trhy sú výrazne prepojené; 
vyzdvihuje dôležitosť pripravenosti 
orgánov bankového dohľadu na všetky 
možné výsledky brexitu, pričom treba mať 
na pamäti, že táto pripravenosť 
nenahrádza pripravenosť samotných 
súkromných subjektov;

7. poukazuje na skutočnosť, že 
finančné trhy sú výrazne prepojené; 
vyzdvihuje dôležitosť pripravenosti 
orgánov bankového dohľadu na všetky 
možné výsledky brexitu, ako aj dôležitosť 
spoločných a prepojených finančných 
nariadení medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom po brexite, pričom treba mať 
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na pamäti, že sa tým dopĺňa pripravenosť 
samotných súkromných subjektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na skutočnosť, že 
finančné trhy sú výrazne prepojené; 
vyzdvihuje dôležitosť pripravenosti 
orgánov bankového dohľadu na všetky 
možné výsledky brexitu, pričom treba mať 
na pamäti, že táto pripravenosť nenahrádza 
pripravenosť samotných súkromných 
subjektov;

7. poukazuje na skutočnosť, že 
finančné trhy sú výrazne prepojené; 
vyzdvihuje dôležitosť pripravenosti 
orgánov bankového dohľadu na všetky 
možné výsledky brexitu, pričom treba mať 
na pamäti, že táto pripravenosť nenahrádza 
pripravenosť samotných súkromných 
subjektov; víta všetky významné 
uskutočnené kroky a doterajšiu 
spoluprácu; vyzýva účastníkov trhu, aby 
dokončili a účinne uskutočnili svoje plány 
pripravenosti vrátane plánov na 
relokáciu, aby sa predišlo problému 
prázdnych schránkových spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na skutočnosť, že 
finančné trhy sú výrazne prepojené; 
vyzdvihuje dôležitosť pripravenosti 
orgánov bankového dohľadu na všetky 
možné výsledky brexitu, pričom treba mať 
na pamäti, že táto pripravenosť nenahrádza 
pripravenosť samotných súkromných 
subjektov;

7. poukazuje na skutočnosť, že 
finančné trhy sú výrazne prepojené; 
vyzdvihuje dôležitosť pripravenosti 
orgánov bankového dohľadu na všetky 
možné výsledky brexitu, pričom treba mať 
na pamäti, že táto pripravenosť nenahrádza 
pripravenosť samotných súkromných 
subjektov; zdôrazňuje existenciu rizika 



PE644.981v01-00 60/140 AM\1195082SK.docx

SK

daňového dampingu a potreby prijať 
opatrenia týkajúce sa únie kapitálových 
trhov s cieľom zachovať atraktívnosť 
finančných trhov EÚ po brexite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia a veľká väčšina vlád v EÚ 
doteraz nepresadzovali väčšiu rodovú 
rovnováhu v inštitúciách a orgánoch EÚ, 
najmä pokiaľ ide o menovania do 
vysokých funkcií v hospodárskych, 
finančných a menových záležitostiach; 
vyzýva vlády členských štátov, Európsku 
radu, Euroskupinu a Komisiu, aby sa 
aktívne usilovali o rodovú rovnováhu 
v ich nadchádzajúcich návrhoch na užšie 
zoznamy a vymenovania a aby v prípade 
jednotlivých postupov vymenúvania bola 
aspoň jedna ženská kandidátka a jeden 
mužský kandidát; opakovane pripomína 
záväzok Parlamentu nezohľadňovať 
zoznamy kandidátov, ak v nich nie je 
dodržaná zásada rodovej rovnováhy;1a

_________________
1a Uznesenie Európskeho parlamentu zo 
14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri 
navrhovaní kandidátov v oblasti 
hospodárskych a menových záležitostí EÚ 
(2019/2614(RSP))

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Danuta Maria Hübner
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Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. berie na vedomie postupy podnikov 
v Spojenom kráľovstve, ktorými zakladajú 
pobočky v Európskej únii s cieľom 
pokračovať v poskytovaní služieb; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti riziko 
regulatórnej arbitráže v dôsledku rôznych 
spôsobov uplatňovania pravidiel v 
jednotlivých členských štátoch; domnieva 
sa preto, že je potrebná ďalšia 
harmonizácia, pokiaľ ide o schvaľovania 
a dohľad nad pobočkami z tretích krajín, 
aby sa predišlo regulatórnej arbitráži a 
zabezpečilo náležité riešenie rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína politický mandát, ktorý 
dostal podpredseda Komisie Dombrovskis, 
aby zabezpečoval hospodárstvo, ktoré 
pracuje v prospech ľudí; zdôrazňuje, že 
cieľom všetkých budúcich opatrení alebo 
reforiem by malo byť prispieť k stabilite 
alebo riadnemu fungovaniu bankovej 
únie v prospech občanov a reálnej 
ekonomiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Martin Schirdewan
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Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje obavu v súvislosti s 
narušením verejného bankového systému 
a potrebou zabezpečiť 
konkurencieschopnosť a maximalizovať 
zisky; je presvedčený, že verejné 
vlastníctvo bankového systému treba 
podporiť s cieľom umožniť stabilné a 
dlhodobé financovanie ekonomických 
činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že veľmi nízke 
úrokové sadzby môžu viesť k vzniku 
výrazných problémov v oblasti finančnej 
stability, čo nepriaznivo ovplyvní malé 
banky založené na retailových vkladoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje naliehavú potrebu plne 
funkčnej únie kapitálových trhov aj v 
záujme podpory udržateľných 
súkromných investícií;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. opätovne pripomína záväzky, ktoré 
Európska únia prijala spoločne so 
Spojeným kráľovstvom v rámci 
revidovaného politického vyhlásenia; 
zaväzuje sa k pokračovaniu úzkej a 
štruktúrovanej spolupráce v oblasti 
regulácie a dohľadu, a to na politickej aj 
technickej úrovni; s ohľadom na 
schopnosť zmluvných strán urobiť 
rozhodnutia o rovnocennosti v ich 
vlastnom záujme a prijať alebo zachovať 
akékoľvek opatrenie, ktoré by bolo 
potrebné z dôvodov obozretnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 7b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že bankový sektor EÚ 
pozostáva z veľkého množstva rôznych 
bankových modelov; zdôrazňuje, že všetky 
budúce opatrenia a reformy by mali 
náležite zohľadniť rôznorodosť 
bankových sektorov EÚ a poskytnúť 
primerané opatrenia, ktoré zachovajú 
konkurencieschopnosť tohto sektora, a to 
v rámci interného trhu, ako aj na 
globálnych trhoch;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta pokrok, ktorý sa dosiahol v 
bankovom sektore pri znižovaní rizika a 
zvyšovaní finančnej stability;

8. berie na vedomie obmedzený 
pokrok, ktorý sa dosiahol v bankovom 
sektore pri znižovaní rizika, ale varuje 
pred vplyvmi menovej politiky, ako je 
nízka ziskovosť bánk a tzv. zombifikácia 
bánk a korporácií, ako sa uvádza v správe 
ECB o finančnej stabilite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta pokrok, ktorý sa dosiahol v 
bankovom sektore pri znižovaní rizika a 
zvyšovaní finančnej stability;

8. konštatuje istý pokrok v bankovom 
sektore pri znižovaní rizika a zvyšovaní 
finančnej stability; vyjadruje však obavu, 
že tento sektor je naďalej veľmi krehký a 
neprešiel potrebnou konsolidáciou od 
poslednej finančnej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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8. víta pokrok, ktorý sa dosiahol v 
bankovom sektore pri znižovaní rizika a 
zvyšovaní finančnej stability;

8. víta pokrok, ktorý sa dosiahol v 
bankovom sektore pri znižovaní rizika a 
zvyšovaní finančnej stability; domnieva sa 
však, že riziká pretrvávajú a je potrebný 
ďalší pokrok; predovšetkým vysoká 
úroveň nesplácaných úverov naďalej ťaží 
viacero bánk, hlavnou obavou je aj nízka 
ziskovosť bánk a banky zároveň čelia 
viacerým rizikám súvisiacim so zmenou 
klímy, problémom v oblasti systémov IT a 
kybernetickej bezpečnosti, boja proti 
praniu špinavých peňazí a financovania 
terorizmu, ako aj geopolitickým výzvam 
vrátane brexitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta pokrok, ktorý sa dosiahol v 
bankovom sektore pri znižovaní rizika a 
zvyšovaní finančnej stability;

8. víta pokrok, ktorý sa dosiahol v 
bankovom sektore pri znižovaní rizika a 
zvyšovaní finančnej stability; pripomína 
ciele bankovej únie v oblasti posilňovania 
skutočne jednotného trhu, vytvárania 
rovnakých podmienok a zlepšovania 
predvídateľnosti pre účastníkov trhu; 
domnieva sa však, že súčasný rámec a 
postupy dohľadu mali asymetrický vplyv 
na tradičné bankové systémy v EÚ, 
pričom expozíciám voči kreditnému riziku 
sa venovala významná pozornosť, ale 
expozície voči trhovému riziku súvisiace s 
nelikvidnými cennými papiermi vrátane 
derivátov neboli zohľadnené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Alfred Sant
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Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8 a. varuje, že jednotné riešenie pre 
všetkých, ktoré v bankovej únii prevládlo, 
je čoraz menej vhodné vzhľadom na 
realitu v niektorých členských štátoch; v 
tejto súvislosti poznamenáva, že pravidlá 
bankovej únie nie sú rovnako prospešné a 
že najmä malé a stredne veľké banky 
znášali negatívne následky novej 
rozsiahlej regulácie; zdôrazňuje ďalej 
kľúčový význam takých nesystémových 
bánk, ktorých riziko nižšej ziskovosti 
vplýva na malé vnútroštátne trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. poukazuje na nedostatky 
ustanovenia, ktoré sa vzťahuje len na 
nesplácané úvery, ktoré boli dohodnuté po 
nadobudnutí účinnosti nariadenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu a klesol na 3,3 % 
v treťom štvrťroku 2018 a medziročne 
klesol o 1,1 percentuálneho bodu; 
vyjadruje znepokojenie nad 
pretrvávajúcim vysokým pomerom NPL v 
niektorých členských štátoch, ktorý je ale 
naďalej neprijateľne vysoký aj v celej 
bankovej únii ako celku; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol z 8 % v roku 2014 na 3,7 
% na konci marca 2019 (z hľadiska 
objemu z 1 bilióna EUR na 587 mld. 
EUR), t. j. o viac ako polovicu od začiatku 
bankového dohľadu ECB v novembri 2014 
do marca 2019; víta tento významný 
pokrok; domnieva sa však, že objem NPL 
je v niektorých členských štátoch naďalej 
veľmi vysoký, najmä vzhľadom na 
skutočnosť, že prípadné zhoršenie 
hospodárskej situácie môže nepriaznivo 
vplývať na úroveň problémových 
expozícií; podporuje preto ďalší pokrok 
pri znižovaní objemu NPL; zdôrazňuje tiež 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 149
Luis Garicano, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje, že 
priemer NPL eurozóny je v súčasnosti na 
úrovni 3,59 %, čo predstavuje pokles v 
porovnaní so 6,4 % v decembri 2014; 
zdôrazňuje potrebu ochrany práv 
zákazníkov v súvislosti s transakciami 
NPL;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL; vyjadruje 
hlboké znepokojenie, že nedávny návrh 
Komisie týkajúci sa rozvoja sekundárnych 
trhov s nesplácanými úvermi nie je 
sprevádzaný prísnymi požiadavky na 
ochranu spotrebiteľov; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby v nadchádzajúcej revízii 
smernice o spotrebiteľskom úvere 
stanovila ambicióznejšie ustanovenia 
týkajúce sa ochrany dlžníkov proti 
nepatričným postupom;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL a vyzýva 
členské štáty, aby prijali opatrenia s 
cieľom zabezpečiť, aby sa dlžníci, ktorí sú 
pravdepodobne už aj tak v zraniteľnej 
finančnej situácii, nestali obeťou 
agresívneho a nespravodlivého 
zaobchádzania zo strany nedostatočne 
regulovaných subjektov kupujúcich a 
vymáhajúcich dlhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe bánk EÚ klesol od 
začiatku bankového dohľadu ECB v 
novembri 2014 do júna 2019 o viac ako 
polovicu, pričom ale naďalej pretrvávajú 
nerovnosti medzi členskými štátmi; 
zdôrazňuje, že všetky inštitúcie v EÚ by 
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mali prispieť k zníženiu tohto pomeru; 
zdôrazňuje potrebu ochrany práv 
zákazníkov v súvislosti s transakciami NPL 
na primárnych a sekundárnych trhoch a 
že tieto práva by sa mali vzťahovať 
rovnako na súčasné a budúce úvery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií v EÚ klesol od začiatku 
bankového dohľadu ECB v novembri 2014 
o viac ako polovicu; so znepokojením sa 
domnieva, že vysoká úroveň NPL v 
niektorých jurisdikciách je naďalej 
zásadným problémom, ktorý treba riešiť; 
zdôrazňuje potrebu ochrany práv 
zákazníkov v súvislosti s transakciami 
NPL;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL; zdôrazňuje, 
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že úroveň nesplácaných úverov je v 
niektorých členských štátoch naďalej 
veľmi vysoká a že je potrebné ďalšie 
úsilie na riešenie tohto problému; 
zdôrazňuje potrebu účinného rámca pre 
sekundárne trhy s nesplácanými úvermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; poznamenáva 
však, že objem NPL je naďalej v 
niektorých členských štátoch veľmi 
vysoký; zdôrazňuje potrebu ochrany práv 
zákazníkov v súvislosti s transakciami 
NPL;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; poznamenáva, 
že pomer NPL je v niektorých členských 
štátoch naďalej vysoký. zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
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súvislosti s transakciami NPL;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL;

