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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2019
(2019/2130(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την Τραπεζική 
Ένωση – Ετήσια Έκθεση για το 20181,

– έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ) στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά 
με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018,

– έχοντας υπόψη την έγκριση της δέσμης μέτρων για τις τράπεζες από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων της 22ας Ιουνίου 2015 με τίτλο «Η 
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

– έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 2019-2024 με τίτλο «Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα – Το 
πρόγραμμά μου για την Ευρώπη», τις οποίες παρουσίασε η Ursula von der Leyen στις 
16 Ιουλίου 2019,

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

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2018 για την έκδοση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους 
εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (COM(2018)0339),

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες το 
2018, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 20193,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΣΣΚ), του Ιουλίου 2019, με τίτλο «EU Non-bank Financial Intermediation Risk 
Monitor 2019»4 [Παρακολούθηση του κινδύνου μη τραπεζικής χρηματοοικονομικής 
διαμεσολάβησης στην ΕΕ το 2019],

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) του Δεκεμβρίου 
2018 με τίτλο «Risk Assessment of the European Banking System»5 [Αξιολόγηση 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0030.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
4 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en
.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_EL.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
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κινδύνου του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος],

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΤ, της 18ης Ιουλίου 2019, σχετικά με το κανονιστικό 
πλαίσιο, το κανονιστικό καθεστώς και τις μεθόδους αδειοδότησης σε σχέση με τις 
δραστηριότητες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) του Ιανουαρίου 
2019 με τίτλο «FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs’»6, [FinTech: 
Προστατευόμενα κανονιστικά περιβάλλοντα και κόμβοι καινοτομίας],

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 7ης Νοεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις 
πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και 
την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο 
του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού7,

– έχοντας υπόψη το μνημόνιο συμφωνίας της 9 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ της ΕΚΤ και του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) σχετικά με τους ελέγχους στα εποπτικά 
καθήκοντα της ΕΚΤ8,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση που αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας στη σύνοδο κορυφής 
για το ευρώ στις 21 Ιουνίου 2019,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της 10ης Ιουλίου 2019 του ΕΕΣ σχετικά με τις 
ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις τράπεζες9,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της ΕΚΤ, της 22ας Αυγούστου 2019, σχετικά με την 
αναθεώρηση των εποπτικών προσδοκιών για προληπτικές προβλέψεις για νέα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, ώστε να ληφθεί υπόψη ο νέος κανονισμός της ΕΕ σχετικά με 
τις εποπτικές προσδοκίες για τις προβλέψεις προληπτικής εποπτείας10,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 2019 με τίτλο 
«Τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και 
την περαιτέρω μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση» (COM(2019)0278),

– έχοντας υπόψη τις τεχνικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών, της 18ης Ιουλίου 2019, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με θέματα 

connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
6 JC 2018 74.
7 ΕΕ L 320 της 30.11.2013, σ. 1.
8 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and
_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
9 «Ειδική έκθεση αριθ. 10/2019: Ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις τράπεζες: 
άνευ προηγουμένου ο όγκος των διαθέσιμων πληροφοριών, απαραίτητοι όμως ο καλύτερος συντονισμός και η 
μεγαλύτερη εστίαση στους κινδύνους», Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 10 Ιουλίου 2019, 
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=50393
10 Δελτίο Τύπου, «Η ΕΚΤ αναθεωρεί τις εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά τον σχηματισμό προβλέψεων 
προληπτικού χαρακτήρα για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να λάβει υπόψη τον νέο κανονισμό 
της ΕΕ, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.el.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/154a7ccb-06de-4514-a1e3-0d063b5edb46/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.el.html
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βιωσιμότητας στην αγορά αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας11,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, του Οκτωβρίου 2019, με τίτλο «Completing banking union to support 
Economic and Monetary Union»12 [Ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης για να 
υποστηριχθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση],

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Σχέδιο δράσης: 
Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης» (COM(2018)0097),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους οργανισμούς 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας: μελλοντικές προοπτικές13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες14,

– έχοντας υπόψη την κοινή γνώμη των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, της 4ης 
Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης15·

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ και των 
αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0000/2019),

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

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

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

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

11 ESMA 33-9-321.
12 Discussion Paper Series/7, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, Οκτώβριος 2019. 
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0258.
14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmdiscussionpaper7.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P7-TA-2011-0258
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_EL.html
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/Joint+Opinion+on+the+risks+on+ML+and+TF+affecting+the+EU's+financial+sector.pdf
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αποτελεσματική·

Γενικές παρατηρήσεις

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

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

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

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

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

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

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

Εποπτεία

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

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

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

11. χαιρετίζει τη συμφωνία για μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο θα καθορίζονται οι 
πρακτικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
όσον αφορά τις αντίστοιχες εντολές τους·

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

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

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

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

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



PE643.187v01-00 8/8 PR\1192536EL.docx

EL

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

Εξυγίανση

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

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

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

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

Ασφάλιση καταθέσεων

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

°

° °

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην ΕΚΤ, στο ΕΣΕ, στα εθνικά κοινοβούλια και στις αρμόδιες αρχές, όπως 
ορίζει το σημείο 40 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.


