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Amendamentul  9 

Sander Loones 
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Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară – raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că există riscuri asociate cu 

datoria suverană; remarcă faptul că, în 

unele state membre, instituțiile financiare 

au investit peste măsură în obligațiuni de 

stat emise de propriul guvern, conducând la 

o „preferință națională” excesivă, deși unul 

dintre obiectivele principale ale uniunii 

bancare este cel de a rupe conexiunea 

dintre bănci și riscul asociat cu datoria 

suverană; consideră că un tratament 

prudențial adecvat aplicat datoriei suverane 

ar putea stimula băncile să își gestioneze 

mai atent expunerile suverane; ia act, cu 

toate acestea, de faptul că obligațiunile de 

stat joacă un rol critic, ca sursă de 

garanții de calitate înaltă, lichide și ca 

factor important în politica monetară, și 

că modificarea tratamentului prudențial 

aplicat, mai ales în lipsa unei abordări 

progresive, ar putea avea un efect 

semnificativ atât asupra sectorului 

financiar, cât și asupra sectorului public, 

fapt ce impune analizarea atentă a 

avantajelor și a dezavantajelor revizuirii 

actualului cadru juridic, anterior 

prezentării unei propuneri: ia act de 

opțiunile de politici enumerate în raportul 

Grupului de lucru la nivel înalt privind 

4. consideră că există riscuri asociate cu 

datoria suverană care până în prezent nu 

au fost abordate; remarcă faptul că, în 

unele state membre, instituțiile financiare 

au investit peste măsură în obligațiuni de 

stat emise de propriul guvern, conducând la 

o „preferință națională” excesivă, deși unul 

dintre obiectivele principale ale uniunii 

bancare este cel de a rupe conexiunea 

dintre bănci și riscul asociat cu datoria 

suverană; consideră, prin urmare, că ar 

trebui modificat cadrul de reglementare a 

datoriei suverane pentru a reflecta riscul 

suveran; consideră că un tratament 

prudențial adecvat aplicat datoriei suverane 

ar putea stimula băncile să își gestioneze 

mai atent expunerile suverane; susține 

recomandările CERS de a revizui 

tratamentul aplicat expunerilor suverane 

și interbancare; consideră, în acest sens, 

că ar trebui introduse măsuri care vizează 

riscul de concentrare pentru entitățile 

suverane, care să includă limitarea 

expunerilor mari, eventual în combinație 

cu introducerea ponderilor de risc non-

zero, cu scopul de a reduce 

interdependența dintre bănci și guverne; 
consideră că cadrul de reglementare al UE 
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tratamentul prudențial aplicat expunerilor 

suverane, dezbătut în reuniunea 

informală a ECOFIN din 22 aprilie 2016; 

consideră că cadrul de reglementare al UE 

ar trebui să respecte standardele 

internaționale; așteaptă, așadar, cu mare 

interes rezultatele activității CSF cu privire 

la datoria suverană, care să servească drept 

orientare pentru luarea deciziilor în viitor; 

consideră că cadrul european ar trebui să 

asigure disciplina de piață în furnizarea de 

politici durabile și în oferirea unor active 

lichide și de calitate înaltă pentru sectorul 

financiar și a unor pasive sigure pentru 

guverne; subliniază că, pe lângă reflecțiile 

la adresa datoriei suverane, ar trebui 

acordată atenție convergenței unei game 

mai largi de aspecte economice, precum 

ajutoarele de stat și riscurile de abuz, 

inclusiv de abuzuri financiare; 

ar trebui să respecte standardele 

internaționale; așteaptă, așadar, cu mare 

interes rezultatele activității CSF cu privire 

la datoria suverană, care să servească drept 

orientare pentru luarea deciziilor în viitor; 

consideră că cadrul european ar trebui să 

asigure disciplina de piață în furnizarea de 

politici durabile și în oferirea unor active 

lichide și de calitate înaltă pentru sectorul 

financiar și a unor pasive sigure pentru 

guverne; subliniază că, pe lângă reflecțiile 

la adresa datoriei suverane, ar trebui 

acordată atenție convergenței unei game 

mai largi de aspecte economice, precum 

ajutoarele de stat și riscurile de abuz, 

inclusiv de abuzuri financiare; 

