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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2019. gada ziņojumu par banku savienību
(2019/2130(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2019. gada 16. janvāra rezolūciju par banku savienības 2018. gada 
ziņojumu1,

– ņemot vērā Komisijas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) pārskatu par paveikto saistībā 
ar Parlamenta 2019. gada 16. janvāra rezolūciju par banku savienības 2018. gada 
ziņojumu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes sniegto apstiprinājumu attiecībā uz banku 
sektora reformu kopumu,

– ņemot vērā piecu priekšsēdētāju 2015. gada 22. jūnija ziņojumu “Eiropas ekonomiskās 
un monetārās savienības izveides pabeigšana”,

– ņemot vērā Politikas pamatnostādnes nākamajai Eiropas Komisijai (2019–2024) 
“Eiropas Savienība, kas tiecas uz augstākiem mērķiem. Mana programma Eiropai”, ar 
kurām Urzula fon der Leiena iepazīstināja 2019. gada 16. jūlijā,

– ņemot vērā 2016. gada 23. novembra rezolūciju par “Bāzele III” vienošanās 
finalizāciju2,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 24. maija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem 
(COM(2018)0339),

– ņemot vērā 2019. gada martā publicēto ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību 
2018. gadā3,

– ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2019. gada jūlija ziņojumu “Ar bankām 
nesaistītās finanšu starpniecības riska uzraudzība 2019. gadā”4,

– ņemot vērā Eiropas Banku iestādes (EBI) 2018. gada decembra ziņojumu “Eiropas 
banku sistēmas riska izvērtējums”5,

– ņemot vērā EBI 2019. gada 18. jūlija ziņojumu par regulēšanas perimetru, regulatīvo 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0030.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.lv.html#toc1.
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-
connected-to-profitability-funding-and-operational-risk.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_LV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_LV.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.lv.html%23toc1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018~927cb99de4.lv.html%23toc1
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
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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statusu un pieejām atļaujas piešķiršanai saistībā ar finanšu tehnoloģiju (FinTech) 
darbībām,

– ņemot vērā Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) 2019. gada janvāra ziņojumu “Finanšu 
tehnoloģijas: regulatīvā režīma izmēģinājumi un inovācijas centri”6,

– ņemot vērā 2013. gada 7. novembra Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un 
Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību 
un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto 
uzraudzības mehānismu7,

– ņemot vērā ECB un Eiropas Revīzijas palātas (turpmāk — Revīzijas palāta) 2019. gada 
9. oktobra saprašanās memorandu par ECB veikto uzraudzības uzdevumu revīziju8,

– ņemot vērā paziņojumu, par kuru tika panākta vienošanās Eurosamita 2019. gada 
21. jūnija sanāksmē,

– ņemot vērā Revīzijas palātas 2019. gada 10. jūlija īpašo ziņojumu par banku ES mēroga 
stresa testiem9,

– ņemot vērā to, ka ECB 2019. gada 22. augustā paziņoja par nodomu pārskatīt 
uzraudzības gaidas attiecībā uz prudenciālajiem uzkrājumiem jauniem ienākumus 
nenesošiem kredītiem, ņemot vērā jauno ES regulu10,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 12. jūnija paziņojumu “Ceturtais progresa ziņojums 
par ienākumus nenesošu aizdevumu samazināšanu un turpmāku riska samazināšanu 
banku savienībā” (COM(2019)0278),

– ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2019. gada 18. jūlija tehnisko 
ieteikumu Eiropas Komisijai par ilgtspējas apsvērumiem kredītreitingu tirgū11,

– ņemot vērā Eiropas Stabilizācijas mehānisma 2019. gada oktobra diskusiju dokumentu 
“Banku savienības izveides pabeigšana, lai atbalstītu ekonomisko un monetāro 
savienību”12,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana” 
(COM(2018)0097),

6 JC 2018 74.
7 OV L 320, 30.11.2013, 1. lpp.
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 Īpašais ziņojums Nr. 10/2019 “Banku ES mēroga stresa testi: sniegts nesalīdzināms informācijas apjoms par 
bankām, bet vajadzīga labāka koordinācija un koncentrēšanās uz riska faktoriem”, Eiropas Revīzijas palāta, 
2019. gada 10. jūlijs, https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=50393.
10 Paziņojums presei “ECB pārskata uzraudzības gaidas attiecībā uz prudenciālajiem uzkrājumiem jauniem 
ienākumus nenesošiem kredītiem, ņemot vērā jauno ES regulu”, 2019. gada 22. augusts, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.lv.html.
11 ESMA 33-9-321.
12 Discussion Paper Series/7, Eiropas Stabilizācijas mehānisms, 2019. gada oktobris.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0097
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/lv/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.lv.html
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
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– ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par kredītreitingu aģentūrām — nākotnes 
perspektīvas13,

– ņemot vērā 2019. gada 19. septembra rezolūciju par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā14,

