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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o bančni uniji – letno poročilo za leto 2019
(2019/2130(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2019 o bančni uniji – letno poročilo 
za leto 20181,

– ob upoštevanju povratnih informacij Komisije in Evropske centralne banke (ECB) o 
resoluciji Parlamenta z dne 16. januarja 2019 o bančni uniji – letno poročilo za 
leto 2018,

– ob upoštevanju odobritve bančnega svežnja v Evropskem parlamentu in Svetu,

– ob upoštevanju poročila petih predsednikov z dne 22. junija 2015 o dokončanju 
evropske ekonomske in monetarne unije,

– ob upoštevanju politične usmeritve naslednje Evropske komisije za obdobje 2019–2024 
„Bolj ambiciozna Unija – Moj načrt za Evropo“, ki jo je Ursula von der Leyen 
predstavila 16. julija 2019,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. novembra 2016 o dokončanju okvira Basel 
III2,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 24. maja 2018 za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami 
(COM(2018)0339),

– ob upoštevanju letnega poročila ECB o nadzornih aktivnostih za leto 2018 iz marca 
20193,

– ob upoštevanju poročila Evropskega odbora za sistemska tveganja iz julija 2019 o 
spremljanju tveganj nebančnega finančnega posredništva v EU za leto 20194, 

– ob upoštevanju poročila Evropskega bančnega organa iz decembra 2018 o ocenjevanju 
tveganja evropskega bančnega sistema5;

– ob upoštevanju poročila Evropskega bančnega organa z dne 18. julija 2019 o 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0030.
2 Sprejeta besedila, 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_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_SL.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


PE643.187v01-00 4/8 PR\1192536SL.docx

SL

regulativnem obsegu, regulativnem statusu in pristopih odobritve v zvezi z dejavnostmi 
finančne tehnologije;  

– ob upoštevanju poročila evropskega nadzornega organa iz januarja 2019 o finančni 
tehnologiji: regulativni peskovniki in vozlišča za inovacije6,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2013 med 
Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko o praktičnih podrobnostih 
uresničevanja demokratične odgovornosti in nadzora nad opravljanjem nalog, 
prenesenih na Evropsko centralno banko v okviru enotnega mehanizma nadzora7,

– ob upoštevanju memoranduma o soglasju z dne 9. oktobra 2019 med Evropsko 
centralno banko in Evropskim računskim sodiščem o revizijah nadzornih nalog ECB8, 

– ob upoštevanju izjave, o kateri se je vrh držav euroobmočja dogovoril na seji dne 
21. junija 2019,

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča z dne 10. julija 
2019 o stresnih testih za banke za celotno EU9,

– ob upoštevanju napovedi ECB z dne 22. avgusta 2019, da bo zaradi uskladitve z novo 
uredbo EU revidirala nadzorniška pričakovanja glede bonitetnega oblikovanja rezervacij 
za nedonosna posojila10,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. junija 2019 z naslovom Četrto poročilo o 
napredku pri zmanjšanju obsega slabih posojil in nadaljnjem zmanjševanju tveganj v 
bančni uniji (COM(2019)0278),

– ob upoštevanju tehničnih nasvetov Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za 
Evropsko komisijo z dne 18. julija 2019 glede trajnostni na trgu bonitetnega 
ocenjevanja11,

– ob upoštevanju dokumenta za razpravo evropskega mehanizma za stabilnost iz oktobra 
2019 o dokončanju bančne unije v podporo ekonomski in monetarni uniji12,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Akcijski načrt: financiranje trajnostne 
rasti (COM(2018)0097),

6 JC 2018 74.
7 UL L 320, 30.11.2013, str. 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 „Posebno poročilo št. 10/2019: Stresni testi za banke za celotno EU: zagotovljena je bila največja količina 
informacij o bankah doslej, vendar sta potrebna boljše usklajevanje in večja osredotočenost na tveganja“, 
Evropsko računsko sodišče, 10. julij 2019, https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=50393
10 Sporočilo za javnost: ECB je zaradi uskladitve z novo uredbo EU revidirala nadzorniška pričakovanja glede 
bonitetnega oblikovanja rezervacij za nedonosna posojila, 22. avgust 2019 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.sl.html
11 ESMA 33-9-321.
12 Razpravni dokument, serija 7, Evropski mehanizem za stabilnost, oktober 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/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/sl/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.sl.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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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o bonitetnih agencijah: prihodnje 
perspektive13, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. septembra 2019 o stanju glede izvajanja 
zakonodaje Unije za preprečevanje pranja denarja14,

