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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του 

για τους κινδύνους που απορρέουν από την 

κατοχή περιουσιακών στοιχείων επιπέδου 

3, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, 

και ιδίως από τη δυσκολία εκτίμησής τους· 

χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό το γεγονός ότι 

η ΕΑΤ ενσωμάτωσε στη μεθοδολογία της 

δοκιμασίας προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων για το 2018 ειδική 

μεταχείριση για τους κινδύνους που 

απορρέουν από τα μέσα του επιπέδου 2 και 

του επιπέδου 3· επαναλαμβάνει σθεναρά 

την έκκλησή του στον ΕΕΜ να θέσει το 

ζήτημα αυτό ως προτεραιότητα της ενιαίας 

εποπτείας για το 2018· 

10. επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του 

για τους κινδύνους που επαπειλούν τη 

δημοσιονομική σταθερότητα ολόκληρης 

της ζώνης του ευρώ που απορρέουν από 

την υψηλή έκθεση ορισμένων τραπεζικών 

συστημάτων σε χρηματοπιστωτικά 

περιουσιακά στοιχεία επιπέδων 2 και  3, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, 

και ιδίως από τη δυσκολία εκτίμησής τους· 

εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός 

ότι, από καταβολής της, η ΕΚΤ δεν έχει 

λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση και τη 

μείωση των κινδύνων που συνδέονται με 

αυτά τα μη ρευστοποιήσιμα και 

περίπλοκα μέσα· χαιρετίζει στο πλαίσιο 

αυτό το γεγονός ότι η ΕΑΤ ενσωμάτωσε 

στη μεθοδολογία της δοκιμασίας 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για 

το 2018 ειδική μεταχείριση για τους 

κινδύνους που απορρέουν από τα μέσα του 

επιπέδου 2 και του επιπέδου 3· 

επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του 

στον ΕΕΜ να θέσει το ζήτημα αυτό ως 

προτεραιότητα της ενιαίας εποπτείας για το 

2018, προκειμένου να διασφαλιστεί μια 

πιο ρεαλιστική εκτίμηση των συστημικών 

κινδύνων που ενυπάρχουν στο ευρωπαϊκό 

τραπεζικό σύστημα και να επιτευχθεί η 

πολύ αναγκαία μείωση τους·  
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  30α. εφιστά την προσοχή στη 

θεμελιώδη σημασία της επίτευξης μιας 

φιλόδοξης διαρθρωτικής μεταρρύθμισης 

του τραπεζικού τομέα που θα βασίζεται 

στον σαφή και υποχρεωτικό διαχωρισμό 

μεταξύ επενδύσεων και παραδοσιακών 

πιστωτικών συναλλαγών· αντιτίθεται 

στην επιθυμία της Επιτροπής να 

αποσύρει την πρότασή της επί του 

θέματος αυτού· επισημαίνει ότι η 

μεταρρύθμιση αυτή προωθήθηκε από την 

ίδια την Επιτροπή ως σημαντικό 

συμπλήρωμα της οδηγίας BRRD για την 

επίλυση των τραπεζικών κρίσεων· τονίζει 

ότι ο διαχωρισμός είναι απαραίτητος 

προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση 

των κρίσεων διασφαλίζοντας παράλληλα 

την πλήρη προστασία των αποταμιευτών 

και των καταθετών και αντιμετωπίζοντας 

αποτελεσματικά το πρόβλημα των 

τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες 

για να πτωχεύσουν· καλεί την Επιτροπή 

να δρομολογήσει εκ νέου την πρόταση και 

να προωθήσει τη σύναψη συμφωνίας 

μεταξύ των συννομοθετών· 
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  31α. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 

για τις δυσμενείς επιπτώσεις της 

διάσωσης με ίδια μέσα όσον αφορά την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών και πολιτών 

της ΕΕ· επισημαίνει ότι ο μηχανισμός 

διάσωσης με πόρους του δημοσίου 

μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα 

και την επιτάχυνση των κρίσεων και την 

αύξηση της χρηματοπιστωτικής 

αστάθειας, προκαλώντας αντιθέτως, 

πανικό και αλυσιδωτές επιπτώσεις στις 

αγορές· καταδικάζει την διαρθρωτική 

αδικία της αρχής της διάσωσης με ίδια 

μέσα, σύμφωνα με την οποία η ευθύνη για 

τις χρεοκοπίες των τραπεζών επιβαρύνει 

εν μέρει τους μικροεπενδυτές, τους 

αποταμιευτές και τους κατόχους 

λογαριασμών, παρά το γεγονός ότι δεν 

έχουν τον έλεγχο της ευρωστίας των 

τραπεζών ή επιρροή επί της διαχείρισής 

τους· 
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