9. konštatuje, že pomer nesplácaných 
úverov (NPL) v držbe významných 
inštitúcií klesol od začiatku bankového 
dohľadu ECB v novembri 2014 do júna 
2019 o viac ako polovicu; zdôrazňuje 
potrebu ochrany práv zákazníkov v 
súvislosti s transakciami NPL; berie na 
vedomie prebiehajúce rokovania o balíku 
opatrení týkajúcich sa nesplácaných 
úverov (NPL); varuje, že hospodárske a 
sociálne dôsledky neboli zatiaľ dostatočne 
riešené a sú málo chápané;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 159
Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
ochrana finančnej stability bola založená 
aj na dôkladnej analýze rizík súvisiacich s 
komplexnými derivátmi (úroveň 3) v 
súvahách bánk, s cieľom určiť jednotné 
parametre, ktorými sa predíde 
ľubovoľnému, heterogénnemu a 
uzavretému posudzovaniu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 160
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9 a. podporuje dokončenie v súčasnosti 
prebiehajúcej legislatívnej práce na 
rozvoji sekundárnych trhov s 
nesplácanými úvermi, ktoré by bankám 
umožnili jednoduchšie riadiť alebo 
predať ich nedobytné úvery, a ďalšie 
prispievanie k riešeniu súvisiacich 
vysokých objemov NPL v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 9b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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9b. víta úsilie vynaložené na 
posilnenie finančného sektora a zníženie 
NPL na európskej úrovni; pripomína 
význam účinnej regulácie bankového a 
finančného sektora na odvrátenie 
akýchkoľvek nových kríz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9 a. zdôrazňuje, že sa dosiahol značný 
pokrok na strane znižovania rizika; 
pripomína tiež, že Európsky parlament k 
tomuto pokroku významne prispel, a to 
najmä v rámci balíka opatrení v oblasti 
bankovníctva a prudenciálneho 
zabezpečovacieho mechanizmu 
nesplácaných úverov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9 a. s obavou poznamenáva, že 
Európska komisia postúpila veci týkajúce 
sa neúplného vykonávania smernice 
o hypotekárnych úveroch (2014/17/EÚ) v 
prípade Chorvátska, Cypru, Portugalska 
a Španielska na Súdny dvor, čo znamená, 
že občania nemôžu využívať ochranu, 
ktorú im zaručuje smernica pri využívaní 
hypotekárnych úverov alebo pri 
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ťažkostiach s ich splácaním; pripomína, 
že od začiatku krízy prišlo len v 
Španielsku o svoje domovy 500 000 rodín, 
ktoré naďalej splácajú svoje dlhy voči 
bankám na základe záložného práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9 a. opakovane vyjadruje obavy v 
súvislosti s vysokou úrovňou 
komplexných a nelikvidných finančných 
nástrojov klasifikovaných ako úroveň 2 a 
úroveň 3, ktoré majú niektoré členské 
štáty, a ťažkosťami s ich oceňovaním; v 
tejto súvislosti víta začlenenie nástrojov 
úrovne 2 a úrovne 3 do rozsahu 
stresových testov v roku 2018; opakuje 
svoju výzvu, aby jednotný mechanizmus 
dohľadu stanovil za svoju hlavnú prioritu 
v oblasti dohľadu znižovanie týchto 
komplexných a nelikvidných finančných 
nástrojov vrátane derivátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. je znepokojený skutočnosťou, že 
nedávne bankové krízy odhalili, že 
úverové inštitúcie bežne nevhodne 
predávali dlhopisy a iné finančné 
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produkty retailovým klientom; vyzýva 
orgány dohľadu a orgány pre riešenie 
krízových situácií, aby rozhodne 
presadzovali nedávno zavedené 
ustanovenia smernice o ozdravení a 
riešení krízových situácií bánk týkajúce sa 
ochrany spotrebiteľov v súvislosti s 
oprávnenými záväzkami v rámci MREL; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila 
nevhodný predaj finančných produktov 
bankovými inštitúciami a aby na základe 
zistení predložila vhodné legislatívne 
návrhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. zdôrazňuje, že účinný Európsky 
systém finančného dohľadu si vyžaduje 
udelenie rozsiahlych právomocí v oblasti 
zasahovania do produktov európskym 
orgánom dohľadu, aby tieto mohli konať 
v prípade, ak finančné alebo úverové 
produkty vedú alebo pravdepodobne budú 
viesť k poškodeniu spotrebiteľa; 
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 
že tieto právomoci sú v súčasnosti len 
dočasné alebo výnimočné; vyzýva, aby 
spoluzákonodarcovia nadchádzajúcou 
revíziou MiFIR/MiFID rozšírili 
právomoci európskych orgánov dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
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Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; pripomína svoje uznesenie z 23. 
novembra 2016 o dokončení dohody 
Bazilej III a vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave nových legislatívnych návrhov 
konala v súlade s jeho odporúčaniami;

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; vyzýva Komisiu, aby sa 
neodklonila od medzinárodných dohôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; pripomína svoje uznesenie z 23. 
novembra 2016 o dokončení dohody 
Bazilej III a vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave nových legislatívnych návrhov 
konala v súlade s jeho odporúčaniami;

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; vyjadruje obavu v súvislosti s 
doterajšími odchýlkami EÚ od 
mnohostrannej dohody, ktorá je súčasťou 
BCBS; pripomína svoje uznesenie z 23. 
novembra 2016 o dokončení dohody 
Bazilej III a vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave nových legislatívnych návrhov 
konala v súlade s jeho odporúčaniami; 
vyjadruje obavy v súvislosti s 
vyhláseniami Komisára Dombrovskisa o 
tom, že Komisia zamýšľa uplatniť 
maximálnu možnú lehotu na postupné 
zavádzanie záverečných noriem Bazilej 
III; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v plnej 
miere a včas transponovala záverečné 
normy Bazilej III do európskych právnych 
predpisov a varuje pred kompenzáciou 
vyšších požiadaviek piliera 1 znížením 
požiadaviek piliera 2, keďže by to bolo v 
rozpore so samotným cieľom Bazileja III, 
aby sa najrizikovejšie inštitúcie stali 
životaschopnejšie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; pripomína svoje uznesenie z 23. 
novembra 2016 o dokončení dohody 
Bazilej III a vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave nových legislatívnych návrhov 
konala v súlade s jeho odporúčaniami;

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; zdôrazňuje, že normy Bazilejského 
výboru pre bankový dohľad (BCBS) by 
nemali byť zapracované do európskych 
právnych predpisov paušálne bez 
náležitého zohľadnenie špecifík 
európskeho bankového systému, zásady 
proporcionality, ako aj nedávnych 
legislatívnych zmien vrátane CRD V; 
pripomína svoje uznesenie z 23. novembra 
2016 o dokončení dohody Bazilej III a 
vyzýva Komisiu, aby pri príprave nových 
legislatívnych návrhov konala v súlade s 
jeho odporúčaniami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; pripomína svoje uznesenie z 23. 
novembra 2016 o dokončení dohody 
Bazilej III a vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave nových legislatívnych návrhov 
konala v súlade s jeho odporúčaniami;

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; pripomína svoje uznesenie z 23. 
novembra 2016 o dokončení dohody 
Bazilej III a vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave nových legislatívnych návrhov 
konala v súlade s jeho odporúčaniami; 
zdôrazňuje, že predovšetkým normy 
Bazilejského výboru pre bankový dohľad 
(BCBS) by sa do európskych právnych 
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predpisov nemali zavádzať paušálne bez 
toho, aby sa riadne zohľadnili špecifiká 
európskeho bankového systému a zásada 
proporcionality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; pripomína svoje uznesenie z 23. 
novembra 2016 o dokončení dohody 
Bazilej III a vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave nových legislatívnych návrhov 
konala v súlade s jeho odporúčaniami;

10. konštatuje, že práca na vykonávaní 
záverečných noriem Bazilej III sa už 
začala; pripomína svoje uznesenie z 23. 
novembra 2016 o dokončení dohody 
Bazilej III a závery Rady ECOFIN z 12. 
júla 2016 a vyzýva Komisiu, aby pri 
príprave nových legislatívnych návrhov 
konala v súlade s jeho odporúčaniami; 
zdôrazňuje, že Komisia by mala 
zabezpečiť, aby bolo vykonávanie v rámci 
EÚ primerané a aby sa zachovala 
konkurencieschopnosť bankového 
sektora EÚ v rámci vnútorného trhu, ako 
aj voči globálnej konkurencii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. berie na vedomie opatrenia na 
zníženie rizika, ktoré boli súčasťou 
nedávno prijatého balíka opatrení v 
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oblasti bankovníctva; zdôrazňuje, že aj 
keď niektoré opatrenia ovplyvnili stranu 
pasív súvah bánk, riziká súvisiace so 
stranou aktív zostali do veľkej miery 
nezohľadnené; zdôrazňuje, že chýbajú 
prísne požiadavky týkajúce sa veľkých 
expozícií, a to najmä voči nebankovým 
subjektom, ako aj vzájomnej držby 
cenných papierov a makroprudenciálne 
normy, ako sú pomery výšky úveru k 
hodnote zabezpečenia (ukazovatele LTV); 
je presvedčený, že finančnej stabilite by 
prospel menej zložitý regulačný systém v 
kombinácii s prísnejšími požiadavkami, a 
to najmä výrazne vyšší ukazovateľ 
finančnej páky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. poznamenáva, že je potrebné 
zhodnotiť a pravidelne posudzovať 
primeranosť interných modelov, aby sa 
zabezpečila ich spoľahlivosť a 
robustnosť; berie na vedomie zistenia 
cieleného hodnotenia interných modelov 
(TRIM) vykonávaných ECB; vyzýva 
banky, aby na základe neho zlepšili 
využívanie a vykonávanie svojich 
interných modelov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. pripomína že dohoda by nemala 
viesť k značnému navýšeniu kapitálových 
požiadaviek na úrovni Únie ani k 
oslabeniu schopnosti bánk financovať 
reálnu ekonomiku, najmä MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. pripomína, že vnútroštátne 
možnosti a právomoci stanovené 
právnymi predpismi EÚ v oblasti 
bankového dohľadu majú byť prechodnej 
povahy; vyzýva k maximálne možnej 
harmonizácii možností a právomocí v 
záujme dosiahnutia skutočne jednotného 
súboru pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. konštatuje, že EBA v svojej správe 
o hodnotení rizík a zraniteľných oblastí 
bankového sektora EÚ uvádza rozdiely vo 
uplatnení a stanovovaní vankúša pre O-
SII medzi členskými štátmi; vyzýva preto k 
ďalšej harmonizácii uplatňovania 
kapitálových vankúšov v rámci EÚ, aby sa 
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zabezpečili rovnaké podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10d. vyjadruje obavy v súvislosti so 
skutočnosťou, že Európsky orgán pre 
bankovníctvo varoval, že nepredloží svoje 
návrhy na zníženie administratívneho 
zaťaženia malých inštitúcií v lehote 
stanovenej spoluzákonodarcami, pokiaľ 
ide o balík opatrení v oblasti 
bankovníctva; žiada o väčšiu 
proporcionalitu bankovej regulácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu s cieľom posilniť 
dôveru voči kapitálovým a finančným 
trhom, spoločnostiam a občanom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
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Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu s cieľom posilniť 
dôveru voči kapitálovým a finančným 
trhom, spoločnostiam a občanom;