– ob upoštevanju skupnega mnenja evropskih nadzornih organov z dne 4. oktobra 2019 o 
tveganjih pranja denarja in financiranja terorizma, ki vplivajo na finančni sektor 
Evropske unije15, 

– ob upoštevanju sporazuma o izmenjavi informacij med ECB in organi, pristojnimi za 
preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma (AML/CFT),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0000/2019),

A. ker postopek poglabljanja ekonomske in monetarne unije zahteva trdno bančno unijo 
kot nepogrešljiv sestavni del finančne stabilizacije euroobmočja in vzpostavitev 
mehanizma za fiskalno stabilizacijo euroobmočja kot celote;

B. ker je bančna unija še vedno nepopolna, saj nima varovalnega mehanizma za enotni 
sklad za reševanje in sistema jamstva za vloge;

C. ker se je odločitev, da se Evropski centralni banki zaupa nadzor pomembnih sistemskih 
finančnih institucij, izkazala za uspešno;

D. ker je bil razvoj enotnega mehanizma za reševanje učinkovit;

Splošni vidiki

1. opozarja na napredek, ki je bil dosežen pri vzpostavljanju bančne unije, predvsem v 
zvezi z zmanjšanjem tveganja; vendar poudarja, da je potreben še dodaten napredek, 
predvsem v zvezi z delitvijo tveganja;

2. pozdravlja podporo [prihodnje] predsednice Evropske komisije in predsednika 
Evropske centralne banke dokončni vzpostavitvi bančne unije in, bolj splošno, 
ekonomske in monetarne unije z vzpostavitvijo fiskalne zmogljivosti, ki bo 
euroobmočju zagotavljala ustrezno stabilizacijsko funkcijo;

3. poudarja splošno večjo odpornost evropskega bančnega sistema, kot je pokazalo 
poročilo EBA iz leta 2018 o ocenjevanju tveganja evropskega bančnega sistema;

4. ugotavlja, da se je dobičkonosnost bank od leta 2012 stalno povečevala, donosnost 
lastniškega kapitala pa od leta 2017 presega 6 %; ugotavlja, da so nizka tveganja in 
nizke obrestne mere povzročile nižje stroške rezervacij in izgub; opozarja, da je treba 
stalno ocenjevati ravni financiranja gospodarstva ter predvsem malih in srednjih 

13 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0258.
14 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0258
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_SL.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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podjetij;

5. poudarja pomembno vlogo bančnega sektorja pri usmerjanju financiranja v trajnostne 
naložbe in omogočanju prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo;

6. ponovno poudarja pomen varnega vrednostnega papirja v euroobmočju, ki pomaga pri 
stabilizaciji finančnih trgov in bankam omogoča, da zmanjšajo izpostavljenost svojih 
bilanc stanja državnemu dolgu; poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog za 
oblikovanje pravega evropskega evropskega varnega vrednostnega papirja;

7. poudarja, da so finančni trgi med seboj tesno povezani; poudarja, da je pomembno, da 
so bančni nadzorniki pripravljeni na vse možne posledice brexita, pri čemer je treba 
upoštevati, da to ne nadomešča pripravljenosti zasebnih akterjev;

Nadzor

8. pozdravlja napredek, ki je bil dosežen v bančnem sektorju v zvezi z zmanjšanjem 
tveganja in povečanjem finančne stabilnosti;

9. ugotavlja, da se je delež slabih posojil pomembnih institucij zmanjšal za več kot 
polovico od začetka izvajanja bančnega nadzora ECB novembra 2014 do junija 2019; 
poudarja, da je treba v poslih z nedonosnimi krediti zaščititi pravice strank;

10. ugotavlja, da se je delo v zvezi z izvajanjem končnih standardov Basel III že začelo; 
opozarja na svojo resolucijo z dne 23. novembra 2016 o dokončanju okvira Basel III in 
poziva Komisijo, naj pri pripravi novega zakonodajnega predloga upošteva predloge iz 
te resolucije;

11. pozdravlja dogovor o memorandumu o soglasju med Evropsko centralno banko in 
Evropskim računskim sodiščem, kjer so določene praktične ureditve za izmenjavo 
informacij med institucijama glede na njuna mandata;

12. zahteva večjo preglednost pri bančnem nadzoru, da bi se povečalo zaupanje kapitalskih 
in finančnih trgov ter podjetij in državljanov;

13. ugotavlja, da inovativne finančne tehnologije korenito spreminjajo finančni sektor, tudi 
bančne in plačilne storitve; poudarja, da je treba obravnavati izzive, ki jih prinašajo te 
nove tehnologije, kot so zagotavljanje trajnostnih poslovnih modelov in enakih 
konkurenčnih pogojev v smislu regulacije in nadzora ter kibernetska varnost;

