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8.2.2017 A8-0019/11 

Amendamentul  11 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. se declară îngrijorat cu privire la nivelul 

ridicat al creditelor neperformante dat fiind 

că, potrivit datelor BCE, până în aprilie 

2016, băncile din zona euro dețineau 

credite neperformante de 1 014 miliarde 

EUR; consideră că se impune reducerea 

acestui nivel; salută eforturile întreprinse 

deja pentru de a reduce nivelul de credite 

neperformante în unele țări; constată însă 

că, până în prezent, această problemă a fost 

adresată mai ales naţional; consideră că 

problemă trebuie soluţionată cât mai 

curând, dar recunoaşte că o soluţie 

definitivă va avea nevoie de timp; 

consideră că orice soluție sugerată ar trebui 

să ia în considerare sursa creditelor 

neperformante, impactul asupra capacității 

de creditare a băncilor pentru economia 

reală și necesitatea de a dezvolta o piață 

primară și secundară a creditelor 

neperformante, eventual la nivel european, 

sub forma unei piețe de securitizare sigure 

şi transparente, implicând atât nivelul 

european, cât şi pe cel naţional; recomandă 

Comisiei să acorde sprijin statelor membre, 

printre altele la instituirea unor societăți 

dedicate de administrare a activelor (sau 

„bănci rele”) și a unei supravegheri 

consolidate; reiterează în acest context 

1. se declară îngrijorat cu privire la nivelul 

ridicat al creditelor neperformante dat fiind 

că, potrivit datelor BCE, până în aprilie 

2016, băncile din zona euro dețineau 

credite neperformante de 1 014 miliarde 

EUR; consideră că se impune reducerea 

acestui nivel; salută eforturile întreprinse 

deja pentru de a reduce nivelul de credite 

neperformante în unele țări; constată însă 

că, până în prezent, această problemă a fost 

adresată mai ales naţional; consideră că 

problemă trebuie soluţionată cât mai 

curând, dar recunoaşte că o soluţie 

definitivă va avea nevoie de timp; 

consideră că orice soluție sugerată ar trebui 

să ia în considerare sursa creditelor 

neperformante, impactul asupra capacității 

de creditare a băncilor pentru economia 

reală și necesitatea de a dezvolta o piață 

primară și secundară a creditelor 

neperformante, eventual la nivel european, 

sub forma unei piețe de securitizare sigure 

şi transparente, implicând atât nivelul 

european, cât şi pe cel naţional; recomandă 

Comisiei să acorde sprijin statelor membre, 

printre altele la instituirea unor societăți 

dedicate de administrare a activelor (sau 

„bănci rele”) și a unei supravegheri 

consolidate; își exprimă îngrijorarea cu 
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importanța capacității de a lichida creditele 

neperformante pentru a elibera capital, 

important, în special, pentru creditarea 

bancară a IMM; salută consultarea 

desfăşurată de BCE cu privire la proiectele 

de orientări pentru bănci referitoare la 

creditele neperformante, ca un prim pas, 

dar consideră că trebuie făcute progrese 

mai substanțiale; salută propunerea 

Comisiei privind insolvența şi 

restructurarea, inclusiv privind 

restructurarea timpurie și a doua șansă, în 

cadrul uniunii piețelor de capital; solicită 

statelor membre ca, până la adoptarea sa şi 

cu scopul de a o completa, să-şi 

consolideze legislaţia în domeniu, mai ales 

în ceea ce priveşte durata procedurilor de 

redresare, funcţionarea sistemelor judiciare 

şi cadru juridic general privind 

restructurarea datoriei, precum şi să pună 

în aplicare reformele structurale durabile şi 

necesare pentru o redresare economică care 

să asaneze creditele neperformante; 

constată că, potrivit Băncii Reglementelor 

Internaționale, unele bănci din zona euro 

și-au slăbit bazele de capital, plătind 

dividende substanțiale, depășind uneori 

nivelul rezultatului reportat pe parcursul 

anilor de criză; consideră că poziția de 

capital a băncilor poate fi consolidată prin 

reducerea plăților dividendelor și prin 

atragerea de capital nou; 