12. požaduje zachovanie vysokých 
štandardov transparentnosti bankového 
dohľadu s cieľom zaistiť dôveru 
kapitálových a finančných trhov, 
spoločností a občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu s cieľom posilniť 
dôveru voči kapitálovým a finančným 
trhom, spoločnostiam a občanom;

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu, napríklad pokiaľ ide 
o preskúmanie a hodnotenie orgánmi 
dohľadu, s cieľom posilniť dôveru 
kapitálových a finančných trhov, 
spoločností a občanov; víta zlepšenie a 
úpravu výmeny informácií medzi 
inštitúciami dohľadu a riešenia krízových 
situácií bánk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu s cieľom posilniť 
dôveru voči kapitálovým a finančným 
trhom, spoločnostiam a občanom;

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu, a to spravidla 
rozšírením rámca verejných stresových 
testov EBA v rámci EÚ a podporou 
uplatňovania štandardov IFRS v oblasti 
oceňovania na účely dohľadu príslušnými 
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orgánmi, s cieľom posilniť dôveru 
kapitálových a finančných trhov, 
spoločností a občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu s cieľom posilniť 
dôveru voči kapitálovým a finančným 
trhom, spoločnostiam a občanom;

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu s cieľom posilniť 
dôveru kapitálových a finančných trhov, 
spoločností a občanov, ako aj zabezpečiť 
konzistentnosť pri zaobchádzaní v 
rôznych členských štátoch;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu s cieľom posilniť 
dôveru voči kapitálovým a finančným 
trhom, spoločnostiam a občanom;

12. požaduje väčšiu transparentnosť 
bankového dohľadu a orgánov pre riešenie 
krízových situácií bánk s cieľom posilniť 
dôveru kapitálových a finančných trhov, 
spoločností a občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 
technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti;

13. víta, že inovatívne finančné 
technológie, ako sú kryptomeny, ktoré by 
sa mohli stať reálnou alternatívou k euru, 
výrazne menia finančný sektor vrátane 
bankových a platobných služieb; 
zdôrazňuje, že treba riešiť výzvy, ktoré 
predstavujú tieto nové technológie, 
napríklad zabezpečenie udržateľných 
obchodných modelov, rovnaké podmienky 
v oblasti regulácie a dohľadu a 
kybernetickej bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 
technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti;

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb, a víta prínosy týchto 
ponúk pre spotrebiteľov a rozšírenie 
konkurencie, ktoré z hľadiska trhu 
znamenajú; zdôrazňuje, že treba riešiť 
výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 
technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, ktoré 
sú interoperabilné v cezhraničnom 
kontexte, ako aj rovnaké podmienky v 
oblasti regulácie a dohľadu a kybernetickej 
bezpečnosti; konštatuje tiež, že rastie 
závislosť od cloud-computingu v 
bankovom sektore, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby reagovala na spoločné 
poradenstvo európskych orgánov 
dohľadu, pokiaľ ide o potrebu 
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legislatívnych zlepšení v oblasti 
požiadaviek na riadenie rizík súvisiacich 
s IKT vo finančnom sektore EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 
technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti;

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 
technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti; 
uznáva, že treba prijať právne opatrenia a 
opatrenia v oblasti dohľadu s cieľom 
riešiť riziká súvisiace s praním špinavých 
peňazí a financovaním terorizmu, ktoré sú 
spojené s virtuálnymi aktívami;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 
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technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti;

technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti; 
zdôrazňuje zodpovednosť finančných 
inštitúcií za zabezpečenie ochrany a 
bezpečnosti údajov klientov v súlade s 
právnymi predpismi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 
technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti;

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 
technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti; 
zdôrazňuje, že režim regulácie a dohľadu 
musí zároveň zostať otvorený inováciám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 

13. poznamenáva, že inovatívne 
finančné technológie výrazne menia 
finančný sektor vrátane bankových a 
platobných služieb; zdôrazňuje, že treba 
riešiť výzvy, ktoré predstavujú tieto nové 
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technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti;

technológie, napríklad zabezpečenie 
udržateľných obchodných modelov, 
rovnaké podmienky v oblasti regulácie a 
dohľadu a kybernetickej bezpečnosti; 
podporuje technologickú neutralitu ako 
hlavnú zásadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
tieňového bankovníctva a „tradičným“ 
bankovým sektorom existuje značná 
prepojenosť, čo vyvoláva obavy zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočný primeraný dohľad nad 
tieňovým bankovníctvom; v tejto súvislosti 
vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov 
na boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré predstavuje čoraz významnejšia 
úloha systému tieňového bankovníctva;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
tieňového bankovníctva a „tradičným“ 
bankovým sektorom existuje značná 
prepojenosť, čo vyvoláva obavy zo 

14. uznáva, že odvetvie tieňového 
bankovníctva môže významne prispieť k 
budovaniu únie kapitálových trhov 
diverzifikáciou spôsobov financovania; 
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systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočný primeraný dohľad nad 
tieňovým bankovníctvom; v tejto súvislosti 
vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov na 
boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré predstavuje čoraz významnejšia 
úloha systému tieňového bankovníctva;

konštatuje však, že existuje značná 
prepojenosť medzi odvetvím tieňového 
bankovníctva a „tradičným“ bankovým 
sektorom, čo vyvolalo obavy zo 
systémového rizika; v tejto súvislosti 
vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov na 
boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré vyplýva z čoraz významnejšej úlohy 
systému tieňového bankovníctva; vyzýva 
globálnych normotvorcov, aby pracovali 
na určení týchto rizík a ich riešení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
tieňového bankovníctva a „tradičným“ 
bankovým sektorom existuje značná 
prepojenosť, čo vyvoláva obavy zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočný primeraný dohľad nad 
tieňovým bankovníctvom; v tejto súvislosti 
vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov na 
boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré predstavuje čoraz významnejšia 
úloha systému tieňového bankovníctva;

14. zdôrazňuje, že existuje značná 
prepojenosť medzi odvetvím tieňového 
bankovníctva, ktorého rozsah naďalej 
vyvoláva obavy, a „tradičným“ bankovým 
sektorom, čo vyvoláva obavy zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočnosť primeraného dohľadu 
nad tieňovým bankovníctvom; v tejto 
súvislosti vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov na 
boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré vyplýva z čoraz významnejšej úlohy 
systému tieňového bankovníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
tieňového bankovníctva a „tradičným“ 
bankovým sektorom existuje značná 
prepojenosť, čo vyvoláva obavy zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočný primeraný dohľad nad 
tieňovým bankovníctvom; v tejto súvislosti 
vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov na 
boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré predstavuje čoraz významnejšia 
úloha systému tieňového bankovníctva;

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
nebankového finančného 
sprostredkovania a „tradičným“ bankovým 
sektorom existuje značná prepojenosť, čo 
vyvoláva obavy zo systémového rizika 
vzhľadom na nedostatočný primeraný 
dohľad nad tieňovým bankovníctvom; v 
tejto súvislosti vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov a 
na ďalšie využívanie existujúcich 
nástrojov na boj proti ohrozeniu finančnej 
stability, ktoré vyplýva z čoraz 
významnejšej úlohy systému nebankového 
finančného sprostredkovania; ďalej 
zdôrazňuje potrebu riešenia súvisiacich 
rizík, ktoré vyplývajú z transformácie 
likvidity, prijímania rizika a finančnej 
páky a ktoré širšie vplývajú na tento 
sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
tieňového bankovníctva a „tradičným“ 
bankovým sektorom existuje značná 
prepojenosť, čo vyvoláva obavy zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočný primeraný dohľad nad 
tieňovým bankovníctvom; v tejto súvislosti 
vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov na 
boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré predstavuje čoraz významnejšia 
úloha systému tieňového bankovníctva;

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
tieňového bankovníctva a „tradičným“ 
bankovým sektorom existuje značná 
prepojenosť, čo vyvoláva obavy zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočný primeraný dohľad nad 
tieňovým bankovníctvom; zdôrazňuje, že 
Monitor tieňového bankovníctva v EÚ za 
rok 2018 Európskeho výboru pre 
systémové riziká (ESRB) upozorňuje na 
niekoľko rizík a zraniteľností, ktoré treba 
v systéme tieňového bankovníctva EÚ 
sledovať, a to vrátane rizika likvidity a 
rizík spojených s finančnou pákou v 
prípade niektorých typov investičných 
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fondov, rizika prepojenosti a rizika 
škodlivého vplyvu, procyklickosti, rizika 
finančnej páky a likvidity v dôsledku 
využívania transakcií financovania 
prostredníctvom derivátov cenných 
papierov, ako aj zraniteľnosti v 
niektorých častiach sektora finančných 
inštitúcií, pričom nie je možné uskutočniť 
konečné posúdenie rizík z dôvodu 
chýbajúcich významných údajov; v tejto 
súvislosti vyzýva na koordinované 
opatrenia na riešenie týchto rizík vrátane 
vytvorenia makroprudenciálneho súboru 
nástrojov na boj proti ohrozeniu finančnej 
stability, ktorá vyplýva z čoraz 
významnejšej úlohy systému tieňového 
bankovníctva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
tieňového bankovníctva a „tradičným“ 
bankovým sektorom existuje značná 
prepojenosť, čo vyvoláva obavy zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočný primeraný dohľad nad 
tieňovým bankovníctvom; v tejto súvislosti 
vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov na 
boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré predstavuje čoraz významnejšia 
úloha systému tieňového bankovníctva;

14. poznamenáva, že existuje značná 
prepojenosť medzi odvetvím tieňového 
bankovníctva a „tradičným“ bankovým 
sektorom, čo je spojené s obavou zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočnosť primeraného dohľadu 
nad tieňovým bankovníctvom; v tejto 
súvislosti vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov na 
boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré vyplýva z čoraz významnejšej úlohy 
systému tieňového bankovníctva; vyzýva 
globálnych normotvorcov, aby vyplnili 
tieto medzery a preukázali ochotu, ktorú 
doteraz venovali „tradičnému“ 
bankovému sektoru;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 196
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
tieňového bankovníctva a „tradičným“ 
bankovým sektorom existuje značná 
prepojenosť, čo vyvoláva obavy zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočný primeraný dohľad nad 
tieňovým bankovníctvom; v tejto súvislosti 
vyzýva na vytvorenie 
makroprudenciálneho súboru nástrojov 
na boj proti ohrozeniu finančnej stability, 
ktoré predstavuje čoraz významnejšia 
úloha systému tieňového bankovníctva;

