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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

στετικά με την Τραπεζική Ένφση – Ετήσια έκθεση για το 2015 

(2015/2221(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο 

Οθησβξίνπ 2013, γηα ηελ αλάζεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
1
 (θαλνληζκφο ΔΔΜ), 

– έρνληαο ππφςε ηε Γηνξγαληθή πκθσλία κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηεο δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο θαη ηελ επίβιεςε ηεο άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ 

Μεραληζκνχ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο ΔΚΣ, ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2015, γηα ηελ επνπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαηά ην 2014
3
,  

– έρνληαο ππφςε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ.468/2014 ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014, πνπ ζεζπίδεη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ησλ εζληθψλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ησλ εζληθψλ 

εληεηαικέλσλ αξρψλ εληφο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (θαλνληζκφο γηα ην 

πιαίζην ΔΔΜ)
4
,  

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο 17εο 

επηεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο επνπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο (ΔΚΣ/2014/39)
5
,  

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηεο 4εο 

Φεβξνπαξίνπ 2014, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ππφθεηληαη 

ζηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε (ΔΚΣ/2014/3)
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην πξφζθαην έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, θαη ηδίσο ηηο 

αλαζεσξήζεηο ηεο ηππνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο κέηξεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα, θαηά ην δηάζηεκα κεηαμχ Ννεκβξίνπ 2013 θαη Οθησβξίνπ 2014
7
,  

                                                 
1
 ΔΔ L 287 ηεο 29.10.2013, ζ. 63. 

2
 ΔΔ L 320 ηεο 30.11.2013, ζ. 1. 

3
 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2014.en.pdf. 

4
 ΔΔ L 141 ηεο 14.5.2014, ζ. 1. 

5
 ΔΔ L 300 ηεο 18.10.2014, ζ. 57. 

6
 ΔΔ L 69 ηεο 8.3.2014, ζ. 107. 

7
 https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/2014/html/index.en.html. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2014.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/2014/html/index.en.html
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– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 2015/534 ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο, ηεο 17εο Μαξηίνπ 2015, γηα ηελ ππνβνιή επνπηηθψλ αλαθνξψλ ζρεηηθά κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε (ΔΚΣ/2015/13)
1
,  

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 806/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2014, πεξί ζεζπίζεσο εληαίσλ θαλφλσλ θαη 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ εμπγίαλζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

επελδχζεσλ ζην πιαίζην ελφο Δληαίνπ Μεραληζκνχ Δμπγίαλζεο θαη ελφο Δληαίνπ 

Σακείνπ Δμπγίαλζεο θαη ηξνπνπνηήζεσο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1093/2010
2
 

(θαλνληζκφο ΔΜΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηε πκθσλία κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Δληαίνπ 

πκβνπιίνπ Δμπγίαλζεο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

άζθεζε ηεο δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο θαη ηελ επίβιεςε ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ 

πνπ αλαηίζεληαη ζην Δληαίν πκβνχιην Δμπγίαλζεο ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ 

Μεραληζκνχ Δμπγίαλζεο,  

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2014/49/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014, πεξί ησλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ
3
,  

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ηεο Δπξψπεο («έθζεζε ησλ πέληε πξνέδξσλ»), 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα παξαπέκςεη ηελ Σζερηθή 

Γεκνθξαηία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Πνισλία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε 

νπεδία ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε κε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ηεο 

ΔΔ γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ ηξαπεδψλ (2014/59/EΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 

Σξαπεδηθή Έλσζε θαη ηηο ελδηάκεζεο ρξεκαηνδνηηθέο ξπζκίζεηο γηα ην Δληαίν Σακείν 

Δμπγίαλζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 19εο Ηαλνπαξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηνλ απνινγηζκφ 

θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν ΔΔ: 

αληίθηππνο θαη επφκελα βήκαηα πξνο έλα απνδνηηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφ πιαίζην 

ηεο ΔΔ γηα ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε θαη ηελ Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 24εο Ηνπλίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε 

ηνπ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο: αλαζθφπεζε θαη πξνθιήζεηο
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ, ηνπ 

Μαξηίνπ ηνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ θαλνληζηηθή κεηαρείξηζε πεξηπηψζεσλ έθζεζεο ζε 

θίλδπλν ρψξαο, 

                                                 
1
 ΔΔ L 86 ηεο 31.3.2015, ζ. 13. 

2
 ΔΔ L 225 ηεο 30.7.2014, ζ. 1. 

3
 ΔΔ L 173 ηεο 12.6.2014, ζ. 149. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2016)0006. 

5
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0238. 
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– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2015, κε ηίηιν 

«Πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο» (COM(2015)0587),  

– έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 

έθδνζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 806/2014 κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Αζθάιηζεο Καηαζέζεσλ (COM(2015)0586),  

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ,  

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

(A8-0033/2016),  

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σξαπεδηθή Έλσζε (ΣΔ) απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν κηαο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ κέξνο κηαο γλήζηαο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο (ΟΝΔ), θαη είλαη αλνηρηή ζηε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ κειψλ 

πνπ δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηήζεη ην επξψ· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΣΔ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο ηξάπεδεο ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ, δεδνκέλνπ φηη εληζρχεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή νινθιήξσζε, κεηψλεη ηνπο 

θηλδχλνπο γηα ην επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηνλ εζηθφ θίλδπλν, θαη ζπκβάιιεη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε δηάξξεμε ηνπ δεζκνχ κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη ηξαπεδψλ 

πξνσζψληαο παξάιιεια ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ζηε λνκηζκαηηθή έλσζε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηξαπεδηθή έλσζε δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ θαη, ζπλαθφινπζα, ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε κηα ΣΔ ην εληαίν εγρεηξίδην θαλφλσλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεηαη απφ έλαλ εληαίν επνπηηθφ κεραληζκφ (ΔΔΜ), έλαλ εληαίν κεραληζκφ 

εμπγίαλζεο (ΔΜΔ) θαη έλα πςειφ θαη εληαίν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαζέζεσλ, θαη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ απνηειεζκαηηθφ δεκνζηνλνκηθφ κεραληζκφ πξνζηαζίαο ζε 

επίπεδν ΔΔ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ΔΔΜ είλαη ν πξψηνο ππιψλαο ηεο ΣΔ θαη έρεη σο ζηφρν λα 

εμαζθαιίζεη ηελ εληαία θαη νκνηφκνξθε επνπηεία ησλ ηξαπεδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θξαηψλ κειψλ, λα δεκηνπξγήζεη ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά, θαη 

λα ζπκβάιεη ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ επξσζηία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζεβαζκφ ζηελ πνιπκνξθία ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ηνπο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) δελ έρεη ιάβεη σο ηψξα 

δεφλησο ππφςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επνπηηθνχ ηεο 

ξφινπ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ΔΜΔ ζπληζηά ηνλ δεχηεξν ππιψλα ηεο ΣΔ θαη απνζθνπεί 

ζηελ εμαζθάιηζε εληαίσλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη κηαο θνηλήο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ νκαιή εμπγίαλζε ησλ ρξενθνπεκέλσλ ηξαπεδψλ κε ηηο ειάρηζηεο 

δπλαηέο επηπηψζεηο ζην ππφινηπν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ζηελ πξαγκαηηθή 
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νηθνλνκία, ζηνπο απινχο πνιίηεο ή ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ηξίηνο ππιψλαο ηεο ΣΔ ζπλίζηαηαη πξνο ην παξφλ κφλν ζε 

