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8.2.2017 A8-0019/11 

Predlog spremembe  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 Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kateřina Konečná, Marina Albiol 

Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. je zaskrbljen zaradi velikega obsega 

slabih posojil, saj so imele po podatkih 

ECB banke v euroobmočju do aprila 2016 

1014 milijard EUR takšnih posojil; meni, 

da je treba njihov obseg nujno zmanjšati; 

pozdravlja prizadevanja v tej smeri v 

nekaterih državah članicah; ugotavlja pa, 

da je bilo to vprašanje doslej večinoma 

obravnavano na nacionalni ravni; meni, da 

je treba to težavo rešiti čim prej, vendar 

priznava, da je za dokončno rešitev 

potrebno več časa; meni, da bi morala 

vsaka predlagana rešitev upoštevati vir 

slabih posojil, učinek na zmožnost bank za 

dajanje posojil realnemu gospodarstvu ter 

potrebo po razvoju primarnega in 

sekundarnega trga slabih posojil, po 

možnosti v obliki varnega in preglednega 

listinjenja, tako na ravni Unije kot na 

nacionalni ravni; meni, da bi morala vsaka 

predlagana rešitev upoštevati vir slabih 

posojil, učinek na zmožnost bank za 

dajanje posojil realnemu gospodarstvu ter 

potrebo po razvoju primarnega in 

sekundarnega trga slabih posojil, po 

možnosti v obliki varnega in preglednega 

listinjenja, tako na ravni Unije kot na 

nacionalni ravni; v zvezi s tem znova 

1. je zaskrbljen zaradi velikega obsega 

slabih posojil, saj so imele po podatkih 

ECB banke v euroobmočju do aprila 2016 

1014 milijard EUR takšnih posojil; meni, 

da je treba njihov obseg nujno zmanjšati; 

pozdravlja prizadevanja v tej smeri v 

nekaterih državah članicah; ugotavlja pa, 

da je bilo to vprašanje doslej večinoma 

obravnavano na nacionalni ravni; meni, da 

je treba to težavo rešiti čim prej, vendar 

priznava, da je za dokončno rešitev 

potrebno več časa; meni, da bi morala 

vsaka predlagana rešitev upoštevati vir 

slabih posojil, učinek na zmožnost bank za 

dajanje posojil realnemu gospodarstvu ter 

potrebo po razvoju primarnega in 

sekundarnega trga slabih posojil, po 

možnosti v obliki varnega in preglednega 

listinjenja, tako na ravni Unije kot na 

nacionalni ravni; Komisiji priporoča, naj 

državam članicam med drugim pomaga pri 

ustanavljanju namenskih družb za 

upravljanje („slabe banke“) in okrepljenem 

nadzoru; je zaskrbljen zaradi nedavnih 

komentarjev predstavnikov organa EBA 

in ECB, ki so predlagali, da bi za te 

družbe za upravljanje morali jamčiti 

davkoplačevalci, in zavrača mnenje, da je 
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poudarja, kako pomembna je zmožnost 

prodaje slabih posojil, da se sprosti kapital, 

in sicer zlasti za bančna posojila malim in 

srednjim podjetjem; pozdravlja 

posvetovanje ECB o osnutku smernic za 

banke o slabih posojilih kot prvi korak, 

meni pa, da je treba doseči večji napredek; 

pozdravlja predlog Komisije o 

insolventnosti in prestrukturiranju v okviru 

unije kapitalskih trgov, vključno z zgodnjo 

fazo prestrukturiranja in drugo 

priložnostjo; poziva države članice, naj do 

sprejetja predloga in za njegovo dopolnitev 

izboljšajo zadevno zakonodajo, zlasti kar 

zadeva dolžino postopkov izterjave, 

delovanje pravosodnih sistemov in 

splošneje njihov pravni okvir za 

prestrukturiranje dolga, ter izvedejo 

potrebne vzdržne strukturne reforme za 

okrevanje gospodarstva, da bi rešile 

vprašanje slabih posojil; ugotavlja, da so 

po navedbah Banke za mednarodne 

poravnave nekatere banke euroobmočja 

oslabile svojo kapitalsko osnovo z 

izplačevanjem visokih dividend, ki so med 

krizo v nekaterih primerih presegale znesek 

zadržanega čistega dobička; meni, da se 

lahko kapitalski položaj bank okrepi z 

zmanjšanjem izplačil dividend in 

povečanjem svežega kapitala; 