14. konštatuje, že medzi odvetvím 
tieňového bankovníctva a „tradičným“ 
bankovým sektorom existuje značná 
prepojenosť, čo vyvoláva obavy zo 
systémového rizika vzhľadom na 
nedostatočný primeraný dohľad nad 
tieňovým bankovníctvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. konštatuje, že niektoré finančné 
inštitúcie, ktoré podliehali priamemu 
dohľadu ECB, aktívne umožňovali pranie 
špinavých peňazí; je presvedčený, že 
prudenciálny dohľad a dohľad v 
súvislosti s bojom proti praniu špinavých 
peňazí sú rovnako dôležité; požaduje väčší 
súlad v prístupe k prudenciálnemu 
dohľadu a dohľadu nad bojom proti 
praniu špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Danuta Maria Hübner
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ ide 
o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
ďalej vykonávala posudzovanie vplyvu 
rizík v oblasti prania špinavých peňazí a 
financovania terorizmu, ktoré môžu 
vyplynúť zo zraniteľnosti spôsobenej 
čoraz väčším využívaním nových 
technológií úverovými a finančnými 
inštitúciami, ako aj rýchlym rozšírením 
virtuálnych mien vzhľadom na chýbajúci 
spoločný regulačný režim a anonymitu 
spojenú s týmito menami; vyzýva Komisiu, 
aby začala pracovať na prepracovaní rámca 
a právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
pokračovať v harmonizácii pravidiel pre 
boj proti AML/CFT a účinne riešiť riziká, 
ktoré predstavuje cezhraničná nezákonná 
činnosť, pokiaľ ide o integritu finančného 
systému EÚ a bezpečnosť občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Agnès Evren

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá neumožňuje 
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dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ 
ide o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

zabezpečiť dohľad a vhodné riešenie 
nedostatku národných orgánov dohľadu; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr začala 
pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinnejšie riešiť riziká, ktoré predstavujú 
najrizikovejšie banky alebo nedostatočný 
dohľad na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ 
ide o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ; pripomína, že na 
zabezpečenie účinnosti predchádzania 
praniu špinavých peňazí a boja proti 
financovaniu terorizmu musia príslušné 
orgány a finančné inštitúcie postupovať 
koordinovane; konštatuje, že výmena 
informácií medzi týmito orgánmi, najmä 
cezhraničná výmena informácií, nebola 
dostatočná;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 200
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ 
ide o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nezabezpečila 
dostatočný dohľad a náležite nereagovala 
na nedostatky vnútroštátnych orgánov 
dohľadu a nie je vhodná na dohľad nad 
rastúcou cezhraničnou činnosťou v EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby urýchlene začala 
pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavujú 
najrizikovejšie banky v prípadoch, keď sa 
vnútroštátny dohľad ukáže byť 
nedostatočný, pokiaľ ide o integritu 
finančného systému EÚ a bezpečnosť 
občanov EÚ; je presvedčený, že účinnejší 
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rámec boja proti praniu špinavých peňazí 
by zabezpečilo nariadenie, a nie smernica; 
podporuje myšlienku jediného európskeho 
orgánu dohľadu v oblasti boja proti 
praniu špinavých peňazí;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ ide 
o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; v tejto súvislosti víta 
závery Rady z 5. decembra 2019, ktorými 
dáva Komisii mandát, aby preskúmala 
spôsoby, ako zabezpečiť lepšiu spoluprácu 
medzi orgánmi a preniesť úlohy v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí na 
orgán Únie, a aby prepracovala niektoré 
časti smernice o boji proti praniu 
špinavých peňazí do podoby nariadenia s 
cieľom zabezpečiť jednotný súbor 
pravidiel; vyzýva Komisiu, aby začala 
pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ ide 
o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ ide 
o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nezabezpečila 
dostatočný dohľad a náležite nereagovala 
na nedostatky vnútroštátnych orgánov 
dohľadu a nie je vhodná na dohľad nad 
rastúcou cezhraničnou činnosťou v EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby začala pracovať na 
prepracovaní rámca AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ ide 
o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ; domnieva sa, že 
EBA by sa mal stať jediným 
koordinátorom EÚ pre oblasť boja proti 
praniu špinavých peňazí s právomocami 
na priamy zásah v najzávažnejších 
prípadoch alebo v prípade, ak sa 
vnútroštátny dozor považuje za 
nedostatočný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nezabezpečila 
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dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ 
ide o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

dostatočný dohľad a náležite nereagovala 
na nedostatky vnútroštátnych orgánov 
dohľadu a nie je vhodná na dohľad nad 
rastúcou cezhraničnou činnosťou v EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby začala pracovať na 
zisťovaní nedostatkov rámca AML EÚ a 
aby objasnila rozdelenie zodpovedností a 
koordináciu cezhraničného dohľadu, a to 
v prípade potreby aj legislatívnymi 
opatreniami; opäť zdôrazňuje dôležitosť 
robustného a koherentného rámca 
AML/CFT, pokiaľ ide o integritu 
finančného systému EÚ a bezpečnosť 
občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ ide 
o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby čo 
najskôr začala pracovať na prepracovaní 
rámca a právnych predpisov AML EÚ s 
cieľom účinne riešiť riziká, ktoré 
predstavuje cezhraničná nezákonná 
činnosť, pokiaľ ide o integritu finančného 
systému EÚ a bezpečnosť občanov EÚ, 
prepracovaním súčasných smerníc o boji 
proti praniu špinavých peňazí do podoby 
nariadení a delegovaním väčších 
právomocí v oblasti dohľadu v rámci boja 
proti praniu špinavých peňazí na úroveň 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 205
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ ide 
o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; je presvedčený, že 
jednotný mechanizmus dohľadu tiež 
zohráva úlohu v boji proti praniu 
špinavých peňazí; víta vytvorenie 
samostatného útvaru pre boj proti praniu 
špinavých peňazí; naliehavo vyzýva 
jednotný mechanizmus dohľadu, aby 
pokračoval v svojom úsilí; vyzýva 
Komisiu, aby začala pracovať na 
prepracovaní rámca a právnych predpisov 
AML EÚ s cieľom účinne riešiť riziká, 
ktoré predstavuje cezhraničná nezákonná 
činnosť, pokiaľ ide o integritu finančného 
systému EÚ a bezpečnosť občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou 

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu;
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v oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná 
na dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ 
ide o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ ide 
o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ;

15. víta dohodu o výmene informácií 
medzi ECB a orgánmi dohľadu v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu; pripomína svoje 
vážne znepokojenie nad roztrieštenosťou v 
oblasti AML/CFT, ktorá nie je vhodná na 
dohľad nad rastúcou cezhraničnou 
činnosťou v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
začala pracovať na prepracovaní rámca a 
právnych predpisov AML EÚ s cieľom 
účinne riešiť riziká, ktoré predstavuje 
cezhraničná nezákonná činnosť, pokiaľ ide 
o integritu finančného systému EÚ a 
bezpečnosť občanov EÚ; pripomína 
uznesenie Parlamentu z 19. septembra 
2019 o stave vykonávania právnych 
predpisov Únie v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí a vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila príspevok Parlamentu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. víta dokument o spoločnej pozícii z 
8. novembra, v ktorom ministri financií 
Francúzska, Nemecka, Talianska, 
Lotyšska, Holandska a Španielska 
vyzývajú k harmonizácii európskeho 
regulačného rámca v oblasti boja proti 
praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu; konštatuje, že výkonný 
podpredseda Dombrovskis 15. novembra 
počas svojho hlavného prejavu v 
Guildhall v Londýne uznal význam 
prenesenia právomocí v oblasti dohľadu a 
koordinácie na jediný orgán EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla vytvorenie takéhoto 
jedného európskeho orgánu dohľadu, 
ktorý by zaručoval konzistentný a účinný 
prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby v tejto 
súvislosti zvážila, či úloha nezávislého 
dohľadu nad vykonávaním jednotného 
súboru pravidiel mala byť zverená 
jednému orgánu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 15b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. domnieva sa, že koherentný a 
harmonizovaný súbor pravidiel je kľúčový 
pre náležité fungovanie bankovej únie; 
vyzýva preto Komisiu, aby zvážila 
prípadnú podporu jednotného súboru 
pravidiel v obzvlášť významných 
oblastiach s cieľom zabezpečiť nerušené 
a účinné vykonávanie dohľadu nad 
bankami a riešenie krízových situácií 
bánk; konštatuje najmä, že vykonávanie 
posúdenia vhodnosti vrcholových 
manažmentov bánk je zložité, a to kvôli 
veľkých rozdielom v transpozícii smernice 
o kapitálových požiadavkách; nabáda 
preto k integrácii požiadaviek na 
odbornosť a vhodnosť do jednotného 
súboru pravidiel; domnieva sa, že je 
potrebná maximálna možná harmonizácia 
v rámci vnútroštátnych možností a 
právomocí, a to vrátane oblastí, ako sú 
konkurzné právo, odňatie bankovej 
licencie a stanovenie moratória;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 15c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. konštatuje, že opatrenia včasnej 
intervencie môžu zohrávať dôležitú úlohu 
pri predchádzaní zlyhaní a kríz bánk; 
konštatuje však, že požiadavky na 
uplatnenie opatrení včasnej intervencie sa 
prekrývajú s niektorými bežnými 
intervenčnými opatreniami ECB; 
zdôrazňuje, že v takých prípadoch majú 
prednosť bežné intervenčné opatrenia; 
preto sa domnieva, že takéto prekrývanie 
treba odstrániť dostatočným objasnením 
právneho základu každého nástroja, aby 
sa zabezpečilo postupné uplatňovanie 
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opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína svoje uznesenie z 8. 
júna 2011 o ratingových agentúrach: 
Budúce perspektívy; konštatuje, že 
vytvorenie európskej ratingovej agentúry 
by prispelo k posilneniu hospodárskej 
súťaže, zníženiu informačných asymetrií 
a zvýšeniu transparentnosti trhov; 
konštatuje, že ratingy udržateľnosti 
založené na environmentálnych, 
sociálnych a správnych kritériách (ESG) 
sú dôležitým doplnkom hodnotení 
kreditného rizika, ktoré poskytujú úverové 
ratingy pri prideľovaní finančných 
prostriedkov na investície do 
udržateľných činností;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína svoje uznesenie z 8. 
júna 2011 o ratingových agentúrach: 
Budúce perspektívy; konštatuje, že 
vytvorenie európskej ratingovej agentúry 
by prispelo k posilneniu hospodárskej 
súťaže, zníženiu informačných asymetrií 
a zvýšeniu transparentnosti trhov; 
konštatuje, že ratingy udržateľnosti 

vypúšťa sa
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založené na environmentálnych, 
sociálnych a správnych kritériách (ESG) 
sú dôležitým doplnkom hodnotení 
kreditného rizika, ktoré poskytujú úverové 
ratingy pri prideľovaní finančných 
prostriedkov na investície do 
udržateľných činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína svoje uznesenie z 8. 
júna 2011 o ratingových agentúrach: 
Budúce perspektívy; konštatuje, že 
vytvorenie európskej ratingovej agentúry 
by prispelo k posilneniu hospodárskej 
súťaže, zníženiu informačných asymetrií 
a zvýšeniu transparentnosti trhov; 
konštatuje, že ratingy udržateľnosti 
založené na environmentálnych, 
sociálnych a správnych kritériách (ESG) 
sú dôležitým doplnkom hodnotení 
kreditného rizika, ktoré poskytujú úverové 
ratingy pri prideľovaní finančných 
prostriedkov na investície do 
udržateľných činností;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 16. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
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2011 o ratingových agentúrach: Budúce 
perspektívy; konštatuje, že vytvorenie 
európskej ratingovej agentúry by prispelo k 
posilneniu hospodárskej súťaže, zníženiu 
informačných asymetrií a zvýšeniu 
transparentnosti trhov; konštatuje, že 
ratingy udržateľnosti založené na 
environmentálnych, sociálnych a 
správnych kritériách (ESG) sú dôležitým 
doplnkom hodnotení kreditného rizika, 
ktoré poskytujú úverové ratingy pri 
prideľovaní finančných prostriedkov na 
investície do udržateľných činností;

