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Danuta Maria Hübner 

Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016 

2016/2247(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος 

τρόπος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

διάσωσης των τραπεζών με δημόσιους 

πόρους εις βάρος των φορολογουμένων 

και για να διασφαλιστεί η 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ο 

σαφής διαχωρισμός των τραπεζικών, 

εμπορικών και πιστωτικών 

δραστηριοτήτων, με πλήρη σεβασμό της 

κυριαρχίας των κρατών μελών· 

Or. en 
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Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. υπογραμμίζει ότι είναι καθοριστικό να 

εναρμονιστεί η ιεράρχηση των 

απαιτήσεων στην περίπτωση 

αφερεγγυότητας των τραπεζών σε όλα τα 

κράτη μέλη, προκειμένου να καταστεί 

συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη η 

εφαρμογή της BRRD και να προσφέρεται 

βεβαιότητα στους διασυνοριακούς 

επενδυτές· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την πρόταση της Επιτροπής για 

περαιτέρω εναρμόνιση της εν λόγω 

ιεράρχησης· επισημαίνει ότι θα έχει, 

επίσης, καθοριστική σημασία η καλύτερη 

εναρμόνιση του κανονικού καθεστώτος 

αφερεγγυότητας και της ιεράρχησης των 

απαιτήσεών του, τόσο στην περίπτωση 

των τραπεζών, ώστε να αποφεύγονται οι 

ασυμφωνίες με το καθεστώς εξυγίανσης 

των τραπεζών, όσο και στην περίπτωση 

των εταιρειών, ώστε να προσφέρονται 

μεγαλύτερη σαφήνεια και βεβαιότητα 

στους διασυνοριακούς επενδυτές και για 

τη συμβολή στην αντιμετώπιση του 

ζητήματος των ΜΕΔ· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 

BRRD επέφερε μια σημαντική αλλαγή 

στην ιεράρχηση σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας, δίνοντας προτεραιότητα 

σε ασφαλισμένες καταθέσεις ώστε να 

προηγούνται όλων των κεφαλαιακών 

μέσων, της ικανότητας απορρόφησης 

45. ζητεί την κατάργηση της BRRD, 

δεδομένου ότι η εν λόγω οδηγία έχει 

αποδειχθεί αναποτελεσματική και 

επικίνδυνη για τους επενδυτές, τους 

ομολογιούχους και τους καταθέτες καθώς 

και για τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος 

συνολικά· 
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ζημιών, των άλλων κύριων οφειλών, και 

των ανασφάλιστων καταθέσεων· καλεί το 

ΕΣΕ να υποβάλει τα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων που αφορούν τη 

δυνατότητα εξυγίανσης των παγκοσμίως 

συστημικά σημαντικών τραπεζών καθώς 

και άλλων τραπεζών, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 

προτείνονται για την επίλυση των 

προβλημάτων εξυγίανσης· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

57. υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της 

Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ίσους 

όρους ανταγωνισμού σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι θα πρέπει να 

αποφεύγεται ο κατακερματισμός στην 

εσωτερική αγορά· 

57. υπενθυμίζει την ανάγκη να 

διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε 

όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πιστεύει 

ότι η διαχείριση των συστημάτων 

εποπτείας και εξυγίανσης πρέπει να 

γίνεται σε εθνικό επίπεδο· 

Or. en 

 

 


