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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. meni, da obstajajo tveganja, povezana z 

državnim dolgom; ugotavlja tudi, da so 

finančne institucije v nekaterih državah 

članicah čezmerno vlagale v obveznice 

svojih držav, kar je vodilo v pretirano 

usmerjenost v „domače trge“, medtem ko 

je eden od glavnih ciljev bančne unije 

prekiniti povezavo med bankami in javnim 

dolgom; ugotavlja, da bi lahko z ustrezno 

bonitetno obravnavo državnega dolga 

lahko ustvarili spodbude za banke, da bi 

bolje upravljale izpostavljenost do tveganja 

državnih posojilojemalcev; vendar 

ugotavlja, da imajo državne obveznice 

ključno vlogo kot vir visokokakovostnih 

likvidnih zavarovanj in pri vodenju 

monetarne politike ter da bi spremembe 

njihove bonitetne obravnave, zlasti brez 

predvidenega postopnega uvajanja, lahko 

znatno vplivale na finančni in javni 

sektor, zato je treba pred pripravo vsakega 

predloga na tem področju skrbno preučiti 

prednosti in slabosti revizije veljavnega 

okvira; je seznanjen z različnimi 

možnostmi politike, ki jih je delovna 

skupina na visoki ravni za bonitetno 

obravnavo izpostavljenosti bank do 
tveganja državnih posojilojemalcev 

4. meni, da obstajajo tveganja, povezana z 

državnim dolgom, ki doslej niso bila 

obravnavana; ugotavlja tudi, da so 

finančne institucije v nekaterih državah 

članicah čezmerno vlagale v obveznice 

svojih držav, kar je vodilo v pretirano 

usmerjenost v „domače trge“, medtem ko 

je eden od glavnih ciljev bančne unije 

prekiniti povezavo med bankami in javnim 

dolgom; meni, da bi bilo treba regulativno 

obravnavo državnega dolga spremeniti, da 

bi odražala tveganje državnih 

posojilojemalcev, ugotavlja, da bi lahko z 

ustrezno bonitetno obravnavo državnega 

dolga lahko ustvarili spodbude za banke, 

da bi bolje upravljale izpostavljenost do 

tveganja državnih posojilojemalcev; 

podpira priporočila ESRB, naj se revidira 

obravnava državne in medbančne 

izpostavljenosti; v zvezi s tem meni, da je 

treba za državni dolg uvesti ukrepe za 

obravnavanje tveganja koncentracije, 

vključno z omejitvijo velikih 

izpostavljenosti, morda tudi v povezavi z 

uvedbo uteži tveganja, večjih od nič, da bi 

zmanjšali soodvisnost med bankami in 

vladami; meni, da bi moral biti regulativni 

okvir EU skladen z mednarodnimi 
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predstavila v svojem poročilu in o katerih 

je Svet ECOFIN razpravljal na 

neuradnem zasedanju 22. aprila 2016; 

meni, da bi moral biti regulativni okvir EU 

skladen z mednarodnimi standardi; zato z 

zanimanjem pričakuje rezultate dela 

Odbora za finančno stabilnost v zvezi z 

državnim dolgom, na katerih bi lahko 

temeljile prihodnje odločitve; meni, da bi 

moral evropski okvir omogočiti tržno 

disciplino, ki bi pomenila vodenje vzdržnih 

politik in ponudbo visokokakovostnih in 

likvidnih sredstev za finančni sektor ter 

varne obveznosti držav; poudarja, da bi 

bilo treba vzporedno z razmislekom o 

državnem dolgu razmisliti tudi o 

konvergenci pri vrsti gospodarskih 

področij, o državni pomoči in tveganjih, 

kot so kršitve, vključno s finančnim 

kriminalom; 

standardi; zato z zanimanjem pričakuje 

rezultate dela Odbora za finančno 

stabilnost v zvezi z državnim dolgom, na 

katerih bi lahko temeljile prihodnje 

odločitve; meni, da bi moral evropski okvir 

omogočiti tržno disciplino, ki bi pomenila 

vodenje vzdržnih politik in ponudbo 

visokokakovostnih in likvidnih sredstev za 

finančni sektor ter varne obveznosti držav; 

poudarja, da bi bilo treba vzporedno z 

razmislekom o državnem dolgu razmisliti 

tudi o konvergenci pri vrsti gospodarskih 

področij, o državni pomoči in tveganjih, 

kot so kršitve, vključno s finančnim 

kriminalom; 