2011 o ratingových agentúrach: Budúce 
perspektívy; konštatuje, že vytvorenie 
európskej ratingovej agentúry by prispelo k 
posilneniu hospodárskej súťaže, zníženiu 
informačných asymetrií a zvýšeniu 
transparentnosti trhov; konštatuje, že 
ratingy udržateľnosti založené na 
environmentálnych, sociálnych a 
správnych kritériách (ESG) sa môžu 
postupne stať dôležitým doplnkom 
hodnotení kreditného rizika, ktoré 
poskytujú úverové ratingy pri prideľovaní 
finančných prostriedkov na investície do 
udržateľných činností; varuje však, že v 
prípade chýbajúceho systému klasifikácie 
udržateľných a neudržateľných činností, 
ako aj chýbajúcej spoľahlivej metodiky 
prevodu faktorov ESG na rizikové váhy 
aktív môže mať samotné zníženie 
kapitálových požiadaviek pre údajné 
zelené aktíva vážne dôsledky pre finančnú 
stabilitu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 o ratingových agentúrach: Budúce 
perspektívy; konštatuje, že vytvorenie 
európskej ratingovej agentúry by prispelo k 
posilneniu hospodárskej súťaže, zníženiu 
informačných asymetrií a zvýšeniu 
transparentnosti trhov; konštatuje, že 
ratingy udržateľnosti založené na 
environmentálnych, sociálnych a 
správnych kritériách (ESG) sú dôležitým 
doplnkom hodnotení kreditného rizika, 
ktoré poskytujú úverové ratingy pri 
prideľovaní finančných prostriedkov na 
investície do udržateľných činností;

16. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 o ratingových agentúrach: Budúce 
perspektívy; pýta sa, či by vytvorenie 
európskej ratingovej agentúry prispelo k 
posilneniu hospodárskej súťaže, zníženiu 
informačných asymetrií a zvýšeniu 
transparentnosti trhov, keďže ratingový trh 
by aj naďalej predstavoval oligopol 
využívajúci pochybné metódy 
posudzovania úverovej bonity; varuje, že 
ratingy udržateľnosti založené na 
environmentálnych, sociálnych a 
správnych kritériách (ESG) by vytvorili 
viac úrovní komplexnosti hodnotení 
kreditného rizika, ktoré poskytujú úverové 
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ratingy; varuje, že takéto kvalitatívne 
hodnotenia by mohli viesť k prideľovaniu 
finančných prostriedkov na investície do 
politicky určených činností namiesto 
ekonomicky životaschopných a 
udržateľných činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 o ratingových agentúrach: Budúce 
perspektívy; konštatuje, že vytvorenie 
európskej ratingovej agentúry by prispelo k 
posilneniu hospodárskej súťaže, zníženiu 
informačných asymetrií a zvýšeniu 
transparentnosti trhov; konštatuje, že 
ratingy udržateľnosti založené na 
environmentálnych, sociálnych a 
správnych kritériách (ESG) sú dôležitým 
doplnkom hodnotení kreditného rizika, 
ktoré poskytujú úverové ratingy pri 
prideľovaní finančných prostriedkov na 
investície do udržateľných činností;

16. pripomína svoje uznesenie z 8. júna 
2011 o ratingových agentúrach: Budúce 
perspektívy; konštatuje, že vytvorenie 
európskej ratingovej agentúry by prispelo k 
posilneniu hospodárskej súťaže, zníženiu 
informačných asymetrií a zvýšeniu 
transparentnosti trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. pripomína svoje uznesenie z 8. 
júna 2011 o ratingových agentúrach: 

16. pripomína vývoj rámca EÚ pre 
ratingové agentúry: konštatuje, že ratingy 
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Budúce perspektívy; konštatuje, že 
vytvorenie európskej ratingovej agentúry 
by prispelo k posilneniu hospodárskej 
súťaže, zníženiu informačných asymetrií 
a zvýšeniu transparentnosti trhov; 
konštatuje, že ratingy udržateľnosti 
založené na environmentálnych, sociálnych 
a správnych kritériách (ESG) sú dôležitým 
doplnkom hodnotení kreditného rizika, 
ktoré poskytujú úverové ratingy pri 
prideľovaní finančných prostriedkov na 
investície do udržateľných činností;

udržateľnosti založené na 
environmentálnych, sociálnych a 
správnych kritériách (ESG) sú dôležitým 
doplnkom hodnotení kreditného rizika, 
ktoré poskytujú úverové ratingy pri 
prideľovaní finančných prostriedkov na 
investície do udržateľných činností; 
zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby 
bol rozvoj trhu s ratingmi udržateľnosti 
konkurenčný a aby sa nesústredil len na 
obmedzený počet poskytovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poznamenáva, že treba zvýšiť 
úsilie o lepšie zosúladenie činnosti 
finančného trhu s cieľmi trvalej 
udržateľnosti a kritériami ESG, pričom 
treba zdôrazniť ústrednú úlohu 
európskych orgánov dohľadu v týchto 
cieľoch;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poznamenáva, že treba zvýšiť 
úsilie o lepšie zosúladenie činnosti 
finančného trhu s cieľmi trvalej 
udržateľnosti a kritériami ESG, pričom 
treba zdôrazniť ústrednú úlohu európskych 

17. berie na vedomie úsilie o lepšie 
zosúladenie činnosti finančného trhu s 
cieľmi trvalej udržateľnosti a kritériami 
ESG, pričom treba zdôrazniť ústrednú 
úlohu európskych orgánov dohľadu v 
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orgánov dohľadu v týchto cieľoch; týchto cieľoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. poznamenáva, že treba zvýšiť úsilie 
o lepšie zosúladenie činnosti finančného 
trhu s cieľmi trvalej udržateľnosti a 
kritériami ESG, pričom treba zdôrazniť 
ústrednú úlohu európskych orgánov 
dohľadu v týchto cieľoch;

17. poznamenáva, že treba zvýšiť úsilie 
o lepšie zosúladenie činnosti finančného 
trhu s cieľmi trvalej udržateľnosti a 
kritériami ESG, pričom treba zdôrazniť 
ústrednú úlohu európskych orgánov 
dohľadu v týchto cieľoch; v tejto súvislosti 
naliehavo vyzýva európske orgány 
dohľadu, najmä EBA, aby v spolupráci s 
ESRB vytvorili spoločnú metodiku 
uhlíkových záťažových testov, ktoré 
zmerajú intenzitu rizík v oblasti klímy, 
ktorým čelia finančné inštitúcie, vrátane 
rizík súvisiacich so znehodnotením aktív v 
dôsledku zmien v regulačnom 
zaobchádzaní v súvislosti so 
zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou 
na ňu; domnieva sa, že takéto testy 
odhalia a posúdia riziká vyplývajúce 
okrem iného z makroekonomických 
vplyvov rýchlych zmien vo využívaní 
energie, precenenia aktív spojených 
s vysokými emisiami CO2 vrátane 
prípadných zmien súvisiacich s 
regulačných zaobchádzaním s nimi a 
nárastu výskytu prírodných katastrof;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew
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Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že banky musia byť 
schopné fungovať cezhranične a zároveň 
riadiť svoj kapitál a likviditu na 
konsolidovanej úrovni s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
akýkoľvek nedostatok ziskovosti; 
zdôrazňuje, že pravidlá by mali v tejto 
súvislosti umožňovať väčšiu flexibilitu 
materskej spoločnosti, pričom by mali 
špecifikovať, že v prípade krízy by 
materská spoločnosť mala poskytnúť 
kapitál a likviditu dcérskej spoločnosti 
nachádzajúcej sa v hostiteľskej krajine; 
berie na vedomie väčšiu jasnosť v 
rozdelení zodpovednosti v oblasti dohľadu 
v balíku opatrení v oblasti bankovníctva; 
naliehavo však vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby pokračovali v práci na 
rozptýlení napätia medzi domovským a 
hostiteľským dohľadom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 17b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. berie na vedomie nedávne zistenia 
EBA, v ktorých sú zdôraznené zvyšné 
prekážky cezhraničného poskytovania 
bankových služieb; zdôrazňuje výhody 
zvýšenej cezhraničnej činnosti z hľadiska 
konkurencie na trhu a poskytovania 
služieb spotrebiteľom; vyzýva Komisiu, 
aby určila a riešila oblasti jednotného 
súboru pravidiel, ktoré by mohli byť vo 
väčšej miere harmonizované, ako aj 
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rozdiely vo vykonávaní pravidiel v 
jednotlivých členských štátoch; odporúča, 
aby Komisia preskúmala aspekty 
vnútroštátnych režimov platobnej 
neschopnosti, ktoré by bolo možné 
harmonizovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy primerané na 
zabezpečenie toho, aby krízové situácie vo 
všetkých bankách mohli byť v prípade 
potreby vyriešené bez toho, aby boli 
potrebné peniaze daňových poplatníkov; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala na 
revíziu Rady pre finančnú stabilitu 
týkajúcu sa právnych predpisov o 
bankách, ktoré sú príliš veľké na to, aby 
skrachovali, a zvážila, či by sa mali 
opätovne zvážiť právne predpisy týkajúce 
sa oddeleného prijímania vkladov a 
investičného bankovníctva;

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; vyzýva 
Komisiu, aby zvážila vhodné následné 
opatrenia v tejto oblasti, ktoré uviedla v 
svojej vlastnej správe o vykonávaní BRRD 
a SRMR z apríla 2019; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, či sú právne 
predpisy primerané na zabezpečenie toho, 
aby krízové situácie vo všetkých bankách 
mohli byť v prípade potreby vyriešené bez 
toho, aby boli potrebné peniaze daňových 
poplatníkov; vyzýva Komisiu, aby zvážila 
prípadnú ďalšiu harmonizáciu 
konkrétnych aspektov súčasných 
vnútroštátnych zákonov o platobnej 
neschopnosti vrátane spúšťačov platobnej 
neschopnosti a jej riešenia a aby 
zhodnotila, do akej miery je ďalšia 
harmonizácia potrebná v záujme 
zabezpečenia konzistentného a účinného 
uplatňovania rámca krízového riadenia; 
zastáva názor, že príklad Federálnej 
spoločnosti na poistenie vkladov (FDIC – 
Federal Deposit Insurance Corporation) v 
USA poskytuje cenné skúsenosti, pokiaľ 
ide o nástroje na riešenie bankových kríz 
vrátane postavenia vkladov v 
insolvenčnom konaní banky, a najmä 
pozície s rovnocenným postavením 
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poistených a nepoistených vkladov; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila a 
vypracovala jednoznačnejšiu definíciu 
zásady najmenších nákladov v smernici o 
systémoch ochrany vkladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy primerané na 
zabezpečenie toho, aby krízové situácie vo 
všetkých bankách mohli byť v prípade 
potreby vyriešené bez toho, aby boli 
potrebné peniaze daňových poplatníkov; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala na revíziu 
Rady pre finančnú stabilitu týkajúcu sa 
právnych predpisov o bankách, ktoré sú 
príliš veľké na to, aby skrachovali, a 
zvážila, či by sa mali opätovne zvážiť 
právne predpisy týkajúce sa oddeleného 
prijímania vkladov a investičného 
bankovníctva;

18. berie na vedomie skutočnosť, že 
jednotná rada pre riešenie krízových 
situácií nebola povinná prijať opatrenia na 
riešenie krízových situácií v roku 2019; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala, či sú právne predpisy 
primerané na zabezpečenie toho, aby 
krízové situácie vo všetkých bankách 
mohli byť v prípade potreby vyriešené bez 
toho, aby boli potrebné peniaze daňových 
poplatníkov, a to vrátane využitia rôznych 
schém pomoci financovaných daňovými 
poplatníkmi, ako je jednotný fond na 
riešenie krízových situácií bánk; vyzýva 
Komisiu, aby nadviazala na revíziu Rady 
pre finančnú stabilitu týkajúcu sa právnych 
predpisov o bankách, ktoré sú príliš veľké 
na vyhlásenie úpadku; vyjadruje 
poľutovanie v súvislosti s poznámkami 
Penttiho Hakkarainena, člena Rady pre 
dohľad ECB, ktorý 15. júna 2019 uviedol, 
že európske bankovníctvo musí vstúpiť do 
obdobia konsolidácie, pričom menej 
ziskové banky z trhu odídu alebo ich z 
neho vytlačí ziskovejšia konkurencia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Eero Heinäluoma
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy primerané na 
zabezpečenie toho, aby krízové situácie vo 
všetkých bankách mohli byť v prípade 
potreby vyriešené bez toho, aby boli 
potrebné peniaze daňových poplatníkov; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala na revíziu 
Rady pre finančnú stabilitu týkajúcu sa 
právnych predpisov o bankách, ktoré sú 
príliš veľké na to, aby skrachovali, a 
zvážila, či by sa mali opätovne zvážiť 
právne predpisy týkajúce sa oddeleného 
prijímania vkladov a investičného 
bankovníctva;