– ņemot vērā Eiropas banku iestāžu 2019. gada 4. oktobra kopīgo atzinumu par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku, kas skar ES 
finanšu nozari15,

– ņemot vērā nolīgumu par informācijas apmaiņu starp ECB un kompetentajām 
institūcijām, kas atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanu,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2019),

A. tā kā ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanai ir nepieciešama stabila 
banku savienība kā neatņemams eurozonas finanšu stabilitātes pamatelements, kā arī 
visas eurozonas fiskālās stabilizācijas mehānisma izveide;

B. tā kā banku savienības izveide nebūs pilnībā pabeigta, kamēr tai trūks atbalsta 
mehānisma vienotajam noregulējuma fondam (VNF) un Eiropas noguldījumu 
apdrošināšanas sistēmas (ENAS);

C. tā kā sistēmiski nozīmīgu finanšu iestāžu uzraudzības uzticēšana ECB ir izrādījusies 
sekmīga;

D. tā kā vienotā noregulējuma mehānisma (VNM) izveide ir bijusi efektīva,

Vispārīgi apsvērumi

1. atgādina par progresu, kas panākts banku savienības īstenošanas jomā, it īpaši riska 
mazināšanas jomā; tomēr uzsver, ka ir jāpanāk turpmāks progress, it īpaši riska 
dalīšanas jomā;

2. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas [jaunās] priekšsēdētājas un ECB priekšsēdētāja atbalstu 
banku savienības un plašāk — ekonomiskās un monetārās savienības izveides 
pabeigšanai, radot fiskālo kapacitāti, kas nepieciešama eurozonas nodrošināšanai ar 
atbilstošu stabilizācijas funkciju;

3. atzinīgi vērtē vispārējo Eiropas banku sistēmas noturības uzlabošanos, par ko liecina 
EBI 2018. gada Eiropas banku sistēmas riska izvērtējums;

4. atzīmē, ka kopš 2012. gada pastāvīgi palielinās banku rentabilitāte un ka kopš 
2017. gada pašu kapitāla atdeve pārsniedz 6 %; uzsver, ka zemais riska līmenis un 

13 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0258.
14 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0258+0+DOC+XML+V0//LV
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_LV.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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procentu likmes ir pazeminājuši uzkrājumu un zaudējumu izmaksas; atgādina par 
nepieciešamību pastāvīgi izvērtēt ekonomikas un it īpaši MVU finansēšanas apjomu;

5. uzsver banku nozares izšķiroši svarīgo lomu finansējuma novirzīšanā ilgtspējīgām 
investīcijām un pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku veicināšanai;

6. atkārtoti uzsver drošu aktīvu nozīmi eurozonā, jo tas ir veids, kā palīdzēt stabilizēt 
finanšu tirgus un nodrošināt bankām iespēju mazināt savas bilances pakļautību valsts 
parāda ietekmei; aicina Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu par patiesu drošu 
Eiropas aktīvu radīšanu;

7. uzsver, ka finanšu tirgi ir savstarpēji cieši saistīti; uzsver, ka ir svarīgi, lai banku 
uzraudzības iestādes būtu gatavas jebkādam iespējamam Brexit iznākumam, paturot 
prātā, ka šāda sagatavotība neaizstāj pašu privātā sektora dalībnieku sagatavotību;

Uzraudzība

8. atzinīgi vērtē banku nozarē panākto progresu riska mazināšanā un finanšu stabilitātes 
palielināšanā;

9. atzīmē, ka kopš ECB veiktās banku uzraudzības sākuma, proti, laikposmā no 
2014. gada novembra līdz 2019. gada jūnijam, nozīmīgu iestāžu turēto ienākumus 
nenesošu aizdevumu līmenis ir samazinājies vairāk nekā par pusi; saistībā ar ienākumus 
nenesošu aizdevumu darījumiem uzsver nepieciešamību aizsargāt patērētāju tiesības;

10. atzīmē, ka jau ir sācies darbs pie “Bāzele III” galīgo standartu īstenošanas; atgādina par 
2016. gada 23. novembra rezolūciju par “Bāzele III” vienošanās finalizāciju un aicina 
Komisiju jaunu tiesību aktu priekšlikumu izstrādē ņemt vērā tajā iekļautos ieteikumus;

11. atzinīgi vērtē vienošanos par saprašanās memorandu starp Eiropas Centrālo banku un 
Eiropas Revīzijas palātu, kurā izklāstīta praktiskā kārtība abu iestāžu savstarpējai 
informācijas apmaiņai, ievērojot to attiecīgās pilnvaras;

12. prasa palielināt banku uzraudzības pārredzamību, lai palielinātu kapitāla un finanšu 
tirgu, uzņēmumu un iedzīvotāju uzticēšanos;