Or. en 
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39. opozarja, da bo treba pri obravnavi 

bančnih kriz v prihodnje spoštovati pravila 

o državni pomoči in da mora biti izredna 

javna podpora preventivne in začasne 

narave ter se ne sme uporabljati za 

izravnavo izgub, ki jih ima ali bi jih v 

bližnji prihodnosti lahko imela institucija; 

poziva k določitvi učinkovitih postopkov 

med enotnim odborom za reševanje in 

Komisijo za sprejemanje odločitev v 

primeru reševanja, zlasti v zvezi s 

časovnim okvirom; meni, da bi bilo treba 

prožnost, vključeno v sedanji okvir, 

pojasniti, in opozarja, da bi jo bilo treba 

bolje izkoristiti za obravnavo posebnih 

situacij, ne da bi to oviralo dejansko 

reševanje bank, ki so nesolventne, zlasti v 

primeru preventivnih in alternativnih 

ukrepov, ki vključujejo uporabo sredstev 

sistemov jamstva za vloge, kot je določeno 

v členu 11(3) in (6) direktive o sistemih 

jamstva za vloge; zato poziva Komisijo, 

naj ponovno prouči svojo razlago zadevnih 

pravil o državni pomoči, da bi zagotovila 

dejansko izvajanje preventivnih in 

alternativnih ukrepov, ki jih je določil 

evropski zakonodajalec v direktivi o 

39. opozarja, da bo treba pri obravnavi 

bančnih kriz v prihodnje spoštovati pravila 

o državni pomoči in da mora biti izjemni 

primer izredne javne podpore preventivne 

in začasne narave ter se ne sme uporabljati 

za izravnavo izgub, ki jih ima ali bi jih v 

bližnji prihodnosti lahko imela institucija; 

poziva k določitvi učinkovitih postopkov 

med enotnim odborom za reševanje in 

Komisijo za sprejemanje odločitev v 

primeru reševanja, zlasti v zvezi s 

časovnim okvirom; meni, da bi bilo treba 

prožnost, vključeno v sedanji okvir, 

pojasniti, in opozarja, da bi jo bilo treba 

bolje izkoristiti za obravnavo posebnih 

situacij, ne da bi to oviralo dejansko 

reševanje bank, ki so nesolventne, zlasti v 

primeru preventivnih in alternativnih 

ukrepov, ki vključujejo uporabo sredstev 

sistemov jamstva za vloge, kot je določeno 

v členu 11(3) in (6) direktive o sistemih 

jamstva za vloge; zato poziva Komisijo, 

naj ponovno prouči svojo razlago zadevnih 

pravil o državni pomoči, da bi zagotovila 

dejansko izvajanje preventivnih in 

alternativnih ukrepov, ki jih je določil 

evropski zakonodajalec v direktivi o 
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sistemih jamstva za vloge; ugotavlja, da se 

posebne situacije različno obravnavajo 

brez jasne utemeljitve; Komisijo opozarja, 

da je bilo treba poročilo o oceni stalne 

potrebe po omogočanju preventivnih 

dokapitalizacij in pogojev, povezanih s 

tovrstnimi ukrepi, pripraviti do 31. 

decembra 2015; Komisijo poziva, naj 

poročilo o tem čim prej predloži; 

sistemih jamstva za vloge; ugotavlja, da se 

posebne situacije različno obravnavajo 

brez jasne utemeljitve; Komisijo opozarja, 

da je bilo treba poročilo o oceni stalne 

potrebe po omogočanju preventivnih 

dokapitalizacij in pogojev, povezanih s 

tovrstnimi ukrepi, pripraviti do 31. 

decembra 2015; Komisijo poziva, naj 

poročilo o tem čim prej predloži; 

Or. en 

 

 