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy primerané na 
zabezpečenie toho, aby krízové situácie vo 
všetkých bankách mohli byť v prípade 
potreby vyriešené bez toho, aby boli 
potrebné peniaze daňových poplatníkov; 
vyzýva Jednotná rada pre riešenie 
krízových situácií uplatnila tieto právne 
predpisy na všetky prípady, ktoré ohrozujú 
finančnú stabilitu; vyzýva Komisiu, aby 
nadviazala na revíziu Rady pre finančnú 
stabilitu týkajúcu sa právnych predpisov o 
bankách, ktoré sú príliš veľké na to, aby 
skrachovali, a aby zvážila, či by sa mali 
opätovne zvážiť právne predpisy týkajúce 
sa oddeleného prijímania vkladov a 
investičného bankovníctva; vyzýva 
Komisiu, aby revidovala oznámenie o 
bankovníctve z roku 2013 vzhľadom na 
vývoj po kríze a aby zabezpečila 
konzistentnosť s rámcom krízového 
riadenia; zdôrazňuje význam ďalšieho 
zvyšovania vlastných finančných 
prostriedkov a dlhov použiteľných pri 
záchrane pomocou vnútorných zdrojov v 
súvahách bánk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
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pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy primerané na 
zabezpečenie toho, aby krízové situácie vo 
všetkých bankách mohli byť v prípade 
potreby vyriešené bez toho, aby boli 
potrebné peniaze daňových poplatníkov; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala na revíziu 
Rady pre finančnú stabilitu týkajúcu sa 
právnych predpisov o bankách, ktoré sú 
príliš veľké na to, aby skrachovali, a 
zvážila, či by sa mali opätovne zvážiť 
právne predpisy týkajúce sa oddeleného 
prijímania vkladov a investičného 
bankovníctva;

pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy primerané na 
zabezpečenie toho, aby krízové situácie vo 
všetkých bankách mohli byť v prípade 
potreby vyriešené bez toho, aby boli 
potrebné peniaze daňových poplatníkov; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala na revíziu 
Rady pre finančnú stabilitu týkajúcu sa 
právnych predpisov o bankách, ktoré sú 
príliš veľké na to, aby skrachovali, a 
zvážila, či by sa mali opätovne zvážiť 
právne predpisy týkajúce sa oddeleného 
prijímania vkladov a investičného 
bankovníctva; vyzýva Jednotnú radu pre 
riešenie krízových situácií, aby dokončila 
proces tvorby plánov na riešenie krízových 
situácií a dostatočných rezerv MREL pre 
všetky príslušné banky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy primerané na 
zabezpečenie toho, aby krízové situácie vo 
všetkých bankách mohli byť v prípade 
potreby vyriešené bez toho, aby boli 
potrebné peniaze daňových poplatníkov; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala na revíziu 
Rady pre finančnú stabilitu týkajúcu sa 
právnych predpisov o bankách, ktoré sú 
príliš veľké na to, aby skrachovali, a 
zvážila, či by sa mali opätovne zvážiť 
právne predpisy týkajúce sa oddeleného 

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy a oznámenie o 
bankovníctve týkajúce sa štátnej pomoci z 
roku 2013 primerané na zabezpečenie 
toho, aby krízové situácie vo všetkých 
bankách mohli byť v prípade potreby 
vyriešené bez toho, aby boli potrebné 
peniaze daňových poplatníkov; domnieva 
sa, že rozhodnutie Komisie o štátnej 
pomoci v bankovom sektore je 
nezrozumiteľné;
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prijímania vkladov a investičného 
bankovníctva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy primerané na 
zabezpečenie toho, aby krízové situácie vo 
všetkých bankách mohli byť v prípade 
potreby vyriešené bez toho, aby boli 
potrebné peniaze daňových poplatníkov; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala na revíziu 
Rady pre finančnú stabilitu týkajúcu sa 
právnych predpisov o bankách, ktoré sú 
príliš veľké na to, aby skrachovali, a 
zvážila, či by sa mali opätovne zvážiť 
právne predpisy týkajúce sa oddeleného 
prijímania vkladov a investičného 
bankovníctva;

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy a oznámenie o 
bankovníctve týkajúce sa štátnej pomoci z 
roku 2013 primerané na zabezpečenie 
toho, aby krízové situácie vo všetkých 
bankách mohli byť v prípade potreby 
vyriešené bez toho, aby boli potrebné 
peniaze daňových poplatníkov; žiada 
Európsku Komisiu, aby prísne uplatnila 
pravidlá o štátnej pomoci s cieľom 
odstrániť stimuly, ktoré motivujú k 
nedodržiavaniu spoločnej disciplíny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Monica Semedo
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 

18. víta skutočnosť, že jednotná rada 
pre riešenie krízových situácií nebola 
povinná prijať opatrenia na riešenie 
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krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy primerané na 
zabezpečenie toho, aby krízové situácie vo 
všetkých bankách mohli byť v prípade 
potreby vyriešené bez toho, aby boli 
potrebné peniaze daňových poplatníkov; 
vyzýva Komisiu, aby nadviazala na revíziu 
Rady pre finančnú stabilitu týkajúcu sa 
právnych predpisov o bankách, ktoré sú 
príliš veľké na to, aby skrachovali, a 
zvážila, či by sa mali opätovne zvážiť 
právne predpisy týkajúce sa oddeleného 
prijímania vkladov a investičného 
bankovníctva;

krízových situácií v roku 2019; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú 
právne predpisy a oznámenie o 
bankovníctve týkajúce sa štátnej pomoci z 
roku 2013 primerané na zabezpečenie 
toho, aby krízové situácie vo všetkých 
bankách mohli byť v prípade potreby 
vyriešené bez toho, aby boli potrebné 
peniaze daňových poplatníkov; vyzýva 
Komisiu, aby nadviazala na revíziu Rady 
pre finančnú stabilitu týkajúcu sa právnych 
predpisov o bankách, ktoré sú príliš veľké 
na to, aby skrachovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. je hlboko znepokojená 
skutočnosťou, že 5 rokov od prijatia 
smernice o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk (BRRD) inštitúcie v 
bankovej únii ešte stále nemajú plány 
riešenia krízovej situácie, ktoré by boli v 
plnom súlade s touto smernicou; v tejto 
súvislosti upozorňuje, že plány na riešenie 
krízových situácií sú v plnom súlade s 
právnymi požiadavkami, ak Jednotná 
rada pre riešenie krízových situácií 
uskutoční komplexné posúdenie 
riešiteľnosti krízovej situácie každej 
banky vrátane posúdenia, či existujú 
významné prekážky riešiteľnosti krízovej 
situácie a spôsobov, ktorými možno takéto 
prekážky odstrániť; vyjadruje 
znepokojenie v súvislosti so skutočnosťou, 
že Jednotná rada pre riešenie krízových 
situácií uznala, že „doteraz prijaté plány 
na riešenie krízových situácií obsahujú 
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úvahy týkajúce sa riešiteľnosti, ale zatiaľ 
neprešli plnohodnotným posúdením 
riešiteľnosti“1b; zdôrazňuje, že postupné 
zavádzanie plánovania a posudzovania 
riešenia krízových situácii súčasný právny 
rámec nestanovuje; naliehavo vyzýva 
Jednotnú radu pre riešenie krízových 
situácií, aby vypracovala plnohodnotné 
plány pre všetky skupiny v jej priamej 
právomoci vrátane stanovenia a 
odstránenia akýchkoľvek významných 
prekážok riešiteľnosti v priebehu 
plánovania riešenia krízových situácií v 
roku 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

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

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva na posilnenie rámca 
jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií vzhľadom na nedávne 
kontroverzné prípady; zdôrazňuje jeho 
nedostatky týkajúce sa komplexného 
riadenia, nedôsledného uplatňovania 
existujúcich nástrojov krízového riadenia, 
čo vedie k obavám o rovnaké pravidlá a 
úzky výklad posúdenia verejného záujmu 
Jednotnou radou pre riešenie krízových 
situácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
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Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby každoročne 
vyhodnocovala, či sú aj naďalej splnené 
požiadavky na uplatňovanie článku 107 
ods. 3 písm. b) ZFEÚ týkajúceho sa 
možného poskytnutia štátnej pomoci vo 
finančnom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. berie na vedomie pokračujúce 
diskusie o dokončení bankovej únie v 
rámci pracovnej skupiny na vysokej 
úrovni pre európsky systém ochrany 
vkladov vytvorenej v januári 2019 s 
cieľom podávať správy Euroskupine 
vrátane ďalších zlepšení rámca krízového 
riadenia bánk; vyzýva Komisiu, aby 
zohľadnila vplyv ďalšieho vývoja rámca 
krízového riadenia a vývoja politík v 
súvislosti s ochranou vkladov vrátane 
prebiehajúcej revízie smernice o 
systémoch ochrany vkladov (DGSD);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. ďalej vyjadruje znepokojenie v 
súvislosti so skutočnosťou, že SRB 
pravidelne nezverejňuje rozsah, v akom 
banky spĺňajú cieľ MREL; naliehavo 
vyzýva SRB, aby sformulovala záväzné 
cieľové úrovne MREL pre všetky banky v 
jej priamej pôsobnosti a aby prijala 
opatrenia, ak banky tieto ciele nesplnia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. poznamenáva, že Komisia vo 
svojom nedávnom rozhodnutí dospela k 
záveru, že rozsiahla verejná podpora, 
ktorú dostala nemecká Landesbank, 
nepredstavuje štátnu pomoc, keďže sa 
uskutočnila rekapitalizácia banky a bola 
poskytnutá dodatočná štátna záruka pod 
podmienkou, že ju súkromný investor 
prijme (zásada súkromného subjektu 
v trhovom hospodárstve); naďalej však 
nie je presvedčený o tom, či nový 
navrhnutý obchodný plán umožní banke 
stať sa opäť ziskovou, keďže schválenie 
plánu reštrukturalizácie banky Komisiou 
v roku 2012 sa ukázalo byť príliš 
optimistické; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že podpora v rámci schémy 
inštitucionálneho zabezpečenia nemôže 
automaticky spĺňať zásadu súkromného 
subjektu v trhovom hospodárstve, keďže 
súkromného investora zaujíma len 
očakávaná návratnosť investícií, a nie 
náklady spojené s alternatívnym 
scenárom zlyhania banky; naďalej 
zastáva názor, že vyňatie investícií do 
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pridružených zlyhávajúcich inštitúcií, 
uskutočnených v rámci schémy 
inštitucionálneho zabezpečenia, z 
pravidiel o štátnej pomoci by ohrozilo 
prostredie rovnakých pravidiel v bankovej 
únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. poznamenáva, že hoci SRB 
dospela v dvoch nedávnych prípadoch z 
Talianska k záveru, že riešenie krízovej 
situácie nie je vo verejnom záujme, 
Komisia schválila štátnu pomoc 
argumentujúc, že sa tým zmierni 
hospodárske narušenie na regionálnej 
úrovni a že „pre prednostných veriteľov 
bánk bude konkurzné konanie 
výhodnejšie než riešenie krízovej situácie 
bánk” 1c; vyjadruje znepokojenie v 
súvislosti so skutočnosťou, že ak 
oznámenie o bankovníctve z roku 2013 
nejasne vymedzuje prípady vážneho 
vplyvu na regionálne hospodárstvo, 
pravidlá v oblasti pomoci pri likvidácii 
dávajú priestor členským štátom, aby 
účinne uznali verejný záujem na miestnej 
úrovni, ktorý SRB na národnej úrovni 
zamietla; naliehavo preto vyzýva Komisiu, 
aby revidovala svoje oznámenie o 
bankovníctve z roku 2013 a zabezpečila 
jeho súlad so zásadami BRRD; 
zdôrazňuje, že posúdenie kritéria 
verejného záujmu podľa BRRD by malo 
zohľadniť pravdepodobnosť využitia 
verejných zdrojov v prípade, ak sa 
neuplatní riešenie krízovej situácie, ale 
uplatní sa vnútroštátne konkurzné 



AM\1195082SK.docx 119/140 PE644.981v01-00

SK

konanie;
_________________
1c Predseda EBA, 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