κηα πξνζέγγηζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, ελψ ε Δπηηξνπή 

κφιηο πξφζθαηα ππέβαιε πξφηαζε γηα έλα επξσπατθφ ζχζηεκα αζθάιηζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί ζηαδηαθά έλα εληαίν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαζέζεσλ, γηα ηελ νπνία ζα απνθαζίζνπλ νη ζπλλνκνζέηεο ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν θαλνληζκφο ΔΔΜ θαη ν θαλνληζκφο ΔΜΔ απαηηνχλ ηε 

ζπκκφξθσζε ησλ λέσλ νξγάλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΔΜ –ηδίσο ηνπ 

επνπηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΚΣ– θαη ηνπ ΔΜΔ –ηδίσο ηνπ Δληαίνπ πκβνπιίνπ 

Δμπγίαλζεο– πξνο ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα φξγαλα απηά ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 

ππνδεηγκαηηθά ελ πξνθεηκέλσ, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα θαη 

αθεξαηηφηεηα· 

Ο Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο (ΔΔΜ) 

1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ΔΔΜ, πνπ ζεκείσζε επηηπρία ήδε 

απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ηφζν απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα ηεο επνπηείαο, θαη ζεσξεί φηη ηνχην απνηειεί αμηνζεκείσην επίηεπγκα, 

ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πεξηπινθφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πνιχ ζχληνκνπ 

δηαζέζηκνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ· 

2. παξνηξχλεη γηα επξεία εθπξνζψπεζε ζηελ ΣΔ κέζσ ηεο κειινληηθήο εκπινθήο θαη 

ζπκκεηνρήο ΔΑΑ κε ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ βάζεη ησλ θαζηεξσκέλσλ λνκηθψλ 

θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο 

ρψξεο εθηφο ΔΔ· επαλαιακβάλεη φηη ε ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ΔΑΑ ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη δηεζλψο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ πνπ είλαη ζεκαληηθέο απφ 

ζπζηεκηθή άπνςε· 

3. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηα αθφινπζα, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεζηαθή 

δνκή: 

(α) ηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ, ράξε ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε έλα θαιφ κείγκα απφ 

άπνςε δεμηνηήησλ, πνιηηηζκψλ θαη θχινπ, πνπ ζπλέβαιε ζηνλ ππεξεζληθφ 

ραξαθηήξα ηνπ ΔΔΜ, θαζψο θαη ην πιήξεο πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ 

θαηάξηηζεο γηα ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο (ΔΑΑ) θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

ΔΚΣ· επηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη νη πξαθηηθέο ηεο ΔΚΣ γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο 

επηδέρνληαη βειηίσζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ζπκβάζεσλ, ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηε δηαθάλεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνζιήςεσλ θαη ηε δηάζεζε δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο 

ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο· επηζεκαίλεη ηελ αλαθνίλσζε ηεο ΔΚΣ, φηη δηφξηζε ηνλ 

πξψην ηεο δηεπζπληή ππεξεζηψλ, γηα ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ησλ ππεξεζηψλ ΣΠ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ·  

(β) ηε ζχληαμε, βάζεη ησλ εζληθψλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ηνπ επνπηηθνχ εγρεηξηδίνπ 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλψλ δηεξγαζηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ δηεμαγσγήο 
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κηαο παλεπξσπατθήο δηαδηθαζίαο επνπηηθήο εμέηαζεο· 

(γ) ηε δεκηνπξγία ηεο ππνδνκήο ΣΠ θαη ησλ ζπλαθψλ εξγαιείσλ αλάιπζεο· ηνλίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο αλζεθηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ΣΠ πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ ΔΔΜ· ελζαξξχλεη 

ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπ ΔΔΜ θαη ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε δεδνκέλα κέζσ κηαο εληαίαο εθαξκνγήο· 

(δ) ηε ζχζηαζε κηθηψλ επνπηηθψλ νκάδσλ (JST) θαη ηνλ δηάινγν πνπ έρνπλ 

θαζηεξψζεη νη νκάδεο απηέο κε ηα επνπηεπφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα· 

(ε) ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα εξγαζίεο εθηφο ησλ θνηλψλ δηαδηθαζηψλ 

(έγθξηζε εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ, αδεηνδφηεζε, κεραληζκφο δηαβαηεξίνπ, 

αμηνινγήζεηο θαηαιιειφηεηαο)· 

4. επηζεκαίλεη φηη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εξγαζηψλ αθηεξψλεηαη ζπζηεκαηηθά 

κφλν ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ΔΔΜ, νη νπνίεο 

κπνξεί λα κελ είλαη πάληνηε αλαινγηθέο, θαη είλαη δηαηεζεηκέλν λα εμεηάζεη πξνηάζεηο 

γηα ηε κείσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο επηβάξπλζεο ησλ δνκψλ ζε φια ηα επίπεδα, θαη ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επνπηείαο ηνπ ΔΔΜ, ηδίσο κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή κε ηελ αλάζεζε 

νξηζκέλσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα δηνηθεηηθά δεηήκαηα ζην πιαίζην 

ζαθψλ νξίσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ· 

5.  επηζεκαίλεη κε ηθαλνπνίεζε ηελ αλαζεψξεζε ησλ δενληνινγηθψλ θαλφλσλ ηεο ΔΚΣ, 

αιιά ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ νπζηαζηηθνί θαλφλεο γηα ηηο 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη δηαζθαιίζεηο έλαληη ηεο αζέκηηεο επηξξνήο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ ζην πξνζσπηθφ θαη ζηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ· 

6. πηζηεχεη φηη ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ επηηεχρζεθε απφ ηηο JST ζε ιηγφηεξν 

απφ έλα έηνο είλαη κελ αμηνζεκείσηνο, αιιά είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ πεξαηηέξσ 

βειηηψζεηο, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ νπζηαζηηθφηεξε ζπκκεηνρή ησλ ΔΑΑ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ· 

7. επηζεκαίλεη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηηο επνπηεπφκελεο νληφηεηεο 

ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ επνπηηθψλ ελεξγεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηά ηνπο θαη λα απνηξαπνχλ νη αλεπηζχκεηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ, θαη ζεσξεί φηη 

ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα· 

8. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα απνθεχγνληαη νη επηθαιχςεηο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο 

ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη γεληθφηεξα ηα πεξηηηά δηνηθεηηθά βάξε γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ηδίσο γηα ηηο κηθξφηεξεο ηξάπεδεο, θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ηήξεζε ηεο αξρήο 

ηεο αλαινγηθφηεηαο· δεηεί λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ αξρή «κφλνλ άπαμ», θαη λα εμεηαζηεί 

σο πξνο ηε ρξεζηκφηεηα, ην εθαξκφζηκν θαη ηελ αλαινγηθφηεηά ηεο· 

9.  θαιεί ηελ ΔΚΣ λα εμαζθαιίζεη φηη ζηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν (Analytical Credit Dataset, AnaCredit) ζα ιεθζνχλ ηδηαίηεξα ππφςε 

ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ε αλάγθε λα απνθεπρζεί ην δπζαλάινγα πςειφ 
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δηνηθεηηθφ θφζηνο, ηδίσο γηα ηα κηθξφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα· δεηεί, ζην 

πιαίζην απηφ, λα θαζνξηζηνχλ ζην θαηάιιειν επίπεδν ηα ζρεηηθά φξηα γηα ηελ ππνβνιή 

ζηνηρείσλ· 

10. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ γεληθψλ 

δηεπζχλζεσλ (ΓΓ) ηεο ΔΚΣ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ζέκαηα άκεζεο θαη έκκεζεο 

κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη ηεο ΓΓ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ νξηδφληηα 

επνπηεία θαη ηηο ππεξεζίεο πξαγκαηνγλσζίαο, θαη ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηεο ηειεπηαίαο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο, κεηαμχ ησλ επνπηεπφκελσλ νληνηήησλ, ηεο θνηλήο 

επνπηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ δηέπεη ηα ζπγθεθξηκέλα επηκέξνπο κέηξα κηθξνπξνιεπηηθήο 

επνπηείαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ πιήξνπο νξγαλσηηθνχ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΔΜ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο αλαγθαίεο γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο αλεμάξηεηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο· 

11. δεηεί ηε ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ησλ δηεμνδηθψλ αμηνινγήζεσλ ησλ ηδξπκάησλ πνπ 

ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΔΚΣ, θαζψο θαη θαηάιιειεο βειηηψζεηο ζηε κεζνδνινγία 

ππφ ην θσο ησλ αληινχκελσλ δηδαγκάησλ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έλα 

ίδξπκα θξίλεηαη φηη είλαη εχξσζην θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ελ ζπλερεία αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα, θαζψο θαη φηαλ έλα ίδξπκα θξίλεηαη κε βάζε πξνζνκνίσζε αθξαίσλ 

θαηαζηάζεσλ φηη δελ δηαζέηεη επαξθή θεθάιαηα αιιά ην ζελάξην απηφ απνδεηθλχεηαη 

θαηαθαλψο εζθαικέλν· ππνγξακκίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ηξέρνπζαο κεζνδνινγίαο 

πξνζνκνηψζεσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, πνπ επηηξέπεη ην άλνηγκα ζε ηξίηεο ρψξεο κε 

βάζε ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδψλ· 

12. επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη ε ΔΚΣ θαηαβάιιεη πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

επξχηεξνπ πιαηζίνπ ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδψζεη ξεαιηζηηθφηεξα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην πιαίζην ησλ κνληέισλ 

ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, λα ηνπο πξνζζέζεη αζθήζεηο 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ξεπζηφηεηαο, θαη λα ηνπο ελζσκαηψζεη ηηο 

αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηνλ ζθηψδε ηξαπεδηθφ ηνκέα ζην επξχηεξν πιαίζην·  

13. ζεσξεί φηη ε δηεμνδηθή αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΔΜ απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο, πνπ είρε πιεγεί ιφγσ ησλ εηψλ ηεο θξίζεο, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, κέζσ ηεο βειηίσζεο 

ηεο θεθαιαηνπνίεζεο θαη ηεο αχμεζεο ηεο δηαθάλεηαο· ζεσξεί φηη ε Γηαδηθαζία 

Δπνπηηθνχ Διέγρνπ θαη Αμηνιφγεζεο (SREP) θαη νη κειινληηθέο δηεμνδηθέο 

αμηνινγήζεηο ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ ζπληζηνχλ αλαγθαίν κέζν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξαπεδψλ πνπ πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηελ θεθαιαηνπνίεζή ηνπο θαη 

λα κεηψζνπλ ηε κφριεπζε· 

14. ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκηθή αλάθακςε έρεη κελ αξρίζεη, αιιά –ηδίσο ιφγσ 

αλεπαξθνχο επηπέδνπ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζχγθιηζεο θαη επελδχζεσλ, θαη 

ππεξβνιηθήο εμάξηεζεο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, παξακέλεη εχζξαπζηε θαη 

πεξηνξηζκέλε, ελψ ν πιεζσξηζκφο ππνιείπεηαη ηνπ ζηφρνπ· ζην πιαίζην απηφ, 

επηζεκαίλεη φηη ελψ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ παξαηεξήζεθαλ απηέο βειηηψζεηο, ε δπλακηθή 

ησλ πηζηψζεσλ είλαη αθφκα ρακειή ζε πνιιέο δηθαηνδνζίεο θαη έλαο κεγάινο φγθνο κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ επηβαξχλεη ηνπο ηζνινγηζκνχο πνιιψλ επξσπατθψλ 
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ηξαπεδψλ, πεξηνξίδνληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ νηθνλνκία· 

15. ππελζπκίδεη φηη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο ή πψιεζεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

είλαη θξίζηκε, θαζψο απειεπζεξψλεη θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ δαλείσλ, 

ηδίσο ζε ΜΜΔ· ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηδίσο κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο 

ζχζηαζεο εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ ζηηο ρψξεο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

φπσο ζπλέβε ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Ηξιαλδία· 

16. επηζεκαίλεη φηη ν απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο κεηαμχ καθξνπξνιεπηηθψλ θαη 

κηθξνπξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία, θαη ππνγξακκίδεη φηη ν ΔΔΜ 

απνηειεί εμ νινθιήξνπ ηκήκα ηνπ καθξνπξνιεπηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ θαη ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί ζρεηηθέο καθξνπξνιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο, απφ θνηλνχ κε ηηο ΔΑΑ θαη ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ΔΚΣ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ) πξνθεηκέλνπ νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ ΔΑΑ θαη ηνπ ΔΔΜ λα ζπκπιεξσζνχλ απφ κηα δηαηνκεαθή αξρή 

καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ζε επίπεδν ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη 

θίλδπλνη ζην καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ζα αληηκεησπίδνληαη κε γλψκνλα ην γεληθφ 

ζπκθέξνλ ηεο Δπξψπεο· ζεσξεί φηη ε καθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα δίλεη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ απνηξνπή ησλ κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θχθιν· ππελζπκίδεη φηη ην ΔΚ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηε 

δηαζχλδεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ηπρφλ άιινπο ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ·  

17. ζπκθσλεί κε ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ αλψηαηα ζηειέρε ηεο ΔΚΣ, ήηνη φηη ε 

καθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ απνηξνπή ησλ 

κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θχθιν αληί λα εληζρχεη απιψο ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ζηνπο θιπδσληζκνχο φηαλ ζπκβαίλνπλ· επηδνθηκάδεη ηελ έξεπλα ηεο 

ΔΚΣ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη δεηεί ηελ 

αλάπηπμε εξγαιείσλ, φπσο ν δείθηεο ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπδεηήζεθε ζηελ 

επηζθφπεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2015 γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζην πιαίζην κηαο απνηειεζκαηηθήο δέζκεο 

εξγαιείσλ δηαρείξηζήο ηνπ· 

18. επηζεκαίλεη φηη ε δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ε νπνία 

ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηε κείσζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ δεηήκαηνο ησλ ηδξπκάησλ ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο δελ επηηξέπεη ηελ πηψρεπζή ηνπο, 

δελ έρεη πινπνηεζεί αθφκα· δεηεί λα επηηεπρζεί ζχληνκα λνκνζεηηθή ζπκθσλία· 

19. επηζεκαίλεη φηη ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο επεθηείλεηαη δηαξθψο πεξηζζφηεξν ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, θαη ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ίζνη 

φξνη αληαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ην ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ φζνλ αθνξά 

ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία θαη ηνπ θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ· 

20. πηζηεχεη φηη ε παγθφζκηα θηλεηνπνίεζε γηα λα επηηεπρζνχλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο ηξαπεδηθά θεθάιαηα θαη ηξάπεδεο κε ιηγφηεξε κφριεπζε ζπληζηά απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ελφο πγηνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηθαλνχ λα ζηεξίμεη 