Or. en 
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2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. reamintește că trebuie respectate 

normele privind ajutorul de stat în 

contextul unor viitoare crize în domeniul 

bancar și că sprijinul public extraordinar 

trebuie să aibă un caracter preventiv și 

temporar, deopotrivă, neputând fi utilizat 

pentru a compensa pierderile pe care o 

instituție le-a suportat sau este probabil să 

le suporte în viitorul apropiat; solicită 

definirea unor proceduri eficiente între 

SRB și Comisie pentru luarea deciziilor în 

cazul unei rezoluții, în special în ceea ce 

privește calendarul acestora; consideră că 

flexibilitatea oferită de cadrul actual ar 

trebui clarificată și reamintește că ar trebui 

mai bine exploatată în situații specifice, 

fără obstrucționarea procedurilor necesare 

de rezoluție a unor bănci insolvente, în 

special în cazul măsurilor alternative și 

preventive care implică utilizarea 

fondurilor din cadrul sistemelor de 

garantare a depozitelor, astfel cum se 

menționează la articolul 11 alineatele (3) și 

(6) din Directiva privind sistemele de 

garantare a depozitelor (DGSD); solicită, 

așadar, Comisiei Europene să regândească 

interpretarea normelor relevante privind 

39. reamintește că trebuie respectate 

normele privind ajutorul de stat în 

contextul unor viitoare crize în domeniul 

bancar și că sprijinul public extraordinar 

trebuie să aibă un caracter excepțional, 

preventiv și temporar, deopotrivă, 

neputând fi utilizat pentru a compensa 

pierderile pe care o instituție le-a suportat 

sau este probabil să le suporte în viitorul 

apropiat; solicită definirea unor proceduri 

eficiente între SRB și Comisie pentru 

luarea deciziilor în cazul unei rezoluții, în 

special în ceea ce privește calendarul 

acestora; consideră că flexibilitatea oferită 

de cadrul actual ar trebui clarificată și 

reamintește că ar trebui mai bine exploatată 

în situații specifice, fără obstrucționarea 

procedurilor necesare de rezoluție a unor 

bănci insolvente, în special în cazul 

măsurilor alternative și preventive care 

implică utilizarea fondurilor din cadrul 

sistemelor de garantare a depozitelor, astfel 

cum se menționează la articolul 11 

alineatele (3) și (6) din Directiva privind 

sistemele de garantare a depozitelor 

(DGSD); solicită, așadar, Comisiei 

Europene să regândească interpretarea 
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ajutorul de stat pentru a garanta faptul că 

măsurile alternative și preventive prevăzute 

de legiuitorul european în DGSD pot fi 

într-adevăr puse în aplicare; constată că 

anumite situații au fost tratate în mod 

diferit, fără justificări clare; reamintește 

Comisiei că, până la 31 decembrie 2015, 

era prevăzută prezentarea unui raport de 

evaluare a necesității continue pentru a 

permite recapitalizări preventive și 

condiționalitatea aferentă acestor măsuri; 

solicită Comisiei să prezinte cât mai curând 

posibil un astfel de raport; 

normelor relevante privind ajutorul de stat 

pentru a garanta faptul că măsurile 

alternative și preventive prevăzute de 

legiuitorul european în DGSD pot fi într-

adevăr puse în aplicare; constată că 

anumite situații au fost tratate în mod 

diferit, fără justificări clare; reamintește 

Comisiei că, până la 31 decembrie 2015, 

era prevăzută prezentarea unui raport de 

evaluare a necesității continue pentru a 

permite recapitalizări preventive și 

condiționalitatea aferentă acestor măsuri; 

solicită Comisiei să prezinte cât mai curând 

posibil un astfel de raport; 

Or. en 

 

 