Pozmeňujúci návrh 238
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. poznamenáva ďalej, že súčasná 
rôznorodosť vnútroštátnych režimov 
platobnej neschopnosti je zdrojom 
neistoty, pokiaľ ide o výsledky postupov 
likvidácie; zastáva názor, že v záujme 
efektívneho fungovania bankovej únie 
treba pokračovať v harmonizácii 
právnych predpisov v oblasti platobnej 
neschopnosti smerom k režimu platnému 
v celej EÚ, ktorý by poskytoval rovnaký 
stupeň istoty v prípade likvidácie, aký sa 
očakáva pri riešení krízovej situácie; 
okrem iného zdôrazňuje potrebu 
harmonizácie spúšťačov konkurzného 
konania v členských štátoch a ich 
zosúladenie s odňatím bankovej licencie, 
aby sa predišlo neistote v čase, keď banka 
vyhlási úpadok alebo pravdepodobný 
úpadok, ale zároveň neexistuje verejný 
záujem začať riešiť krízovú situáciu a 
vnútroštátne právne predpisy neumožnia 
začať proces likvidácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 239
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. vyzýva Komisia, aby preskúmala, 
či bankové odvetvie od začiatku krízy 
získalo implicitné dotácie a štátnu 
podporu prostredníctvom nekonvenčnej 
podpory likvidity; poukazuje na to, že 
zatiaľ čo vplyv na reálnu ekonomiku bol 
dosť obmedzený, operácie likvidity ECB 
umožnili bankám získať prístup k 
financovaniu za veľmi nízke náklady 
alebo dokonca so zápornými úrokovými 
sadzbami a nižšou kvalitou kolaterálu; 
domnieva sa, že tak boli priamo dotované 
ich súvahy v rámci, ktorý nepatrí do 
zavedených demokratických systémov bŕzd 
a protiváh pri udeľovaní verejných 
dotácií; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že rozsah tejto dotácie nie 
je monitorovaný ani zverejňovaný a že 
nepodlieha prísnej podmienenosti, pokiaľ 
ide o to, či a ako sú finančné prostriedky 
investované; trvá na tom, že akékoľvek 
mimoriadne opatrenia tohto druhu by 
mali byť sprevádzané opatreniami na 
zmiernenie narušenia trhov a 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je znepokojený nedostatkom 
mechanizmov v bankovej únii na 
zabezpečenie toho, aby sa v prípade 

vypúšťa sa
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riešenia krízových situácií mohla 
poskytnúť núdzová likvidita, a vyzýva 
Komisiu, aby sa pokúsila riešiť túto 
medzeru bez ďalšieho odkladu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Billy Kelleher, Monica Semedo, Luis Garicano
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je znepokojený nedostatkom 
mechanizmov v bankovej únii na 
zabezpečenie toho, aby sa v prípade 
riešenia krízových situácií mohla 
poskytnúť núdzová likvidita, a vyzýva 
Komisiu, aby sa pokúsila riešiť túto 
medzeru bez ďalšieho odkladu;

19. vyjadruje znepokojenie v súvislosti 
s chýbajúcimi mechanizmami v bankovej 
únii, ktoré by zabezpečili, že bude v 
prípade riešenia krízovej situácie bude 
možné poskytnúť núdzovú likviditu; 
zdôrazňuje význam likvidity pri riešení 
krízových situácií bánk vzhľadom z 
hľadiska bezproblémového pokračovania 
poskytovania služieb a stability 
finančných trhov; uznáva, že spoločný 
zabezpečovací mechanizmus pre jednotný 
fond na riešenie krízových situácií by 
dostatočne neplnil tento účel, a to najmä v 
prípade riešenia krízovej situácie v 
niektorej z globálne systémovo 
významných bánk; vyzýva Komisiu, aby 
sa snažila takéto medzery bezodkladne 
riešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je znepokojený nedostatkom 19. je znepokojený v súvislosti s 
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mechanizmov v bankovej únii na 
zabezpečenie toho, aby sa v prípade 
riešenia krízových situácií mohla 
poskytnúť núdzová likvidita, a vyzýva 
Komisiu, aby sa pokúsila riešiť túto 
medzeru bez ďalšieho odkladu;

núdzovou likviditou, ktorú možno 
poskytnúť v prípade riešenia krízových 
situácií; vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
riešila tento morálny hazard; odmieta 
myšlienku, že ECB by mohla takúto 
likviditu poskytnúť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je znepokojený nedostatkom 
mechanizmov v bankovej únii na 
zabezpečenie toho, aby sa v prípade 
riešenia krízových situácií mohla 
poskytnúť núdzová likvidita, a vyzýva 
Komisiu, aby sa pokúsila riešiť túto 
medzeru bez ďalšieho odkladu;

19. je znepokojený nedostatkom 
mechanizmov v bankovej únii na 
zabezpečenie toho, aby sa v prípade 
riešenia krízových situácií mohla banke 
poskytnúť likvidita, a vyzýva Komisiu, 
aby sa bezodkladne pokúsila riešiť túto 
medzeru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. je znepokojený nedostatkom 
mechanizmov v bankovej únii na 
zabezpečenie toho, aby sa v prípade 
riešenia krízových situácií mohla 
poskytnúť núdzová likvidita, a vyzýva 
Komisiu, aby sa pokúsila riešiť túto 
medzeru bez ďalšieho odkladu;

19. je znepokojený nedostatkom 
mechanizmov v bankovej únii na 
zabezpečenie toho, aby sa v prípade 
riešenia krízových situácií mohla 
poskytnúť likvidita, a vyzýva Komisiu, aby 
sa bezodkladne pokúsila riešiť túto 
medzeru;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 245
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva na uvedenie 
poistky pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií do praxe;

20. berie na vedomie pokrok, ktorý 
dosiahla Euroskupina, pri dosahovaní 
dohody na právnom rámci spoločného 
zabezpečovacieho mechanizmu pre 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií; vyjadruje však poľutovanie nad 
jej rozhodnutím odložiť konečné 
rozhodnutie o zavedení spoločného 
zabezpečovacieho mechanizmu; 
pripomína význam spoločného 
zabezpečovacieho mechanizmu ako 
dôležitého nástroja SRM; naliehavo 
vyzýva na čo najrýchlejšie možné 
uvedenie zabezpečovacieho mechanizmu 
do praxe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva na uvedenie 
poistky pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií do praxe;

20. berie na vedomie rozhodnutie 
Euroskupiny o tzv. dohode v zásade v 
súvislosti s reformou EMS; naliehavo 
vyzýva na uvedenie zabezpečovacieho 
mechanizmu pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií do praxe; v tejto 
súvislosti pripomína význam očakávania 
zavedenia zabezpečovacieho mechanizmu 
v roku 2020;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 247
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva na uvedenie 
poistky pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií do praxe;

20. domnieva sa, že treba upraviť 
pravidlá prispievania do jednotného 
fondu na riešenie krízových situácií na 
základe upravenej metódy tak, aby sa 
zohľadňovalo skôr riziko než ekonomická 
veľkosť inštitúcie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 248
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva na uvedenie 
poistky pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií do praxe;

20. naliehavo vyzýva na uvedenie 
zabezpečovacieho mechanizmu pre 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií do praxe v súlade s mandátom, na 
ktorom sa dohodli ministri financií EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva na uvedenie 
poistky pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií do praxe;

20. naliehavo vyzýva na čo 
najrýchlejšie možné zavedenie 
zabezpečovacieho mechanizmu pre 
jednotný fond na riešenie krízových 
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situácií a na jeho urýchlené uvedenie do 
praxe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva na uvedenie 
poistky pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií do praxe;

20. naliehavo vyzýva na rozpustenie 
SRF;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. naliehavo vyzýva na uvedenie 
poistky pre jednotný fond na riešenie 
krízových situácií do praxe;

20. odmieta akýkoľvek zabezpečovací 
mechanizmus financovaný daňovými 
poplatníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Herve Juvin

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že banky musia byť 
schopné fungovať cezhranične a zároveň 
riadiť svoj kapitál a likviditu na 

vypúšťa sa
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konsolidovanej úrovni s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
akýkoľvek nedostatok ziskovosti; 
zdôrazňuje, že pravidlá by mali 
umožňovať väčšiu flexibilitu materskej 
spoločnosti v tejto súvislosti, pričom by 
mali špecifikovať, že v prípade krízy by 
materská spoločnosť mala poskytnúť 
kapitál a likviditu dcérskej spoločnosti 
nachádzajúcej sa v hostiteľskej krajine;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 253
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že banky musia byť 
schopné fungovať cezhranične a zároveň 
riadiť svoj kapitál a likviditu na 
konsolidovanej úrovni s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
akýkoľvek nedostatok ziskovosti; 
zdôrazňuje, že pravidlá by mali umožňovať 
väčšiu flexibilitu materskej spoločnosti v 
tejto súvislosti, pričom by mali 
špecifikovať, že v prípade krízy by 
materská spoločnosť mala poskytnúť 
kapitál a likviditu dcérskej spoločnosti 
nachádzajúcej sa v hostiteľskej krajine;

21. zdôrazňuje, že banky musia byť 
schopné fungovať cezhranične a zároveň 
riadiť svoj kapitál a likviditu na 
konsolidovanej úrovni s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
akýkoľvek nedostatok ziskovosti; 
zdôrazňuje, že pravidlá by mali v tejto 
súvislosti umožňovať väčšiu flexibilitu 
materskej spoločnosti, pričom by mali 
poskytovať dôveryhodné a vymáhateľné 
mechanizmy umožňujúce, aby materská 
spoločnosť (subjekt, ktorého krízová 
situácia sa rieši) v prípade krízy poskytla 
kapitál, MREL a likviditu dcérskej 
spoločnosti nachádzajúcej sa v inej 
hostiteľskej krajine v rámci bankovej únie; 
domnieva sa však, že by mali byť 
poskytnuté isté bezpečnostné záruky; v 
tejto súvislosti berie na vedomie možnosť 
zaviesť podporný mechanizmus na úrovni 
materskej spoločnosti v rámci skupiny a 
určité výnimky z požiadaviek na likviditu; 
opakovane konštatuje priaznivý vplyv 
harmonizácie niektorých častí právnych 
predpisov v oblasti platobnej 
neschopnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že banky musia byť 
schopné fungovať cezhranične a zároveň 
riadiť svoj kapitál a likviditu na 
konsolidovanej úrovni s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
akýkoľvek nedostatok ziskovosti; 
zdôrazňuje, že pravidlá by mali 
umožňovať väčšiu flexibilitu materskej 
spoločnosti v tejto súvislosti, pričom by 
mali špecifikovať, že v prípade krízy by 
materská spoločnosť mala poskytnúť 
kapitál a likviditu dcérskej spoločnosti 
nachádzajúcej sa v hostiteľskej krajine;

21. zdôrazňuje, že niektoré banky 
pôsobia cezhranične a zároveň riadia svoj 
kapitál a likviditu na konsolidovanej úrovni 
s cieľom diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
akýkoľvek nedostatok ziskovosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že banky musia byť 
schopné fungovať cezhranične a zároveň 
riadiť svoj kapitál a likviditu na 
konsolidovanej úrovni s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
akýkoľvek nedostatok ziskovosti; 
zdôrazňuje, že pravidlá by mali 
umožňovať väčšiu flexibilitu materskej 
spoločnosti v tejto súvislosti, pričom by 
mali špecifikovať, že v prípade krízy by 
materská spoločnosť mala poskytnúť 
kapitál a likviditu dcérskej spoločnosti 

21. vyjadruje znepokojenie nad 
nedávnymi diskusiami o potrebe 
cezhraničných bankových fúziách; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby vykonala 
podrobné posúdenie vplyvu takýchto fúzií 
a ich dôsledkov pre finančnú stabilitu a 
banky príliš veľké na vyhlásenie úpadku 
skôr, ako predloží akýkoľvek návrh v 
tomto smere;
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nachádzajúcej sa v hostiteľskej krajine;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. zdôrazňuje, že banky musia byť 
schopné fungovať cezhranične a zároveň 
riadiť svoj kapitál a likviditu na 
konsolidovanej úrovni s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
akýkoľvek nedostatok ziskovosti; 
zdôrazňuje, že pravidlá by mali umožňovať 
väčšiu flexibilitu materskej spoločnosti v 
tejto súvislosti, pričom by mali 
špecifikovať, že v prípade krízy by 
materská spoločnosť mala poskytnúť 
kapitál a likviditu dcérskej spoločnosti 
nachádzajúcej sa v hostiteľskej krajine;