ηελ νηθνλνκία, θαζψο θαη γηα λα κελ επαλαιεθζνχλ ελδερφκελεο δηαζψζεηο κεγάιεο 

θιίκαθαο, φπσο απηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο· 

ππνγξακκίδεη, εληνχηνηο, φηη ε αλάπηπμε ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 
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άιισλ πνιηηηθψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζε παγθφζκην επίπεδν (πκβνχιην 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο (FSB), Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή 

επνπηεία (BCBS), θ.ιπ.) δελ πξέπεη λα ζηνρνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνην κέξνο ηνπ θφζκνπ· 

21. επηζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πέξαλ ελφο νξηζκέλνπ νξίνπ 

κπνξεί λα έρεη σο παξελέξγεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δαλεηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

ηξαπεδψλ, θαη, φηη ν θίλδπλνο απηφο ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ· ππνγξακκίδεη φηη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ 

ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο πξνζθνξάο πηζηψζεσλ δελ είλαη γξακκηθή· 

22.  θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεμαγάγεη, απφ θνηλνχ κε ηηο επξσπατθέο επνπηηθέο αξρέο 

(ESA), δηεμνδηθή αμηνιφγεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο ηζρχνπζαο θαη ηεο 

κειινληηθήο λνκνζεζίαο, πξνθεηκέλνπ, εηδηθφηεξα, λα αλαιχζεη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ θαη, γεληθφηεξα, ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ αληηθηχπνπ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 

θαη ηελ αλάγθε γηα δηαθχιαμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο·  

23. ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία εξγαιείσλ φπσο ν «ζπληειεζηήο ππνζηήξημεο ησλ ΜΜΔ»· 

πξνηείλεη λα επεθηαζνχλ νη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ΜΜΔ, ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο, ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 

ηηο εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο· 

24.  ζεσξεί φηη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ επνπηηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε ξπζκηζηηθή θαη επνπηηθή δξάζε, θαη λα 

ζηεξηρηνχλ ε αλάπηπμε θαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα· δεηεί λα πεξηνξηζηεί 

βξαρππξφζεζκα ε πνιππινθφηεηα ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο θαη λα δεκηνπξγεζεί 

κεζνπξφζεζκα έλα νινθιεξσκέλν επξσπατθφ εγρεηξίδην θαλφλσλ γηα ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, ην νπνίν λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ ηξέρνπζα πνιχπινθε θαη επαρζή λνκνζεζία πνπ απαξηίδεηαη απφ 

επηκέξνπο θαη κεκνλσκέλνπο θαλφλεο· 

25. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο κεζνδνινγίαο φζνλ αθνξά ηνλ 

θχθιν ηεο SREP ηνπ 2015· επηζεκαίλεη φηη, ελ κέξεη ιφγσ ηεο ηαρείαο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΔΜ, πνιιέο πηπρέο ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο νινθιεξψζεθαλ αθνχ 

είρε ήδε αξρίζεη ν θχθινο ηεο SREP, θαη ζεσξεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

αλζεθηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα απμεζεί ε ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ πξνθίι 

θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επηπέδσλ ησλ θεθαιαίσλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

βειηησζεί πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηελ έγθξηζε ησλ θνηλψλ επνπηηθψλ 

πξνηχπσλ αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ· επηθξνηεί ηελ πξνζπκία ηνπ ΔΔΜ λα θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηδίσο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηεο δηάζεζεο γηα αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ηνπ θπβεξλνθηλδχλνπ· 

26. ζεσξεί φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ κέγηζηνπ δηαλεκεηένπ πνζνχ (MDA) γηα θάζε επηκέξνπο 

ηξάπεδα ζχκθσλα κε ην άξζξν 141 παξάγξαθνο 6 ηεο νδεγίαο γηα ηηο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο (CRD) απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε θεθαιαηαθήο 

απνθαηάζηαζεο, ελαιιαθηηθά πξνο ηε ζπξξίθλσζε ησλ ηζνινγηζκψλ· ππνγξακκίδεη φηη 

έιιεηςε ζαθήλεηαο ηεο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ ηεξαξρία κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ 
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ππιψλα θαη ησλ θεθαιαηαθψλ απνζεκάησλ αζθαιείαο ζε ζρέζε κε ην φξην ηνπ MDA 

θαη άιια πεξηνξηζηηθά κέηξα δελ απνθιείεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο πεξηζσξίνπ 

επειημίαο απφ ηνλ ΔΔΜ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιχζεηο πνπ είλαη ππεξβνιηθά 

απζηεξέο θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αγνξά νκνιφγσλ πξφζζεηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο θαηεγνξίαο 1 θαη ηνπο ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ κε άιιεο 

δηθαηνδνζίεο· 

27. ππνγξακκίδεη φηη νη επηινγέο ζε εζληθφ επίπεδν θαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ 

εθρσξείηαη ζηα θξάηε κέιε εκπνδίδνπλ ηνλ ΔΔΜ λα αλαπηχμεη κηα εληαία πξνζέγγηζε 

επνπηείαο ζηελ επξσδψλε ψζηε λα εμαζθαιίζεη ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ, θαη 

πηζηεχεη φηη ε πξνζέγγηζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη 

κε ηελ νινθιήξσζε ησλ άιισλ δχν ππιψλσλ ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο· επηθξνηεί, ζην 

πιαίζην απηφ, ηε δεκνζίεπζε εθ κέξνπο ηεο ΔΚΣ ζρεδίνπ θαλνληζκνχ κε ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε πεξίπνπ 35 εζληθψλ δηθαησκάησλ θαη δηαθξηηηθψλ επρεξεηψλ ζην πιαίζην ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ηε δεκνζίεπζε ζρεδίνπ νδεγνχ 

πνπ ζα βνεζάεη ηηο κηθηέο επνπηηθέο νκάδεο (JST) λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε 

κεγαιχηεξε ζπλέπεηα ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα ππφινηπα πξνζδηνξηζζέληα 

δηθαηψκαηα θαη δηαθξηηηθέο επρέξεηεο· ζεσξεί φηη ε ελ ιφγσ εληαία πινπνίεζε απαηηεί 

κηα ζηαδηαθή πξνζέγγηζε θαη φηη ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν λα αληηκεησπίζεη φια ηα 

πθηζηάκελα εκπφδηα θαη ηηο θαηαηκήζεηο· είλαη πξφζπκν λα ζπλεξγαζηεί ζε λνκνζεηηθφ 

επίπεδν γηα λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε θαλνληζηηθή θαη επνπηηθή ελαξκφληζε· ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε λα αλαζεσξεζνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη δηαθξηηηθέο επρέξεηεο πνπ 

εθρσξνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ ζηελ 

Σξαπεδηθή Έλσζε, κεηαμχ άιισλ κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε νκίινπο θαη έρνπλ ζπκκεηνρέο ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο' 

28. ππελζπκίδεη φηη ε εθαξκνγή ηεο επηκέηξεζεο εχινγεο αμίαο γηα κε πξαγκαηνπνηεζέληα 

θέξδε θαη γηα δεκίεο ζε αλνίγκαηα έλαληη θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ θαηεγνξία 

«Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε» φρη κφλν εληζρχεη ηνλ δεζκφ κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ αιιά κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε αζηάζεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ· θαιεί ηελ 

ΔΚΣ λα δηαηεξήζεη ηε κε εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ επηκέηξεζεο έσο φηνπ εθαξκνζηεί ην 

IFRS 9·  

29. ππνγξακκίδεη φηη ηφζν ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26 Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ φζν θαη ε 

νδεγία γηα ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (νδεγία 2013/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε 