13. atzīmē, ka inovatīvas finanšu tehnoloģijas pamatīgi pārveido finanšu nozari, tostarp 
banku un maksājumu pakalpojumus; uzsver nepieciešamību risināt šo jauno tehnoloģiju 
radītās problēmas, kas saistītas ar tādiem jautājumiem, kā ilgtspējīgu uzņēmējdarbības 
modeļu nodrošināšana, vienlīdzīgi konkurences apstākļi regulējuma un uzraudzības ziņā 
un kiberdrošība;

14. atzīmē, ka pastāv būtiska savstarpēja mijiedarbība starp “ēnu banku darbību” un 
t. s. tradicionālo banku sektoru, kas, ņemot vērā to, ka “ēnu banku darbība” netiek 
atbilstoši uzraudzīta, rada bažas par sistēmisko risku; šajā sakarā aicina izveidot 
makroprudenciālo instrumentu kopumu, lai ierobežotu draudus finanšu stabilitātei, 
kurus rada “ēnu banku darbības” sektora pieaugošā loma;

15. atzinīgi vērtē vienošanos par informācijas apmaiņu starp ECB un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas uzraudzības iestādēm; 
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atkārtoti pauž nopietnas bažas par regulēšanas un uzraudzības sadrumstalotību 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, jo 
šāda sadrumstalotība kavē pieaugošās pārrobežu darbības uzraudzību Eiropas 
Savienībā; aicina Komisiju sākt darbu pie ES nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas satvara un tiesību aktu pamatīgas pārskatīšanas, lai efektīvi novērstu riskus, 
ko nelikumīga pārrobežu darbība rada ES finanšu sistēmas integritātei un ES iedzīvotāju 
drošībai;

16. atgādina 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par kredītreitingu aģentūrām — nākotnes 
perspektīvām; atzīmē, ka Eiropas kredītreitingu aģentūras izveide palīdzētu uzlabot 
konkurenci, mazināt informācijas asimetriju un palielināt pārredzamību tirgū; atzīmē, ka 
ilgtspējas reitingi, kas balstās uz vides, sociālajiem un pārvaldības (VSP) kritērijiem, ir 
svarīgs papildinājums ar kredītreitingu palīdzību iegūtajam kredītriska izvērtējumam 
līdzekļu novirzīšanā investīcijām ilgtspējīgās darbībās;

17. atzīmē nepieciešamību palielināt centienus finanšu tirgus darbību labāk saskaņot ar 
ilgtspējas mērķiem un VSP kritērijiem, uzsverot EUI svarīgo lomu šo mērķu īstenošanā;

Noregulējums

18. atzinīgi vērtē to, ka Vienotā noregulējuma valde 2019. gadā nesaņēma pieprasījumus 
veikt noregulēšanu; mudina Komisiju pārbaudīt, vai spēkā esošie tiesību akti ir 
atbilstoši, lai nodrošinātu to, ka nepieciešamības gadījumā visas bankas ir iespējams 
noregulēt, neizmantojot nodokļu maksātāju naudu; aicina Komisiju veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai ņemtu vērā rezultātus Finanšu stabilitātes padomes veiktajai pārbaudei 
attiecībā uz tiesību aktiem, kas reglamentē jomu “pārāk liels, lai bankrotētu”, un no 
jauna apsvērt nepieciešamību pēc tiesību aktiem, lai nodalītu noguldījumu pieņemšanu 
un banku darbību investīciju jomā;

19. pauž bažas par to, ka banku savienībā trūkst mehānismu ārkārtas likvīdu pieejamības 
nodrošināšanai noregulējuma gadījumā un aicina Komisiju bez turpmākas kavēšanās 
mēģināt novērst šo trūkumu;

20. mudina nodrošināt to, ka VNF atbalsta mehānisms ir spējīgs darboties;

21. uzsver, ka bankām būtu jāspēj darboties pāri robežām, vienlaikus pārvaldot savu 
kapitālu un likviditāti konsolidētā līmenī, lai dažādotu savus riskus un novērstu 
rentabilitātes trūkumu; uzsver, ka šajā sakarā attiecīgajos noteikumos būtu jāparedz 
lielāka elastība mātesuzņēmumam, vienlaikus precizējot, ka krīzes gadījumā 
mātesuzņēmumam būtu jānodrošina kapitāls un likviditāte meitasuzņēmumam, kas 
atrodas uzņēmējā valstī;

Noguldījumu apdrošināšana

22. mudina pabeigt banku savienības izveidi, radot pilnībā kopīgotas ENAS, lai aizsargātu 
noguldītājus pret banku darbības traucējumiem un nodrošinātu noguldītāju un 
ieguldītāju uzticēšanos banku savienībai; atzinīgi vērtē [jaunās] Komisijas 
priekšsēdētājas un ECB priekšsēdētāja atbalstu ENAS izveidei;

°
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° °

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, EBI, ECB, VNV, 
valstu parlamentiem un kompetentajām iestādēm, kas noteiktas Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 40. apakšpunktā.