treba za ponovno dobičkonosnost 

bančnega sektorja uporabljati javna 

sredstva; v zvezi s tem znova poudarja, 

kako pomembna je zmožnost prodaje 

slabih posojil, da se sprosti kapital, in sicer 

zlasti za bančna posojila malim in srednjim 

podjetjem; pozdravlja posvetovanje ECB o 

osnutku smernic za banke o slabih 

posojilih kot prvi korak, meni pa, da je 

treba doseči večji napredek; pozdravlja 

predlog Komisije o insolventnosti in 

prestrukturiranju v okviru unije kapitalskih 

trgov, vključno z zgodnjo fazo 

prestrukturiranja in drugo priložnostjo; 

poziva države članice, naj do sprejetja 

predloga in za njegovo dopolnitev 

izboljšajo zadevno zakonodajo, zlasti kar 

zadeva dolžino postopkov izterjave, 

delovanje pravosodnih sistemov in 

splošneje njihov pravni okvir za 

prestrukturiranje dolga, ter izvedejo 

potrebne vzdržne strukturne reforme za 

okrevanje gospodarstva, da bi rešile 

vprašanje slabih posojil; ugotavlja, da so 

po navedbah Banke za mednarodne 

poravnave nekatere banke euroobmočja 

oslabile svojo kapitalsko osnovo z 

izplačevanjem visokih dividend, ki so med 

krizo v nekaterih primerih presegale znesek 

zadržanega čistega dobička; meni, da se 

lahko kapitalski položaj bank okrepi z 

zmanjšanjem izplačil dividend in 

povečanjem svežega kapitala; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. meni, da so vzrok za premajhno 

donosnost v evropskem bančnem sektorju 

poleg kopičenja slabih posojil in okolja 

obrestne mere težave na strani 

povpraševanja; ugotavlja, da so splošna 

gospodarska stagnacija in rekordno 

visoke ravni likvidnih sredstev, ki jih 

imajo nefinančne korporacije v 

euroobmočju (delno zaradi kompresije 

plač, ki se izvaja več desetletij) in zaradi 

katerih se zmanjšujeta zanašanje na 

posojila korporacijam in povpraševanje 

korporacij po posojilih, bistveni dejavniki 

za kronično nizko stopnjo donosnosti 

bank; meni, da se morajo zaradi teh 

razmer varčevalne politike končati in je 

nujno vzpostaviti obsežen infrastrukturni 

naložbeni program EU, v okviru katerega 

se bodo vlagala nova sredstva v realno 

gospodarstvo; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Predlog spremembe  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 Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. opozarja na tveganja, povezana s 

finančnimi institucijami, ki so prevelike ali 

preveč medsebojno povezane, da bi 

propadle, ali preveč kompleksne za 

reševanje; je seznanjen, da je bil na 

mednarodni ravni dogovorjen sklop 

ukrepov politike za obravnavanje teh 

tveganj (predvsem skupna sposobnost 

pokrivanja izgub, centralni kliring 

izvedenih finančnih instrumentov, 

kapitalski dodatek in povečanje količnika 

finančnega vzvoda za globalne sistemske 

banke); se zavezuje, da bo čim hitreje 

opravil delo v zvezi z zadevnimi 

zakonodajnimi predlogi za izvajanje teh 

ukrepov v Uniji, da bi dodatno zmanjšali 

tveganja, povezana s težavo „prevelik, da 

bi propadel“; opozarja na izjavo Marka 

Carneyja, predsednika Odbora za finančno 

stabilnost, da dogovor o predlogih za 

skupni mednarodni standard o skupni 

sposobnosti pokrivanja izgub za globalne 

sistemsko pomembne banke pomeni 

preobrat, s katerim bo rešeno vprašanje 

bank, ki so „prevelike, da bi propadle“; 