ζηε δξαζηεξηφηεηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ), αλαθεξφκελεο ζπιινγηθά σο 

«CRR/CRDIV»), εγθξίζεθαλ απφ ηνπο ζπλλνκνζέηεο πξηλ απφ ηε ζέζπηζε ηνπ εληαίνπ 

επνπηηθνχ κεραληζκνχ· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ηελ ηερληθή 

πξνζαξκνγή ηεο δέζκεο CRR/CRDIV ψζηε λα επζπγξακκηζηεί κε ην πιαίζην ηεο 

Σξαπεδηθήο Έλσζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ρξεζηκνπνηεί θαλνληζκνχο, πνπ 

εθαξκφδνληαη άκεζα θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, αληί νδεγίεο, σο λνκνζεηηθφ 

εξγαιείν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ελαξκνληζκέλεο εθαξκνγήο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ θαη 

ηελ Σξαπεδηθή Έλσζε· 
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30. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιεθζεί φζνλ αθνξά ηελ ελαξκφληζε ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο ηνλ θίλδπλν ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ε νπνία 

είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε ζπγθξηζηκφηεηα, θαη ηελ επαλεμέηαζε ησλ εζσηεξηθψλ 

κνληέισλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ· εθηηκά φηη 

ε πξφνδνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, γηα φια ηα ραξηνθπιάθηα, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο επνπηείαο ησλ 

ηξαπεδψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, πξνθεηκέλνπ λα πξναρζνχλ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηα 

κνληέια ηεο αγνξάο θαη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ· 

31. επηθξνηεί ηελ έγθξηζε πέληε πξνηεξαηνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην ΔΔΜ, γηα ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο επνπηείαο ηνπ θαηά ην 2016· ηνλίδεη φηη ν ΔΔΜ ζα πξέπεη λα εμεηάδεη, 

πέξα απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, φιεο ηηο κνξθέο ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ· ππνγξακκίδεη φηη 

απαηηείηαη λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ κέηξα γηα λα εληζρπζεί ν επνπηηθφο έιεγρνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ, ηδίσο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

επηπέδνπ 3, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε κείσζεο ησλ 

δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ηνπ ξπζκηδφκελνπ θαη ηνπ ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ ηνκέα, αλ κε ηη 

άιιν κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αληίζηνηρεο έθζεζεο ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο· 

32. ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα κεγαιχηεξα αλνίγκαηα ππφ ηε 

κνξθή ινγαξηαζκψλ εθηφο ηζνινγηζκνχ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο παγθφζκηεο ζπζηεκηθά 

ζεκαληηθέο ηξάπεδεο (G-SIB)· ηνλίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηελ αλάγθε επαγξχπλεζεο φζνλ 

αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ ηνκέα· 

33. επηζεκαίλεη ην έξγν ησλ BCBS θαη ΔΚ φζνλ αθνξά ηα αλνίγκαηα ηξαπεδψλ θαη 

άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ζε θξαηηθά νκφινγα  θαιεί ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο ΔΔ λα αμηνινγήζνπλ πξνζεθηηθά θαη δηεμνδηθά ηηο ελδερφκελεο 

κεζνπξφζεζκεο κεηαβνιέο ηνπ ηξέρνληνο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ρσξίο λα κεηψζνπλ ηε 

δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα θξάηε κέιε θαη ρσξίο παξελέξγεηεο ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, ζην πιαίζην κηαο ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν· ππνγξακκίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 

νπζηαζηηθά ν θίλδπλνο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ παξάιιεια κέηξα, κεηαμχ άιισλ γηα ηε 

κείσζε ηνπ αλνίγκαηνο ζε επίπεδν 2 θαη επίπεδν 3 θαη λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο 

ζχγθιηζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (IRB) γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ·  

34. ηνλίδεη φηη ν ΔΔΜ θαη ν ΔΜΔ απνηεινχλ έλα βήκα πξνο ηε δεκηνπξγία θνηλήο αγνξάο 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, θαζηζηψληαο ειθπζηηθφηεξε ηε δηαζπλνξηαθή ελνπνίεζε· 

εθηηκά φηη ε θαζηέξσζε αμηνιφγεζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο εμπγίαλζεο, ζηελ νδεγία γηα ηηο εηδηθέο ζπκκεηνρέο, είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ λέα πξνβιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηελ αληίιεςε φηη ην 

κέγεζνο νξηζκέλσλ ηδξπκάησλ είλαη ηέηνην πνπ δελ επηηξέπεη ηελ πηψρεπζή ηνπο («too-

big-to-fail»), ηα νπνία ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ· 

35. ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε ν ΔΔΜ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ειιεληθήο θξίζεο, κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηεο 

ρψξαο, ηε δηεμαγσγή δηεμνδηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ζεκαληηθψλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ηε ζπκβνιή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ αλαθεθαιαηνπνίεζεο· επηζεκαίλεη φηη 



 

RR\1087271EL.doc 13/20 PE569.634v02-00 

 EL 

νη αλάγθεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ φπσο εθηηκήζεθαλ απφ ηνλ 

ΔΔΜ θπκαίλνληαη απφ 4,4 δηζ. επξψ ζην βαζηθφ ζελάξην έσο 14,4 δηζ. επξψ ζην 

ζελάξην κε ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν, ελψ ην πεξηζψξην αζθαιείαο πνπ πξνβιεπφηαλ 

απφ ην πξφγξακκα αλεξρφηαλ ζε 25 δηζ. επξψ· δεηεί λα δηεπθξηληζηεί ν ξφινο ησλ 

εηαηξεηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ, πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ζπρλά ζπκβάζεηο 

ρσξίο δεκφζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη είραλ ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο 

δηαζψζεηο ζηε δψλε ηνπ επξψ, παξέρνληαο πξαγκαηνγλσζία ζηελ «ηξφηθα» ησλ 

δηεζλψλ δαλεηζηψλ· δεηεί κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ζπκβάζεσλ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο 

ζπκθεξφλησλ ιφγσ δεζκψλ κε επελδπηηθά ηακεία θαη άιινπο παξφρνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ· δεηεί απφ ηελ ΔΚΣ λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ξφιν 

ηεο ηνπ «ζησπεξνχ παξαηεξεηή» φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα βνήζεηαο· ηνλίδεη φηη ε 

επείγνπζα ζηήξημε ηεο ξεπζηφηεηαο (ELA) απνηειεί νπζηαζηηθφ κέζν γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο δεδνκέλνπ φηη 

εκπνδίδεη ηε κεηαηξνπή ησλ θξίζεσλ ξεπζηφηεηαο ζε θξίζεηο θεξεγγπφηεηαο· 

επηζεκαίλεη φηη ε επζχλε γηα ηελ παξνρή ηεο δελ έρεη αθφκε πιήξσο κεηαβηβαζηεί ζην 

επίπεδν ηεο δψλεο ηνπ επξψ· επηθξνηεί ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ Draghi ζηελ 

Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεπή αλαζεψξεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ELA ππφ ην θσο ηεο κεηαθνξάο ηεο 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο ζε επξσπατθφ επίπεδν· 

36. πηζηεχεη φηη ε ζηξαηεγηθή επνπηείαο ηεο ΔΚΣ ζα πξέπεη, απνθεχγνληαο θάζε 

δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηα εζληθά ζχλνξα, λα αληαλαθιά θαη λα πξνζηαηεχεη ηνλ 

πινπξαιηζκφ θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ ηξαπεδηθψλ κνληέισλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απζεληηθψλ θαη πγηψλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ηακηεπηεξίσλ 

θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ, θαη λα ηεξεί ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο· 

37. ζεσξεί φηη ε δηαθάλεηα απέλαληη ζηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη ην θνηλφ, κεηαμχ 

άιισλ φζνλ αθνξά ιεπηά ζέκαηα φπσο νη θεθαιαηαθνί ζηφρνη σο απνηέιεζκα ηνπ 

θχθινπ SREP, νη επνπηηθέο πξαθηηθέο, θαη άιιεο απαηηήζεηο, έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επνπηεπφκελσλ νληνηήησλ, 

ηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ηελ απνθπγή θαηαζηάζεσλ ζηηο 

νπνίεο ε θαλνληζηηθή αβεβαηφηεηα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή 

ησλ ηξαπεδψλ· ππνγξακκίδεη φηη ε δηαθάλεηα ηφζν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ φζν θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ νληνηήησλ απνηειεί επίζεο πξνυπφζεζε γηα ηε ινγνδνζία, δεδνκέλνπ 

φηη επηηξέπεη ζην Κνηλνβνχιην θαη ζην θνηλφ λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε βαζηθά 

ζέκαηα πνιηηηθήο θαη λα αμηνινγνχλ ηε ζπλέπεηα πξνο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο επνπηηθέο 

πξαθηηθέο· δεηεί κεγαιχηεξε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο θαη ηηο 

αηηηνινγήζεηο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα· 

38. ππνγξακκίδεη φηη ε δεκνζίεπζε θαηαιφγνπ ζπλήζσλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ SREP 

ζα κπνξνχζε, ζε απηφ ην πιαίζην, λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν· 

39. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ απνδνηηθφ θαη αλνηθηφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

ΔΚΣ έρεη αληαπνθξηζεί σο ζήκεξα ζηηο ππνρξεψζεηο ινγνδνζίαο ηεο ελψπηνλ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, θαη θαιεί ηελ ΔΚΣ λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί έηζη θαη λα ζπκβάιεη 

πεξαηηέξσ ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα αμηνινγεί ηηο πνιηηηθέο 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΔΜ· επηθξνηεί ηελ πξνζπκία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΚΣ λα 

ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηεο ΔΚΣ 



 

PE569.634v02-00 14/20 RR\1087271EL.doc 

EL 

ζε ηξαπεδηθά ζέκαηα, ηδίσο ζην πιαίζην νξγαληζκψλ πνπ ζέηνπλ παγθφζκηα πξφηππα, 

φπσο ην FSB· 

40. ππελζπκίδεη φηη ν δεκφζηνο έιεγρνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ κεραληζκψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηε ινγνδνζία ησλ ηδξπκάησλ έλαληη ησλ πνιηηψλ· επηζεκαίλεη, ζπλεπψο, 

κε αλεζπρία ηε δήισζε πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δπαθψλ ησλ Δπηθεθαιήο ησλ Αλψηαησλ Οξγάλσλ Διέγρνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη απφ ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ πλέδξην (ΔΔ), ε νπνία πξνεηδνπνηεί γηα ηελ 

εκθάληζε ειεγθηηθψλ θελψλ ιφγσ ηεο κεηαβίβαζεο επνπηηθψλ θαζεθφλησλ απφ εζληθέο 

αξρέο ζηνλ ΔΔΜ ζε πιαίζην ζην νπνίν ε εληνιή ειέγρνπ ηνπ ΔΔ επί ηεο άζθεζεο 

επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο ΔΚΣ είλαη ιηγφηεξν επξεία απφ ηηο αληίζηνηρεο εληνιέο ησλ 

εζληθψλ νξγάλσλ ειέγρνπ επί ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ· ζπληζηά, επνκέλσο, λα 

εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ελίζρπζεο ηεο εληνιήο ειέγρνπ ηνπ ΔΔ· 

41. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Δληαίν πκβνχιην Δμπγίαλζεο (SRB), 

ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) θαη κε άιιεο αξρέο ζην πιαίζην ηνπ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο, κε πιήξε ζεβαζκφ ζηελ 

θαηαλνκή ησλ ξφισλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ξχζκηζεο θαη 

επνπηείαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηε δνκή ειέγρσλ θαη 

ηζνξξνπηψλ ηεο ΔΔ· ηνλίδεη ηδίσο φηη ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (ΔΑΣ), κε ηε ζαθή 

εληνιή πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, πξέπεη λα 

ελδπλακψζεη θαη λα εληζρχζεη ην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ΔΔΜ, θαη 

ζηελ Έλσζε ζπλνιηθά· 

42. ραηξεηίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ΔΔΜ ζε δηεζλέο επίπεδν· ζεσξεί ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο 

ηε δένπζα ζπκκεηνρή ηνπ ΔΔΜ ζηελ θαηάξηηζε ησλ παγθφζκησλ θαλνληζηηθψλ 

πξνηχπσλ, θαη ηδίσο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηηο νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ην 

FSB θαη ε BCBS· 

Ενιαίορ Μησανισμόρ Εξςγίανσηρ (ΕΜΕ) 

43. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζχζηαζε ηνπ SRB θαη γηα ηελ 

ίδξπζε ησλ εζληθψλ αξρψλ εμπγίαλζεο (NRA) ζηα θξάηε κέιε· 

44. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θαζηέξσζεο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ SRB θαη 

ησλ NRA γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΜΔ· ζεσξεί φηη νη ηα εζσηεξηθά θιηκάθηα 

εμπγίαλζεο (IRT), σο ηζνδχλακα ησλ JST ηνπ EEM, απνηεινχλ θαιή βάζε γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο εληφο ηνπ ΔΜΔ· 

45. ελζαξξχλεη ηε ζχλαςε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο (Μ) ζρεηηθά κε ηελ ακνηβαία 

ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ SRB θαη ηεο ΔΚΣ σο εληαίαο 

επνπηηθήο αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα απνηξαπεί ε 

δηπιή ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηηο ηξάπεδεο, ζπγρξφλσο δε λα κπνξεί ην SRB λα έρεη 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ ΔΔΜ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζεζκηθήο 

ηνπ εληνιήο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο νκαιήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΔΜΔ θαη ησλ 

αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ (ΔΑΑ)· 

46. ππνγξακκίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ άκεζε 

επνπηεία ηνπ ΔΔΜ θαη ησλ ηξαπεδψλ ππφ ηελ άκεζε επζχλε ηνπ SRB 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ δηαζπλνξηαθψλ νκίισλ) θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηέο ηεο 

φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ηνπ SRB ζε πιεξνθνξίεο· 

47. δεηεί λα θαζηεξσζνχλ εηδηθέο ξπζκίζεηο εληφο ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηαμχ ηνπ SRB θαη 

ηεο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε πεξίπησζε εμπγίαλζεο· 

48. ελζαξξχλεη ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ SRB θαη ησλ NRA κε 

ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηξίησλ ρσξψλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ακνηβαία 

ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ· 

49. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία απφ ην SRB εγρεηξηδίσλ γηα 

δξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξφηππα ηεο ΔΑΣ, ζθνπφο ησλ 

νπνίσλ είλαη λα πξνσζήζνπλ κηα ζπλεθηηθή, απνηειεζκαηηθή θαη αλαινγηθή 

πξνζέγγηζε ζηα θαζήθνληα εμπγίαλζεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΜΔ· 

50. δεηεί λα ζεκεησζεί εγθαίξσο πξφνδνο φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ εμπγίαλζεο 

θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο απαίηεζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη επηιέμηκσλ 