privire la observațiile făcute recent de 

reprezentanți ai ABE și BCE în care 

aceștia au propus ca aceste societăți de 

administrare a activelor să fie sprijine de 

contribuabili și respinge poziția conform 

căreia ar trebui utilizate fonduri publice 

pentru a restabili rentabilitatea sectorului 

bancar; reiterează în acest context 

importanța capacității de a lichida creditele 

neperformante pentru a elibera capital, 

important, în special, pentru creditarea 

bancară a IMM; salută consultarea 

desfăşurată de BCE cu privire la proiectele 

de orientări pentru bănci referitoare la 

creditele neperformante, ca un prim pas, 

dar consideră că trebuie făcute progrese 

mai substanțiale; salută propunerea 

Comisiei privind insolvența şi 

restructurarea, inclusiv privind 

restructurarea timpurie și a doua șansă, în 

cadrul uniunii piețelor de capital; solicită 

statelor membre ca, până la adoptarea sa şi 

cu scopul de a o completa, să-şi 

consolideze legislaţia în domeniu, mai ales 

în ceea ce priveşte durata procedurilor de 

redresare, funcţionarea sistemelor judiciare 

şi cadru juridic general privind 

restructurarea datoriei, precum şi să pună 

în aplicare reformele structurale durabile şi 

necesare pentru o redresare economică care 

să asaneze creditele neperformante; 

constată că, potrivit Băncii Reglementelor 

Internaționale, unele bănci din zona euro 

și-au slăbit bazele de capital, plătind 

dividende substanțiale, depășind uneori 

nivelul rezultatului reportat pe parcursul 

anilor de criză; consideră că poziția de 

capital a băncilor poate fi consolidată prin 

reducerea plăților dividendelor și prin 

atragerea de capital nou; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Amendamentul  12 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. consideră că lipsa profitabilității în 

sectorul bancar european este cauzată de 

probleme care țin de cerere, pe lângă 

stocul de credite neperformante și de 

situația ratelor dobânzii; constată că 

stagnarea economică generală și 

nivelurile-record de active lichide deținute 

de societățile nefinanciare în zona euro 

(într-o anumită măsură, din cauza 

deceniilor de comprimări salariale), care 

reduc dependența societăților de 

împrumuturi și cererea de împrumuturi 

din partea lor, sunt factori importanți ce 

determină nivelul cronic scăzut al 

profitabilității băncilor; consideră că 

această situație necesită încetarea 

politicilor de austeritate și inițierea de 

urgență a unui program substanțial de 

investiții în infrastructură la nivelul UE, 

prin care să se investească noi fonduri în 

economia reală; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Amendamentul  13 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol 

Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. ia act de riscurile reprezentate de 