ugotavlja tudi, da sta učinkovit mehanizem 

za reševanje s sredstvi upnikov in ustrezna 

raven minimalnih zahtev glede lastnih 

16. opozarja na tveganja, povezana s 

finančnimi institucijami, ki so prevelike ali 

preveč medsebojno povezane, da bi 

propadle, ali preveč kompleksne za 

reševanje; je seznanjen, da je bil na 

mednarodni ravni dogovorjen sklop 

ukrepov politike za delno obravnavanje teh 

tveganj (predvsem skupna sposobnost 

pokrivanja izgub, centralni kliring 

izvedenih finančnih instrumentov, 

kapitalski dodatek in povečanje količnika 

finančnega vzvoda za globalne sistemske 

banke); se zavezuje, da bo čim hitreje 

opravil delo v zvezi z zadevnimi 

zakonodajnimi predlogi za izvajanje teh 

ukrepov v Uniji, da bi dodatno zmanjšali 

tveganja, povezana s težavo „prevelik, da 

bi propadel“; opozarja na izjavo Marka 

Carneyja, predsednika Odbora za finančno 

stabilnost, da dogovor o predlogih za 

skupni mednarodni standard o skupni 

sposobnosti pokrivanja izgub za globalne 

sistemsko pomembne banke pomeni 

preobrat, s katerim bo rešeno vprašanje 

bank, ki so „prevelike, da bi propadle“; 

ugotavlja tudi, da sta učinkovit mehanizem 

za reševanje s sredstvi upnikov in ustrezna 

raven minimalnih zahtev glede lastnih 
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sredstev in upravičenih obveznosti 

pomemben del regulativnih ukrepov za 

obravnavo te težave, ki bodo omogočili 

reševanje globalnih sistemskih bank brez 

uporabe javnih subvencij in motenj v 

širšem finančnem sistemu; 

sredstev in upravičenih obveznosti 

pomemben del regulativnih ukrepov za 

obravnavo te težave, ki bodo omogočili 

reševanje globalnih sistemskih bank brez 

uporabe javnih subvencij in motenj v 

širšem finančnem sistemu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Predlog spremembe  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 Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. opozarja na omejitve sedanje 

metodologije stresnih testov; zato 

pozdravlja prizadevanja organa EBA in 

ECB za izboljšanje okvira za izvajanje 

stresnih testov; meni pa, da bi bilo treba 

narediti več, da bi se pri tem bolj 

upoštevali možnost in realnost dejanskih 

kriznih situacij, med drugim tako, da bi bili 

v metodologijo v večji meri vključeni 

dinamični elementi, kot je učinek širitve 

okužbe; meni, da zaradi pomanjkanja 

preglednosti pri stresnih testih ECB tudi 

nadzorne prakse zbujajo negotovost; 

poziva ECB, naj objavi rezultate svojih 

stresnih testov, da bi okrepila zaupanje na 

trgu; 

18. opozarja na omejitve sedanje 

metodologije stresnih testov, ki so se na 

primer pokazale pri posebni obravnavi 

Deutsche Bank v lanskoletnem stresnem 

testu; zato pozdravlja prizadevanja organa 

EBA in ECB za izboljšanje okvira za 

izvajanje stresnih testov; meni pa, da bi 

bilo treba narediti več, da bi se pri tem bolj 

upoštevali možnost in realnost dejanskih 

kriznih situacij, med drugim tako, da bi bili 

v metodologijo v večji meri vključeni 

dinamični elementi, kot je učinek širitve 

okužbe; meni, da zaradi pomanjkanja 

preglednosti pri stresnih testih ECB tudi 

nadzorne prakse zbujajo negotovost; 

poziva ECB, naj objavi rezultate svojih 

stresnih testov, da bi okrepila zaupanje na 

trgu; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/15 

Predlog spremembe  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 Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marina Albiol Guzmán 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

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, naj se med enotnim odborom za 

reševanje in Komisijo določijo učinkoviti 

postopki 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 

sistemih jamstva za vloge; ugotavlja, da se 

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; 

ugotavlja, da ECB ni podala razlage glede 

postopka izračuna kapitalskega 

primanjkljaja pri uporabi preventivne 

dokapitalizacije Monte dei Paschi di 

Siena, in poziva k čim večji preglednosti 

in doslednosti pri teh izračunih; poziva, 

naj se med enotnim odborom za reševanje 

in Komisijo določijo učinkoviti postopki 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 
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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; 

razlago zadevnih pravil o državni pomoči, 

da bi zagotovila dejansko izvajanje 

preventivnih in alternativnih ukrepov, ki 

jih je določil evropski zakonodajalec v 

direktivi o 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 

 

 