ππνρξεψζεσλ (MREL) γηα ηα ηδξχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΔΜΔ, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή εμπγίαλζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

ηξαπεδψλ, κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ζχληνκα ην ξπζκηζηηθφ ηερληθφ 

πξφηππν γηα ηελ MREL, κε πςειφ δεζκεπηηθφ πξφηππν ηνπιάρηζηνλ 8% MREL γηα 

φιεο ηηο ηξάπεδεο ηνπ SRB, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ 

εμπγίαλζε (BRRD) (νδεγία 2014/59/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαΐνπ 2014)
1
 θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηηο πηζαλφηεηεο απψιεηαο 

κε θαιππηφκελσλ θαηαζέζεσλ ΜΜΔ· επηζεκαίλεη ην επηηεινχκελν έξγν γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο δεκηψλ (TLAC) θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκβαηφηεηα κε ηελ MREL· 

51. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη, κε βάζε ηελ πείξα ηεο θαη ζην πιαίζην ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 806/2014, αλ ην SRB θαη νη NRA δηαζέηνπλ 

επαξθή εμνπζίεο θαη κέζα έγθαηξεο επέκβαζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο αηκνξξαγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ· 

52. ηνλίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΔΜ, ην ζπκβνχιην ζα πξέπεη, θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, λα κεξηκλά δεφλησο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ εμπγίαλζεο ησλ 

ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ ηδξπκάησλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εμπγίαλζήο 

ηνπο θαη γηα ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ή ηελ 

άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ εμπγίαλζή ηνπο· ππνγξακκίδεη επίζεο φηη ην ζπκβνχιην έρεη 

ηελ εμνπζία λα απαηηεί ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ 

ηδξπκάησλ ή ησλ νκίισλ, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία θαη 

αλαινγηθά γηα ηε κείσζε ή ηελ άξζε ησλ πιηθψλ εκπνδίσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ 

εξγαιείσλ εμπγίαλζεο θαη λα δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα εμπγίαλζεο ησλ νηθείσλ 

νληνηήησλ· 

53. επηζεκαίλεη ηνλ δηπιφ ξφιν ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηα νπνία είλαη ζπγρξφλσο κέιε 

ελφο εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ κε αξκνδηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη αλψηεξα ζηειέρε 

                                                 
1
 ΔΔ L 173, ηεο 12.6.2014, ζ. 190 
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πνπ ινγνδνηνχλ ζηνλ Πξφεδξν, θαη ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

αμηνιφγεζε ηεο δνκήο απηήο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο εληνιήο· 

54. θαιεί ηα θξάηε κέιε πνπ δελ ην έρνπλ πξάμεη αθφκα, λα νινθιεξψζνπλ ηε κεηαθνξά 

ηεο BRRD, θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο θαη επηβνιήο ησλ δηαηάμεψλ 

ηεο· 

55. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηθχξσζε απφ ηα θξάηε κέιε ηεο 

δηαθπβεξλεηηθήο ζπκθσλίαο γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ ακνηβαηνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ 

ζην εληαίν ηακείν εμπγίαλζεο (ΔΣΔ), πνπ επηηξέπεη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΜΔ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηνπ κέζνπ δηάζσζεο κε ίδηα κέζα, απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016, ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα· εθθξάδεη ηελ 

επηδνθηκαζία ηνπ γηα ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ ππνινγηζκνχ θαη ζπγθέληξσζεο γηα 

ηηο εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαβαιιφκελεο εηζθνξέο ζην ΔΣΔ κέζσ ηνπ SRB· εθθξάδεη ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ απφθαζε λα ζπζηαζεί ην ΔΣΔ κε δηαθπβεξλεηηθή ζπκθσλία 

αληί κέζσ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη άκεζα ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ηελ ηαρεία ελζσκάησζε ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπκθσλίαο ζην πιαίζην ηνπ 

ελσζηαθνχ δηθαίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 ηεο ζπκθσλίαο θαη ζηελ έθζεζε 

ησλ πέληε πξνέδξσλ· 

56. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ λνκηθψλ 

θηλδχλσλ ησλ αμηψζεσλ ζην πιαίζην ηεο αξρήο πεξί κε επηδείλσζεο ηεο ζέζεο ησλ 

πηζησηψλ· 

57. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα εηζπξάηηνπλ ηηο εηζθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ BRRD θαη 

ηνλ ΔΜΔ πιήξσο, εγθαίξσο θαη απνηειεζκαηηθά ζε εζληθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

κεηαβηβάδνπλ ζην ΔΣΔ ζχκθσλα κε ηε δηαθπβεξλεηηθή ζπκθσλία· 

58. θαιεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα δηεμαγάγεη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή επαλεμέηαζε ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ ζπλεηζθνξψλ γηα ην ΔΣΔ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ αηηηνινγηθή ζθέςε 

27 ηνπ θαη᾽ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/63, θαη λα ειέγμεη ηδίσο ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ παξάγνληα θηλδχλνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη 

αληηθαηνπηξίδεηαη κε νξζφ ηξφπν ην πξνθίι θηλδχλνπ ησλ ιηγφηεξν ζχλζεησλ 

ηδξπκάησλ· 

59. ζπληζηά, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ ζην κέιινλ, ηελ 

πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην 

ζπκβνχιην κε βάζε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία (δηάθνξα εξγαιεία εμπγίαλζεο 

ελαιιαθηηθά πξνο ηε ξεπζηνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο), ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα· 

60. ππνγξακκίδεη ηελ ρξνληθή αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ θαλφλσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

βαξψλ θαη γηα ηελ πιήξε δηάζσζε κε ίδηα κέζα, νη νπνίνη επεξέαζαλ αλαδξνκηθά ηελ 

πξαγκαηηθή επηθηλδπλφηεηα ησλ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ πξηλ απφ ηηο 

ηειεπηαίεο λνκηθέο δηαηάμεηο, θαη ηνλ νξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ θαλφλσλ 

πξνζηαζίαο ησλ επελδχζεσλ· θαιεί ην SRB λα δηεμαγάγεη πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ θαη λα εμαζθαιίζεη φηη, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο, νη λένη θαλφλεο ζα εθαξκνζηνχλ κε ηελ αλαγθαία αλαινγηθφηεηα θαη 

δηθαηνζχλε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ 
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(ESMA) λα εγγπεζνχλ ηελ απαηηνχκελε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ· 

61. ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν, ζπλεπεία ηεο χπαξμεο ησλ εζληθψλ ηκεκάησλ ηνπ ΔΣΔ, λα 

ηεζεί ηαρέσο ζε εθαξκνγή θαηάιιεινο κεηαβαηηθφο κεραληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγνχληαη ζην Σακείν, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, επαξθείο πφξνη θαηά ηελ 

πεξίνδν πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη λα δηαζθαιηζηεί ν απνηειεζκαηηθφο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη θπβεξλήζεσλ· ππελζπκίδεη φηη ε Δπξσνκάδα θαη νη 

ππνπξγνί ηνπ ECOFIN, αλαγλψξηζαλ ζηε δήισζή ηνπο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013 ηε 

δπλαηφηεηα πξνζθπγήο είηε ζε εζληθέο πεγέο, κε ηελ ππνζηήξημε ηξαπεδηθψλ 

εηζθνξψλ, είηε ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο (ΔΜ)·  

62. εθθξάδεη, πάλησο, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε φζνλ αθνξά 

ηε δηάζεζε θνλδπιίσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο εμπγίαλζεο, απφ εζληθνχο 

