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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o bankovej únii – výročná správa za rok 2019
(2019/2130(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 16. januára 2019 o bankovej únii – výročná správa za 
rok 20181,

– so zreteľom na spätnú väzbu Komisie a Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) 
na uznesenie Európskeho parlamentu z 16. januára 2019 o bankovej únii – výročná 
správa za rok 2018,

– so zreteľom na schválenie balíka predpisov o bankovníctve Európskym parlamentom a 
Radou,

– so zreteľom na správu piatich predsedov z 22. júna 2015 s názvom Dobudovanie 
európskej hospodárskej a menovej únie,

– so zreteľom na politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu na roky 2019 – 2024 
s názvom Únia, ktorá si kladie vyššie ciele – moja agenda pre Európu, ktoré predstavila 
Ursula von der Leyen 16. júla 2019,

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

– so zreteľom na návrh Komisie z 24. mája 2018 na nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi (COM(2018)0339),

– so zreteľom na výročnú správu ECB o činnostiach dohľadu za rok 2018 vydanú v marci 
20193,

– so zreteľom na správu Európskeho výboru pre systémové riziká s názvom EU non-bank 
Financial Intermediation Risk Monitor 20194,

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

– so zreteľom na správu EBA z 18. júla 2019 o regulačnom rámci, prístupoch regulácie a 

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0030.
2 Prijaté texty, 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-
connected-to-profitability-funding-and-operational-risk

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_SK.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
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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povoľovaní v súvislosti s činnosťami v oblasti finančných technológií,

– so zreteľom na správu európskych orgánov dohľadu z januára 2019 s názvom FinTech: 
regulačné bezpečné priestory a inovačné centrá“6,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 7. novembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania 
demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola 
poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu7,

– so zreteľom na memorandum o porozumení z 9. októbra 2019 medzi ECB a Európskym 
dvorom audítorov týkajúce sa auditov úloh dohľadu ECB8,

– so zreteľom na vyhlásenie schválené na samite eurozóny 21. júna 2019,

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov z 10. júla 2019 o 
stresových testoch pre banky v celej EÚ9,

– so zreteľom na oznámenie ECB z 22. augusta 2019 o úprave očakávaní dohľadu v 
súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravných položiek k novým problémovým úverom, 
aby sa zohľadnilo nové nariadenie EÚ o očakávaniach dohľadu  v súvislosti s 
prudenciálnou tvorbou opravných položiek10,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. júna 2019 s názvom Štvrtá správa o pokroku 
pri znižovaní objemu nesplácaných úverov a ďalšom znižovaní rizík v bankovej únii 
(COM(2019)0278),

– so zreteľom na technické odporúčanie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy 
Európskej komisii z 18. júla 2019 o úvahách o udržateľnosti na trhu s úverovými 
ratingmi11;

– so zreteľom na dokument na rokovanie o Európskom mechanizme pre stabilitu z 
októbra 2019 s názvom Dobudovanie bankovej únie na podporu hospodárskej a 
menovej únie,12

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán: Financovanie udržateľného 
rastu (COM(2018)0097),

6 JC 2018 74.
7 Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 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 Osobitná správa č. 10/2019: Stresové testy bánk v rámci celej EÚ:  nevídané množstvo informácií o bankách, je 
však potrebná väčšia koordinácia a zameranie na riziká, 10. júla 2019, 
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=50393.
10 Tlačová správa „ECB v nadväznosti na nové nariadenie EÚ upravila očakávania dohľadu v súvislosti s 
prudenciálnou tvorbou opravných položiek k novým problémovým úverom“, 22. augusta 2019, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.sk.html.
11 ESMA 33-9-321.
12Diskusný dokument Series/7 , Európsky mechanizmus pre stabilitu, október 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
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/sk/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.sk.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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– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o ratingových agentúrach: Budúce 
perspektívy13,

– so zreteľom na svoje uznesenie o stave vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti 
boja proti praniu špinavých peňazí14,

– so zreteľom na spoločné stanovisko európskych orgánov dohľadu zo 4. októbra 2019 o 
rizikách prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré majú vplyv na 
finančný sektor Európskej únie15;

– so zreteľom na dohodu o výmene informácií medzi ECB a príslušnými orgánmi 
zodpovednými za boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
(AML/CFT),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2019),

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;

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);

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

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

Všeobecné úvahy

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;

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;

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

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 

13 Prijaté texty, P7_TA(2011)0258.
14 Prijaté texty, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2011-0258
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_SK.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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úrokové sadzby mali za následok nižšie náklady na rezervy a straty; pripomína, že treba 
priebežne hodnotiť úrovne financovania hospodárstva a najmä MSP;

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

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;

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;

Dohľad

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

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;

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;

11. víta dohodu o memorande o porozumení medzi Európskou centrálnou bankou a 
Európskym dvorom audítorov, v ktorom sa stanovujú praktické opatrenia na výmenu 
informácií medzi inštitúciami v súvislosti s ich príslušnými mandátmi;

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

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;

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;
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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;

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;

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;

Riešenie krízových situácií

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;

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;

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

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;

Poistenie vkladov

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 
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[nastupujúcej] predsedníčky  Komisie a prezidenta ECB pre vytvorenie systému EDIS;

°

° °

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, EBA, ECB, SRB, 
národným parlamentom a príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 1 bode 40 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013.