21. zdôrazňuje, že banky musia byť 
schopné fungovať cezhranične a zároveň 
riadiť svoj kapitál a likviditu na 
konsolidovanej úrovni s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
akýkoľvek nedostatok ziskovosti; 
zdôrazňuje, že pravidlá by mali v tejto 
súvislosti umožňovať väčšiu flexibilitu 
materskej spoločnosti, pričom by mali 
špecifikovať, že v prípade krízy by 
materská spoločnosť mala poskytnúť 
kapitál a likviditu dcérskej spoločnosti 
nachádzajúcej sa v hostiteľskej krajine; 
berie na vedomie význam konvergencie 
pravidiel likvidácie jednotlivých členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že problém bánk, ktoré 
sú príliš veľké na vyhlásenie úpadku, je 
ešte vždy relevantný a predstavuje 
významné riziko z hľadiska riešiteľnosti 
krízových situácií bánk; pripomína 
potrebu štrukturálnej reformy bankového 
sektora založenej na jasnom a povinnom 
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oddelení hlavných úverových činností od 
obchodných činností; zdôrazňuje, že táto 
reforma predstavuje zásadný doplnok 
rámca na riešenie kríz, ako bolo 
zdôraznené v ponaučeniach z finančnej 
krízy v roku 2008;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že vnútroštátne 
bankové systémy by sa mali zachovať a 
nesmú byť ohrozené ďalšími snahami o 
cezhraničnú harmonizáciu; v tejto 
súvislosti s obavami sleduje porovnávania 
s modelom financovania hospodárstva 
USA, keďže tento model možno dokáže 
poskytnúť vyššie krátkodobé zisky, ale 
zároveň aj viac kolíše;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby nadviazala na 
revíziu Rady pre finančnú stabilitu 
týkajúcu sa právnych predpisov o 
bankách, ktoré sú príliš veľké na 
vyhlásenie úpadku, a aby zvážila, či by sa 
mali opätovne zvážiť právne predpisy 
týkajúce sa oddeleného prijímania 
vkladov a investičného bankovníctva;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
navrhla opatrenia rámca spoľahlivého 
riešenia krízových situácií a platobnej 
neschopnosti bánk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. konštatuje, že v záujme 
odstránenia nesprávnych stimulov a 
dodržania princípu subsidiarity musí byť 
aj naďalej ústredným prvkom 
vnútroštátna zodpovednosť, a preto 
európske systémy zaistenia možno 
uplatniť len v prípade vyčerpania 
vnútroštátnych zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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21a. vyjadruje hlboké znepokojenie, že 
banková únia ešte vždy nemá svoj tretí 
pilier, ktorým je spoľahlivý európsky 
systém ochrany vkladov, ktorý by zaručil 
ochranu vkladov v celej bankovej únii bez 
ohľadu na zemepisnú polohu a výrazne 
by znížil negatívne prepojenie medzi 
bankami a ich domovskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. zdôrazňuje, že hoci systém EDIS 
môže na začiatku poskytnúť vratnú 
podporu likvidity, nemôže však 
predstavovať konečnú fázu, ale len 
prechod k plnohodnotnému systému 
EDIS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. odmieta transformáciu bankovej 
únie na transferovú úniu prostredníctvom 
vytvorenia systému EDIS v plnom rozsahu 
s cieľom nútiť vkladateľov v jednom 
členskom štáte platiť za bankové 
narušenia v inom členskom štáte a 
narušiť dôveru medzi vkladateľmi a 
investormi v celej bankovej únii; 
pripomína, že morálny hazard ochrany 
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vkladov podnecuje depozitné banky k 
tomu, aby prijímali prílišné riziko; 
pripomína, že ochrana vkladov odrádza 
držiteľov vkladov od kontroly ich banky a 
jej rozhodnutí v oblasti investovania a 
riadenia; odmieta podporu predsedníčky 
Komisie a prezidenta ECB pre vytvorenie 
systému EDIS; zdôrazňuje, že absencia 
riadneho posúdenia vplyvu návrhu o 
systéme EDIS je v zásadnom protiklade so 
zásadami dobrej správy vecí verejných; 
zdôrazňuje, že naďalej pretrvávajú 
významné pochybnosti o právnom základe 
vytvorenia systému EDIS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Joachim Schuster

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. vyzýva k dobudovaniu bankovej 
únie prostredníctvom vytvorenia 
európskeho systému ochrany vkladov na 
základe účinného systému dohľadu a 
krízového riadenia, harmonizovaných 
právnych predpisov v oblasti platobnej 
neschopnosti bánk a ďalšieho rozvoja 
európskeho režimu riešenia krízových 
situácií s cieľom chrániť vkladateľov pre 
narušeniami bankovníctva, zabezpečiť 
dôveru vkladateľov a investorov v celej 
bankovej únii a posilniť stabilitu eurozóny 
ako celku; víta podporu predsedníčky 
Komisie a prezidenta ECB pre vytvorenie 
systému EDIS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Derk Jan Eppink
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. nesúhlasí s dobudovaním bankovej 
únie vytvorením plne mutualizovaného 
systému EDIS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Danuta Maria Hübner

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
plne mutualizovaného systému EDIS s 
cieľom chrániť vkladateľov pred 
bankovými narušeniami a zabezpečiť 
dôveru medzi vkladateľmi a investormi v 
celej bankovej únii; víta podporu 
predsedníčky Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS; naliehavo 
vyzýva Radu, aby čo najskôr pokračovala 
v rokovaniach o EDIS a zabezpečila 
koherentný rámec so smernicou o 
systémoch ochrany vkladov s cieľom 
plniť cieľ v oblasti posilňovania finančnej 
stability;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
plne mutualizovaného systému EDIS s 
cieľom chrániť vkladateľov pred 
bankovými narušeniami a zabezpečiť 
dôveru medzi vkladateľmi a investormi v 
celej bankovej únii; zastáva názor, že hoci 
systém EDIS musí poskytovať plné krytie 
likvidity a straty, mal by zachovať schémy 
inštitucionálneho zabezpečenia, ktoré by 
mali byť považované na účely EDIS za 
jeden subjekt; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
plne mutualizovaného systému EDIS s 
cieľom chrániť vkladateľov pred 
bankovými narušeniami a zabezpečiť 
dôveru medzi vkladateľmi a investormi v 
celej bankovej únii; uznáva prípadnú 
potrebu pragmatického odstupňovania v 
systéme EDIS so súčasným zachovaním 
ambície zaviesť plne mutualizovaný 
rámec; víta podporu predsedníčky Komisie 
a prezidenta ECB pre vytvorenie systému 
EDIS;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 270
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS s cieľom chrániť 
vkladateľov pred bankovými narušeniami a 
zabezpečiť dôveru medzi vkladateľmi a 
investormi v celej bankovej únii a 
poznamenáva, že zníženie rizík bude 
základným prvkom budúceho postupu; 
víta podporu [nastupujúcej] predsedníčky 
Komisie a prezidenta ECB pre vytvorenie 
systému EDIS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vysokých 
úrovní ochrany vkladov, napr. formou 
systému zaistenia vkladov s cieľom chrániť 
vkladateľov pred bankovými narušeniami a 
zabezpečiť dôveru medzi vkladateľmi a 
investormi v celej bankovej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin
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Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
európskeho mechanizmu ochrany vkladov 
s cieľom chrániť vkladateľov pred 
bankovými narušeniami a zabezpečiť 
dôveru medzi vkladateľmi a investormi v 
celej bankovej únii; víta podporu 
predsedníčky Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie tretieho piliera bankovej 
únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. domnieva sa, že systém EDIS, 
ktorý musí byť spoločným fondom, musí 
podliehať pravidlám určovania rizikovej 
váhy na základe rizík, ktoré predstavujú 
bankové inštitúcie v každej krajine 
eurozóny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 274
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. požaduje dobudovanie bankovej 
únie prostredníctvom vytvorenia 
európskeho systému zaistenia vkladov s 
cieľom chrániť vkladateľov pred 
bankovými narušeniami a zabezpečiť 
dôveru medzi vkladateľmi a investormi v 
celej bankovej únii a zároveň umožniť 
výnimky pre pôsobenie systémov 
inštitucionálnej záruky;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
systému EDIS v plnom rozsahu s cieľom 
chrániť vkladateľov pred bankovými 
narušeniami a zabezpečiť dôveru medzi 
vkladateľmi a investormi v celej bankovej 
únii; víta podporu [nastupujúcej] 
predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

22. naliehavo vyzýva na dobudovanie 
bankovej únie prostredníctvom vytvorenia 
plne mutualizovaného systému EDIS s 
cieľom chrániť vkladateľov pred 
bankovými narušeniami a zabezpečiť 
dôveru medzi vkladateľmi a investormi v 
celej bankovej únii; víta podporu 
predsedníčky Komisie a prezidenta ECB 
pre vytvorenie systému EDIS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína, že zlato sú peniaze a 
fiat je dlh; víta, že nemecká Bundesbank 
po prvý raz od zavedenia eura začala 
nakupovať zlato, a tak prijala potrebné 
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bezpečnostné opatrenia pre prípad 
nevyhnutnosti; víta, že poľská centrálna 
banka repatriovala svoje zlaté rezervy; 
víta nedávne vyhlásenie holandskej 
centrálnej banky, že v prípade veľkej 
menovej úpravy môžu zásoby zlata slúžiť 
ako základ obnovy svetového menového 
systému; zdôrazňuje, že zlato posilňuje 
dôveru v stability súvah centrálnej banky 
a vytvára pocit bezpečnosti; vyzýva preto 
všetky národné centrálne banky, najmä tie 
v eurozóne, aby si zachovali dostatočný 
objem fyzického zlata a repatriovali všetky 
zlaté rezervy, ktoré sú v súčasnosti 
uložené mimo vnútroštátnych hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje potenciálne riziká 
systému EDIS, najmä tie, ktoré sú spojené 
s morálnym hazardom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 22b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. zdôrazňuje, že pretrvávajú rozdiely 
v rizikách medzi rôznymi vnútroštátnymi 
bankovými systémami, z ktorých niektoré 
sú vo veľmi nepríjemnej situácii; zastáva 
preto názor, že podstatou súčasného 
návrhu systému EDIS je vzhľadom na 
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vysoký objem nesplácaných úverov v 
niektorých členských štátoch rozdelenie 
zdedených aktív, ako aj rozloženie rizika; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že zníženie 
rizika by malo predchádzať akejkoľvek 
forme rozdelenia zdedených aktív a 
rozloženia rizika; domnieva sa, že 
spravodlivý systém ochrany vkladov na 
európskej úrovni by v konečnom dôsledku 
nemal poškodil úroveň ochrany, ktorú 
majú vkladatelia v súčasnosti, a môže byť 
vytvorený len vtedy, ak budú zúčastňujúce 
sa banky všetky v rovnakej finančne 
stabilnej pozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 22c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22 c. zdôrazňuje, že článok 114 sa zdá 
byť nevhodným právnym základom na 
zriadenie európskeho systému ochrany 
vkladov i fondu ochrany vkladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 23a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. je znepokojený, že Európsky 
parlament nebol informovaný o 
diskusiách, ktoré prebiehali v rámci 
pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre 
európsky systém ochrany vkladov, ktorá 
podáva správy Euroskupine;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 23b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. poznamenáva, že Európska 
komisia je účastníkom pracovnej skupiny 
na vysokej úrovni a pripomína článok 9 
rámcovej dohody z roku 2010, ktorá 
obsahuje povinnosť Komisie zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie, najmä v oblasti 
legislatívy, medzi Európskym 
parlamentom a Radou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Jonás Fernández, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 23c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23c. naliehavo vyzýva Radu, aby 
obnovila rokovania o systéme EDIS a 
bezodkladne navrhla zmysluplné kroky 
ďalšieho postupu;

Or. en


