
 

AM\1116861EL.docx  PE598.457v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.2.2017 A8-0019/9 

Τροπολογία  9 

Sander Loones 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

Ramon Tremosa i Balcells 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016 

2016/2247(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. θεωρεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι που 

συνδέονται με το δημόσιο χρέος· 

επισημαίνει επίσης ότι σε ορισμένα κράτη 

μέλη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 

υπερεπενδύσει σε ομόλογα της 

κυβέρνησης της χώρας τους, γεγονός που 

οδήγησε σε υπερβολική «εγχώρια 

μεροληψία», τη στιγμή που ένας από τους 

κύριους στόχους της τραπεζικής ένωσης 

είναι η διάρρηξη του δεσμού τραπεζών και 

δημόσιου χρέους· επισημαίνει ότι με την 

ενδεδειγμένη συνετή μεταχείριση των 

κρατικών ομολόγων θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν κίνητρα για τις τράπεζες 

ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα 

ανοίγματά τους σε κρατικά ομόλογα· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα κρατικά 

ομόλογα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

ως πηγή υψηλής ποιότητας 

ρευστοποιήσιμων εγγυήσεων και στην 

άσκηση της νομισματικής πολιτικής, και 

ότι η μεταβολή στην προληπτική 

αντιμετώπιση τους, ιδίως αν δεν 

προβλέπεται μια σταδιακή προσέγγιση, 

θα μπορούσε να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις τόσο στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα, 

γεγονός που επιβάλλει προσεκτική 

4. θεωρεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι που 

συνδέονται με το δημόσιο χρέος, οι οποίοι 

μέχρι στιγμής δεν έχουν αντιμετωπιστεί· 
επισημαίνει επίσης ότι σε ορισμένα κράτη 

μέλη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 

υπερεπενδύσει σε ομόλογα της 

κυβέρνησης της χώρας τους, γεγονός που 

οδήγησε σε υπερβολική «εγχώρια 

μεροληψία», τη στιγμή που ένας από τους 

κύριους στόχους της τραπεζικής ένωσης 

είναι η διάρρηξη του δεσμού τραπεζών και 

δημόσιου χρέους· εκτιμά, κατά συνέπεια, 

ότι η ρυθμιστική μεταχείριση του 

κρατικού χρέους πρέπει να τροποποιηθεί 

ώστε να αντανακλά τον κρατικό κίνδυνο· 
επισημαίνει ότι με την ενδεδειγμένη 

συνετή μεταχείριση των κρατικών 

ομολόγων θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν κίνητρα για τις τράπεζες 

ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα 

ανοίγματά τους σε κρατικά ομόλογα· 

επικροτεί τις συστάσεις του ΕΣΣΚ για 

αναθεώρηση του χειρισμού των κρατικών 

και των διατραπεζικών ανοιγμάτων· 

πιστεύει, από αυτή την άποψη, ότι πρέπει 

να θεσπιστούν μέτρα για τα κρατικά 

ομόλογα προς αντιμετώπιση του κινδύνου 

συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένων 
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εξέταση των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων μιας αναθεώρησης του 

ισχύοντος πλαισίου πριν υποβληθεί 

οποιαδήποτε πρόταση· λαμβάνει υπόψη 

τις διάφορες επιλογές πολιτικής που 

διατυπώνονται στην έκθεση της ομάδας 

εργασίας υψηλού επιπέδου για την 

προληπτική αντιμετώπιση των 

ανοιγμάτων σε κρατικά ομόλογα, η οποία 

συζητήθηκε κατά την άτυπη συνεδρίαση 

του Συμβουλίου ECOFIN στις 22 

Απριλίου 2016· θεωρεί ότι το ρυθμιστικό 

πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τα 

διεθνή πρότυπα· αναμένει, συνεπώς, με 

μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των 

εργασιών του FSB σχετικά με τα κρατικά 

ομόλογα, προκειμένου να προσανατολίσει 

τις μελλοντικές αποφάσεις τους· θεωρεί ότι 

το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει να 

καθιστά δυνατή την πειθαρχία της αγοράς 

στην εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών και 

την παροχή ρευστοποιήσιμων στοιχείων 

ενεργητικού υψηλής ποιότητας για τον 

οικονομικό τομέα και ασφαλών στοιχείων 

παθητικού για τις κυβερνήσεις· τονίζει ότι, 

παράλληλα με τις συζητήσεις σχετικά με 

το δημόσιο χρέος, θα πρέπει να αναπτυχθεί 

προβληματισμός για τη σύγκλιση σε 

ευρύτερο φάσμα οικονομικών θεμάτων, 

για τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων και για κινδύνους όπως η 

