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Роберто Гуалтиери 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

 

Доклад A8-0033/2016 

Роберто Гуалтиери 

Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. 

2015/2221 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 

26. счита, че изчисляването на 

максималната сума за разпределяне 

(МСР) за всяка банка, в съответствие с 

член 141, параграф 6 от Директивата за 

капиталовите изисквания (ДКИ), е 

важен инструмент за постигане на 

капиталово възстановяване като 

алтернатива на свиващите се 

счетоводни баланси; подчертава, че 

липсата на яснота в законодателството 

относно йерархията между втория стълб 

и капиталовите буфери във връзка с 

прага на максималната сума за 

разпределяне и с други мерки за 

санкциониране не пречи на ЕНМ да 

използва марж на гъвкавост, за да се 

избягват решения, които са прекалено 

строги и биха могли да имат 

отрицателно въздействие върху пазара 

на облигации от първи ред и еднаквите 

условия на конкуренция с други 

юрисдикции; 

26. счита, че изчисляването на 

максималната сума за разпределяне 

(МСР) за всяка банка, в съответствие с 

член 141, параграф 6 от Директивата за 

капиталовите изисквания (ДКИ), е 

важен инструмент за постигане на 

капиталово възстановяване като 

алтернатива на свиващите се 

счетоводни баланси; подчертава, че 

липсата на яснота в законодателството 

относно йерархията между втория стълб 

и капиталовите буфери във връзка с 

прага на максималната сума за 

разпределяне и с други мерки за 

санкциониране не пречи на ЕНМ да 

използва марж на гъвкавост, за да се 

избягват решения, които са прекалено 

строги и биха могли да имат 

отрицателно въздействие върху пазара 

на облигации от първи ред и еднаквите 

условия на конкуренция с други 

юрисдикции; призовава за правно 

изясняване на механизма за МСР и на 

функцията на втория стълб, която е 

да противодейства на „специфичния 

за всяка банка риск“, за да се осигурят 

еднакви условия на конкуренция в ЕС и 

да се предостави по-голяма яснота 

относно целта на механизма; счита, 

че преразглеждането на тези 

разпоредби следва да има за цел 
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