14. ugotavlja, da obstaja precejšnja medsebojna povezanost med bančništvom v senci in 
tradicionalnim bančnim sektorjem, kar vzbuja pomisleke glede sistemskega tveganja 
zaradi neustreznega nadzora bančništva v senci; v zvezi s tem poziva k vzpostavitvi 
nabora makrobonitetnih orodij za boj proti grožnjam, ki jih finančni stabilnosti 
predstavlja vse večja vloga sistema bančništva v senci;

15. pozdravlja sporazum o izmenjavi informacij med Evropsko centralno banko in 
nadzorniki na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju 
terorizma; izraža resno zaskrbljenost zaradi regulativne in nadzorne razdrobljenosti na 
tem področju, ki ni ustrezna za nadzor vedno obsežnejše čezmejne dejavnosti v EU; 
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poziva Komisijo, naj začne pripravljati pregled okvira in zakonodaje EU za 
preprečevanje pranja denarja, da bi učinkovito obravnavala tveganja, ki jih za celovitost 
finančnega sistema EU in varnost državljanov EU predstavljajo nezakonite čezmejne 
dejavnosti; 

16. opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o bonitetnih agencijah: prihodnje 
perspektive; ugotavlja, da bi vzpostavitev evropske bonitetne agencije prispevala k 
povečanju konkurence, zmanjšanju nesimetričnosti informacij in povečanju 
preglednosti za trge; ugotavlja, da ocene trajnosti, ki temeljijo na okoljskih in socialnih 
merilih in merilih v zvezi z upravljanjem, pomembno dopolnjujejo ocene kreditnega 
tveganja, ki izhajajo iz bonitetne ocene, pri usmerjanju sredstev v trajnostne dejavnosti; 

17. ugotavlja, da si je treba bolj prizadevati, da bodo dejavnosti finančnega trga bolj skladne 
s cilji glede trajnosti ter okoljskimi in socialnimi merili in merili v zvezi z upravljanjem, 
pri čemer je treba poudariti osrednjo vlogo evropskih nadzornih organov;

Reševanje

18. pozdravlja dejstvo, da v letu 2019 ni bilo potrebno ukrepanje enotnega odbora za 
reševanje; poziva Komisijo, naj preuči, ali je zakonodaja ustrezna, da bi zagotovili, da 
bodo vse banke po potrebi  lahko rešene brez uporabe davkoplačevalskega denarja; 
poziva Komisijo, naj ukrepa na podlagi pregleda zakonodaje o institucijah, ki so 
prevelike, da bi propadle, ki ga je pripravil Odbor za finančno stabilnost, in preuči, ali je 
potrebna ponovna obravnava zakonodaje o ločitvi sprejemanja vlog in investicijskega 
bančništva; 

19. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja mehanizmov v bančni uniji, s katerimi bi zagotovili, 
da se za reševanje lahko zagotovi nujna likvidnostna pomoč, in poziva Komisijo, naj si 
prizadeva za takojšnjo odpravo te vrzeli;

20. poziva k operacionalizaciji varovalnega mehanizma za enotni sklad za reševanje;

21. poudarja, da morajo imeti banke možnost čezmejnega delovanja, obenem pa možnost 
upravljanja kapitala in likvidnosti na konsolidirani ravni, da bi diverzificirale tveganja 
in obravnavale morebitno premajhno dobičkonosnost; poudarja, da bi morala pravila 
omogočati večjo prožnost za matično podjetje v zvezi s tem, obenem pa bi moralo 
matično podjetje v primeru krize zagotoviti kapital in likvidnost hčerinskemu podjetju, 
ki se nahaja v državi gostiteljici;

Jamstvo za vloge

22. poziva k dokončanju bančne unije z vzpostavitvijo popolnoma vzajemnega evropskega 
sistema jamstva za vloge, s katerim bi deponente zavarovali pred motnjami v bančnem 
sektorju in zagotovili zaupanje deponentov in vlagateljev v vsej bančni uniji; pozdravlja 
podporo [prihodnje] predsednice Evropske komisije in predsednika Evropske centralne 
banke vzpostavitvi evropskega sistema jamstva za vloge;

°

° °
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23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter
Evropskemu bančnemu organu, Evropski centralni banki, enotnemu odboru za 

reševanje, nacionalnim parlamentom in pristojnim organom, kot je določeno v točki 
(40) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.