αθέμιτη συμπεριφορά, 

συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 

εγκλήματος· 

ορίων για τα μεγάλα ανοίγματα, 

ενδεχομένως σε συνδυασμό με την 

εισαγωγή συντελεστών στάθμισης 

μηδενικού κινδύνου, προκειμένου να 

περιοριστεί η αλληλεξάρτηση μεταξύ 

τραπεζών και κυβερνήσεων· θεωρεί ότι το 

ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να 

συνάδει με τα διεθνή πρότυπα· αναμένει, 

συνεπώς, με μεγάλο ενδιαφέρον τα 

αποτελέσματα των εργασιών του FSB 

σχετικά με τα κρατικά ομόλογα, 

προκειμένου να προσανατολίσει τις 

μελλοντικές αποφάσεις τους· θεωρεί ότι το 

ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει να καθιστά 

δυνατή την πειθαρχία της αγοράς στην 

εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών και την 

παροχή ρευστοποιήσιμων στοιχείων 

ενεργητικού υψηλής ποιότητας για τον 

οικονομικό τομέα και ασφαλών στοιχείων 

παθητικού για τις κυβερνήσεις· τονίζει ότι, 

παράλληλα με τις συζητήσεις σχετικά με 

το δημόσιο χρέος, θα πρέπει να αναπτυχθεί 

προβληματισμός για τη σύγκλιση σε 

ευρύτερο φάσμα οικονομικών θεμάτων, 

για τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων και για κινδύνους όπως η 

αθέμιτη συμπεριφορά, 

συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 

εγκλήματος· 

Or. en 
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39. υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά 

την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων 

του τραπεζικού τομέα, και υπενθυμίζει ότι 

η έκτακτη δημόσια στήριξη έχει μόνο 

προληπτικό και προσωρινό χαρακτήρα και 

δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αντιστάθμιση ζημιών τις οποίες έχει 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί στο εγγύς 

μέλλον ένα ίδρυμα· ζητεί να καθοριστούν 

αποτελεσματικές διαδικασίες μεταξύ του 

Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) και 

της Επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων σε 

περίπτωση εξυγίανσης, ιδίως όσον αφορά 

το χρονοδιάγραμμα· θεωρεί ότι η 

ενσωματωμένη ευελιξία του ισχύοντος 

πλαισίου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, και 

υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

καλύτερα στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων καταστάσεων, χωρίς να 

εμποδίζει την ουσιαστική εξυγίανση 

αφερέγγυων τραπεζών, ιδίως στην 

περίπτωση προληπτικών και εναλλακτικών 

μέτρων με τη χρήση οικονομικών πόρων 

του ΣΕΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 

παράγραφοι 3 και 6 της οδηγίας για το 

σύστημα εγγύησης των καταθέσεων 

39. υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά 

την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων 

του τραπεζικού τομέα, και υπενθυμίζει ότι 

η εξαίρεση της έκτακτης δημόσιας 

στήριξης έχει μόνο προληπτικό και 

προσωρινό χαρακτήρα και δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση 

ζημιών τις οποίες έχει υποστεί ή ενδέχεται 

να υποστεί στο εγγύς μέλλον ένα ίδρυμα· 

ζητεί να καθοριστούν αποτελεσματικές 

διαδικασίες μεταξύ του Ενιαίου 

Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) και της 

Επιτροπής για τη λήψη αποφάσεων σε 

περίπτωση εξυγίανσης, ιδίως όσον αφορά 

το χρονοδιάγραμμα· θεωρεί ότι η 

ενσωματωμένη ευελιξία του ισχύοντος 

πλαισίου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, και 

υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί 

καλύτερα στην αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων καταστάσεων, χωρίς να 

εμποδίζει την ουσιαστική εξυγίανση 

αφερέγγυων τραπεζών, ιδίως στην 

περίπτωση προληπτικών και εναλλακτικών 

μέτρων με τη χρήση οικονομικών πόρων 

του ΣΕΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 

παράγραφοι 3 και 6 της οδηγίας για το 
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(ΟΣΕΚ)· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 

επανεξετάσει την ερμηνεία της ως προς 

τους σχετικούς κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις σε μια προσπάθεια να εγγυηθεί 

τη δυνατότητα για ουσιαστική εφαρμογή 

των προληπτικών και των εναλλακτικών 

μέσων που προβλέπει η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία με την ΟΣΕΚ· επισημαίνει ότι 

ορισμένες καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν 

με διαφορετικό τρόπο χωρίς να δοθεί 

σαφής αιτιολόγηση· υπενθυμίζει στην 

Επιτροπή ότι έπρεπε να έχει υποβληθεί έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2015 έκθεση στην 

οποία να αξιολογούνται η συνεχιζόμενη 

ανάγκη για προληπτικές 

ανακεφαλαιοποιήσεις και οι προϋποθέσεις 

που συνδέονται με τα εν λόγω μέτρα· καλεί 

την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο 

δυνατόν την έκθεση αυτή· 

σύστημα εγγύησης των καταθέσεων 

(ΟΣΕΚ)· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 

επανεξετάσει την ερμηνεία της ως προς 

τους σχετικούς κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις σε μια προσπάθεια να εγγυηθεί 

τη δυνατότητα για ουσιαστική εφαρμογή 

των προληπτικών και των εναλλακτικών 

μέσων που προβλέπει η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία με την ΟΣΕΚ· επισημαίνει ότι 

ορισμένες καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν 

με διαφορετικό τρόπο χωρίς να δοθεί 

σαφής αιτιολόγηση· υπενθυμίζει στην 

Επιτροπή ότι έπρεπε να έχει υποβληθεί έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2015 έκθεση στην 

οποία να αξιολογούνται η συνεχιζόμενη 

ανάγκη για προληπτικές 

ανακεφαλαιοποιήσεις και οι προϋποθέσεις 

που συνδέονται με τα εν λόγω μέτρα· καλεί 

την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο 

δυνατόν την έκθεση αυτή· 

Or. en 

 

 