instituții financiare de tipul „prea mari 

pentru a se prăbuși”, „prea interconectate 

pentru a eșua” și „prea complexe pentru 

rezoluție”; ia act de faptul că s-a convenit 

asupra unui set de măsuri concepute la 

nivel internațional pentru a elimina 

riscurile acestea (în principal, capacitatea 

totală de absorbție a pierderilor, 

compensarea la nivel central a 

instrumentelor derivate, capitalul și un 

indicator suplimentar al efectului de levier 

pentru băncile de importanță sistemică 

globală); își exprimă angajamentul de a 

trata cu celeritate propunerile legislative 

corespunzătoare în scopul transpunerii lor 

în Uniune, reducând astfel și mai mult 

riscurile prezentate de entitățile „prea mari 

pentru a se prăbuși”; reamintește declarația 

lui Mark Carney, președintele Consiliului 

pentru Stabilitate Financiară, potrivit căruia 

acordul referitor la propunerile legate de un 

standard internațional comun privind 

capacitatea totală de absorbție a pierderilor 

pentru băncile de importanță sistemică 

globală (G-SIB) este un moment hotărâtor 

în eliminarea conceptului de „prea mare 

pentru a se prăbuși”; constată, totodată, că 

16. ia act de riscurile reprezentate de 

instituții financiare de tipul „prea mari 

pentru a se prăbuși”, „prea interconectate 

pentru a eșua” și „prea complexe pentru 

rezoluție”; ia act de faptul că s-a convenit 

asupra unui set de măsuri concepute la 

nivel internațional, în special pentru a 

elimina riscurile acestea (în principal, 

capacitatea totală de absorbție a pierderilor, 

compensarea la nivel central a 

instrumentelor derivate, capitalul și un 

indicator suplimentar al efectului de levier 

pentru băncile de importanță sistemică 

globală); își exprimă angajamentul de a 

trata cu celeritate propunerile legislative 

corespunzătoare în scopul transpunerii lor 

în Uniune, reducând astfel și mai mult 

riscurile prezentate de entitățile „prea mari 

pentru a se prăbuși”; reamintește declarația 

lui Mark Carney, președintele Consiliului 

pentru Stabilitate Financiară, potrivit căruia 

acordul referitor la propunerile legate de un 

standard internațional comun privind 

capacitatea totală de absorbție a pierderilor 

pentru băncile de importanță sistemică 

globală (G-SIB) este un moment hotărâtor 

în eliminarea conceptului de „prea mare 

pentru a se prăbuși”; constată, totodată, că 
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un mecanism eficace de recapitalizare 

internă și aplicarea unui nivel adecvat 

minim de fonduri proprii și pasive eligibile 

sunt o parte importantă din măsurile de 

reglementare menite să soluționeze această 

problemă și să permită rezoluția băncilor 

de importanță sistemică globală fără 

recurgerea la ajutoare de stat și fără 

perturbarea sistemului financiar în 

ansamblu; 

un mecanism eficace de recapitalizare 

internă și aplicarea unui nivel adecvat 

minim de fonduri proprii și pasive eligibile 

sunt o parte importantă din măsurile de 

reglementare menite să soluționeze această 

problemă și să permită rezoluția băncilor 

de importanță sistemică globală fără 

recurgerea la ajutoare de stat și fără 

perturbarea sistemului financiar în 

ansamblu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Amendamentul  14 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază limitările actualei 

metodologii a testului de rezistență; prin 

urmare, salută eforturile ABE și BCE de a 

urmări îmbunătățirea cadrului testării de 

rezistență; totuși, consideră că ar trebui 

depuse mai multe eforturi pentru a reflecta 

mai bine posibilitatea și realitatea unor 

situații autentice de criză, între altele prin 

încorporarea în metodologie a mai multor 

elemente dinamice, cum ar fi efectele de 

contagiune; consideră că lipsa de 

transparență ce caracterizează propriile 

teste de rezistență realizate de BCE atrage 

un anumit grad de incertitudine în 

practicile de supraveghere; solicită BCE să 

publice rezultatele testelor de rezistență 

efectuate pentru a spori încrederea pe piață; 

18. subliniază limitările actualei 

metodologii a testului de rezistență, care 

au fost scoase în evidență, de exemplu, de 

tratamentul special de care s-a bucurat 

Deutsche Bank în cursul testului de 

rezistență de anul trecut; prin urmare, 

salută eforturile ABE și BCE de a urmări 

îmbunătățirea cadrului testării de 

rezistență; totuși, consideră că ar trebui 

depuse mai multe eforturi pentru a reflecta 

mai bine posibilitatea și realitatea unor 

situații autentice de criză, între altele prin 

încorporarea în metodologie a mai multor 

elemente dinamice, cum ar fi efectele de 

contagiune; consideră că lipsa de 

transparență ce caracterizează propriile 

teste de rezistență realizate de BCE atrage 

un anumit grad de incertitudine în 

practicile de supraveghere; solicită BCE să 

publice rezultatele testelor de rezistență 

efectuate pentru a spori încrederea pe piață; 

Or. en 



 

AM\1116895RO.docx  PE598.457v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.2.2017 A8-0019/15 

Amendamentul  15 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 

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 

ajutorul de stat pentru a garanta faptul că 

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; constată că 

BCE nu a oferit explicații cu privire la 

procesul de calcul al deficitului de capital 

în legătură cu aplicarea recapitalizării 

preventive în cazul Monte dei Paschi di 

Siena și solicită o transparență publică 

maximă și o consecvență maximă în astfel 

de calcule; 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 
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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; 

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 

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 

 

 