πφξνπο·  

63. ππελζπκίδεη ηε δήισζε ηνπ ECOFIN, ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2015, θαη ηε δέζκεπζε πνπ 

πεξηιακβάλεη φζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θχξσζεο ηεο 

δηαθπβεξλεηηθήο ζπκθσλίαο, ηεο δπλαηφηεηαο γηα πιήξε κεηαθνξά ηεο BRRD θαη 

εθαξκνγή ξπζκίζεσλ κεηαβαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ησλ πεξαηηέξσ 

ελεξγεηψλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλνχ κεραληζκνχ πξνζηαζίαο 

πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνλ δαλεηζκφ απφ ην ΔΣΔ, πνπ λα ηεζνχλ ζε ηζρχ ην αξγφηεξν έσο 

ην ηέινο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη έλαο θνηλφο δεκνζηνλνκηθφο 

κεραληζκφο πξνζηαζίαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο έζραηε ιχζε φηαλ ηα άιια 

πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ· ππελζπκίδεη φηη ν κεραληζκφο πξνζηαζίαο ζα 

πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθά νπδέηεξνο κεζνπξφζεζκα, θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο απνθπγήο ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ· ηνλίδεη φηη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζα πξέπεη λα 

παξακείλεη ππεχζπλνο γηα ηελ απνπιεξσκή κέζσ ηξαπεδηθψλ εηζθνξψλ ζε φια ηα 

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθ ησλ πζηέξσλ θαηαβνιήο·  

Τπίτορ πςλώναρ 

64. ππελζπκίδεη φηη, απφ θνηλνχ κε ηνλ ΔΔΜ θαη ηνλ ΔΜΔ, ζε κηα νπζηαζηηθή ΣΔ ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλφηεηα παξνρήο εληαίνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαζέζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπο, σο βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

νπζηαζηηθήο δηάξξεμεο ηνπ θαχινπ θχθινπ θπβεξλήζεσλ-ηξαπεδψλ, ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαζεηψλ, ηεο δεκηνπξγίαο ίζσλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο· ζεσξεί φηη 

θάζε ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ θαηαζέζεσλ πξέπεη πάληα λα απνηξέπεη ηελ πξφθιεζε 

εζηθνχ θηλδχλνπ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη φπνηνο αλαιακβάλεη θίλδπλν ζα έρεη 

θαη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ· 

65. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δέζκε πνπ πξφηεηλε ε Δπηηξνπή ζηηο 24 

Ννεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζηελ ΣΔ· επηζεκαίλεη ηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε απφ κηα αληαζθάιηζε ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ (DGS) ζε έλα θαζεζηψο ζπλαζθάιηζεο θαη, 

ηειηθά, ζηελ πιήξε αζθάιηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ εζληθψλ DGS θαηά ηελ νξηζηηθή 

θαηάζηαζε, θαη ηελ πξνζέγγηζε κε γλψκνλα ηνλ θίλδπλν ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ζπλεηζθνξψλ· πξνζβιέπεη ζηελ έλαξμε λνκνζεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηε βάζε ηεο 

πηνζεηεζείζαο ζέζεο· 
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66. επηζεκαίλεη φηη ε δεκηνπξγία επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιηζεο ησλ θαηαζέζεσλ 

(EDIS) απαηηεί ηελ εθαξκνγή εληαίνπ εγρεηξηδίνπ θαλφλσλ θαζψο θαη ηνπ πξψηνπ θαη 

ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα ηεο ΣΔ, φπσο επίζεο ηε κεηαθνξά ηεο BRRD θαη ηεο νδεγίαο γηα 

ηα ζπζηήκαηα εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ (DGSD) απφ φια ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε 

κέιε, θαη πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζην επξσπατθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα· ηνλίδεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ δηάζσζεο κε ίδηα κέζα ζα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκηθνχ κεραληζκνχ απνθπγήο ηνπ θηλδχλνπ, 

κεηψλνληαο έηζη ηνπο θφβνπο εζηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθιεζνχλ απφ 

ηελ ζηαδηαθή ακνηβαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο· ππνγξακκίδεη ηε δέζκεπζε 

ηεο Δπηηξνπήο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ ζηελ ΣΔ· 

67. επηζεκαίλεη φηη έλα εχξπζκν ζχζηεκα εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ ρξεκαηνδνηνχκελν 

απφ εηζθνξέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο απνδεδεηγκέλνπο 

ηξφπνπο πξφιεςεο ηεο δηάζσζεο ηξαπεδψλ κε ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ·  

68. ππελζπκίδεη φηη ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα δηαζθαιίδεη ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ 

ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φηη ζα πξέπεη λα απνηξέπεη νπνηνλδήπνηε 

θαηαθεξκαηηζκφ εληφο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο· 

69. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ζην Δληαίν πκβνχιην Δμπγίαλζεο. 
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ΑΠΟΦΗ ΣΗ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 

Beatrix von Storch 

Σελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ Σξαπεδηθή Έλσζε ηελ έρσ απνξξίςεη. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ εληαίν επνπηηθφ κεραληζκφ, ε έθζεζε εκθαλίδεη ηα πξάγκαηα ππεξβνιηθά 

ξφδηλα. Θα ρξεηαζηεί αθφκα πνιχο ρξφλνο κέρξη λα κπνξέζεη λα δνπιέςεη απνηειεζκαηηθά ε 

επνπηεία. Δίλαη εμσπξαγκαηηθφ λα πηζηέςεη θαλείο φηη ε επνπηεία είλαη ήδε ζε ζέζε λα 

εληνπίζεη ηα επείγνληα πξνβιήκαηα ηεο έιιεηςεο θεθαιαίσλ ζε νξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ή αθφκα θαη ζε νιφθιεξα εζληθά ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα. 

 

ηνλ ηνκέα ηεο εμπγίαλζεο έρεη ζεκεησζεί ζίγνπξα πξφνδνο. Δδψ έρεη ήδε αξρίζεη ε 

ζχζηαζε ησλ ζρεηηθψλ επηηξνπψλ θαη νξγάλσλ. Σαπηφρξνλα, πφξξσ απέρνπκε απφ ηελ 

εληαία ηξαπεδηθή εμπγίαλζε ζε επίπεδν ΔΔ θαη ρσξίο επηβάξπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Σν 

θαζνξηζηηθφ ελ πξνθεηκέλσ είλαη φηη δελ έρεη ζπάζεη ν θαχινο θχθινο ηεο θεξεγγπφηεηαο 

θξαηψλ θαη ηξαπεδψλ. Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη κφλν εκκέζσο ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

θαηάξγεζε ηεο κεδεληθήο ζηάζκηζεο ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. 

 

Σέινο, ε έθζεζε αλαθέξεη φηη νη θαηαζέζεηο είλαη δπλαηφλ λα πξνζηαηεπηνχλ ζε επξσπατθή 

θιίκαθα θαη ζε πςειφ επίπεδν. Απηφ είλαη επζεβήο πφζνο. Ζ πξνζηαζία ζα είλαη είηε πςειή 

αιιά κεξηθή είηε εληαία ζε επξσπατθή θιίκαθα. Ζ ζρεδηαδφκελε εμαζθάιηζε έλαληη θηλδχλνπ 

ζε επξσπατθή θιίκαθα ζα κεηψζεη ην επίπεδν πξνζηαζίαο ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Άιιεο ρψξεο 

ζα επσθειεζνχλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαθαηαλνκή θαη δελ ζπκβάιιεη ζην λα 

γίλνπλ αζθαιέζηεξεο νη θαηαζέζεηο. 
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