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9.1.2019 A8-0419/1 

Изменение  1 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че размерът на 

необслужваните кредити в банковите 

системи на някои държави членки все 

още е тревожно висок; 

Д. като има предвид, че размерът на 

необслужваните кредити и 

експозициите от ниво 2 и ниво 3 в 

банковите системи на някои държави 

членки все още са тревожно високи; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Еa. като има предвид, че според 

първия годишен статистически 

доклад на ЕОЦКП за пазарите на 

деривати в ЕС от 18 октомври 2018 г. 

пазарите на деривати в ЕС възлизаха 

на брутна условна стойност от 660 

трилиона евро в края на 2017 г.;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. отбелязва резултатите от теста за 

устойчивост на ЕБО за целия ЕС; 

приветства включването на 

инструменти от ниво 2 и ниво 3 в 

обхвата на тестовете за устойчивост 

през 2018 г.; счита, че тестовете за 

устойчивост следва да се тълкуват в 

комбинация с други текущи надзорни 

дейности по наблюдение; призовава 

ЕНМ, ЕБО и ЕССР да използват 

последователни методологии при 

определяне на теста за устойчивост, за 

да се гарантира висока степен на 

прозрачност относно тази процедура и 

да се предотвратят възможни 

изкривявания;  

10. отбелязва резултатите от теста за 

устойчивост на ЕБО за целия ЕС; 

приветства включването на 

инструменти от ниво 2 и ниво 3 в 

обхвата на тестовете за устойчивост 

през 2018 г.; подновява призива си към 

ЕНМ да направи основен надзорен 

приоритет намаляването на обема на 

тези комплексни и неликвидни 

финансови инструменти, 

включително дериватите; счита, че 

тестовете за устойчивост следва да се 

тълкуват в комбинация с други текущи 

надзорни дейности по наблюдение; 

призовава ЕНМ, ЕБО и ЕССР да 

използват последователни методологии 

при определяне на теста за устойчивост, 

за да се гарантира висока степен на 

прозрачност относно тази процедура и 

да се предотвратят възможни 

изкривявания; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. припомня, че съществуват 

рискове, свързани с държавния дълг; 

отбелязва текущата работа на 

Базелския комитет по банков надзор 

(БКБН) относно риска от кредитно 

неизпълнение от държавата; изразява 

загриженост и поради факта, че 

някои финансови институции имат 

прекомерно големи експозиции, 

инвестирани в държавни дългови 

инструменти, емитирани от 

собствените им правителства; 

подчертава, че регулаторната рамка 

на ЕС относно пруденциалното 

третиране на държавния дълг следва 

да отговаря на международните 

стандарти;  

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. отбелязва продължаващите 

преговори по пакета относно 

необслужваните кредити; отбелязва 

допълнението на ЕЦБ за 

необслужваните кредити и работата на 

ЕБО относно насоките за управление на 

необслужвани и преструктурирани 

експозиции; приветства намаляването 

на обема на необслужваните кредити 

през последните години; отново 

изразява своята загриженост, че общият 

брой и делът на необслужваните 

кредити и инструментите от ниво 2 и 

ниво 3 в някои държави членки 

продължава да бъде много над средното 

равнище; подчертава, че рискът за 

финансовата стабилност, породен от 

необслужваните кредити, продължава 

да е значителен, въпреки че е по-малък 

в сравнение с преди няколко години; 

изразява съгласие с Комисията, че 

основната отговорност за намаляване на 

необслужваните кредити е на държавите 

членки, по-специално чрез ефективно 

законодателство в областта на 

несъстоятелността, както и чрез самите 

банки, но подчертава интереса на ЕС да 

се намали делът на необслужваните 

кредити;  

16. отбелязва постигнатото на 18 

декември 2018 г. споразумение по 

пакета относно необслужваните 

кредити; изразява съжаление, че 

икономическото и социалното 

въздействие на новата пруденциална 

рамка, и по-специално нейното 

отрицателно въздействие върху 

заемополучателите и върху 

финансирането на реалната 

икономика, не са били разгледани по 

подходящ начин; изразява 

загриженост относно 

целесъобразността, 

пропорционалността и 

икономическото въздействие на 

изискването за пълно покритие за 

обезпечените необслужвани кредити; 

във връзка с това припомня, че 

обезпеченията могат да имат 

значителна възстановима стойност 

дори още много години, след като 

заемът е бил класифициран като 

необслужвана експозиция; отбелязва 

допълнението на ЕЦБ за 

необслужваните кредити и работата на 

ЕБО относно насоките за управление на 

необслужвани и преструктурирани 

експозиции; приветства намаляването 

на обема на необслужваните кредити 

през последните години; отново 
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изразява своята загриженост, че общият 

брой и делът на необслужваните 

кредити и инструментите от ниво 2 и 

ниво 3 в някои държави членки 

продължава да бъде много над средното 

равнище; подчертава, че рискът за 

финансовата стабилност, породен от 

инструментите от ниво 2 и ниво 3, 

продължава да е значителен, докато 

рискът от необслужваните кредити 
е по-малък в сравнение с преди няколко 

години; изразява съгласие с Комисията, 

че основната отговорност за намаляване 

на необслужваните кредити е на 

държавите членки, по-специално чрез 

ефективно законодателство в областта 

на несъстоятелността, както и чрез 

самите банки, но подчертава интереса 

на ЕС да се намали делът на 

необслужваните кредити; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Изменение  6 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  20а. подчертава, че проблемът с 

банките от типа „твърде големи, за 

да бъдат оставени да фалират“ все 

още е актуален и създава значителни 

рискове за възможността за 

преструктуриране на банките; 

изтъква необходимостта от 

структурна реформа на банковия 

сектор, основана на задължителното 

отделяне на търговските дейности 

от кредитната функция; посочва, че 

тази реформа би представлявала 

основно допълнение към рамката за 

разрешаване на кризи, както беше 

подчертано от поуките, извлечени от 

финансовата криза от 2008 г.; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Изменение  7 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. отново потвърждава позицията 

си, че правилата за предпазна 

рекапитализация трябва да бъдат 

изяснени; отбелязва, че предпазната 

рекапитализация може да бъде 

инструмент за управление на кризи, но 

счита, че нейното използване трябва да 

бъде строго ограничено до 

изключителни случаи, при които 

банката отговаря на хармонизираните 

минимални равнища на регулаторен 

капитал и следователно е 

платежоспособна, както и когато е 

гарантирано спазването на 

правилата на ЕС за държавните 

помощи; припомня, че целта на режима 

на ЕС за преструктуриране е да се 

гарантира, че данъкоплатците са 

защитени, разходите за неуспехите на 

ръководството на банките се поемат от 

неговите акционери и кредитори и че 

стабилността на финансовата система 

като цяло e запазена; подчертава, че 

наборът от правила за преструктуриране 

на кредитните институции трябва да се 

прилага още по-ефективно; 

25. отново потвърждава позицията 

си, че правилата за предпазна 

рекапитализация трябва да бъдат 

изяснени; отбелязва, че предпазната 

рекапитализация може да бъде 

решаващ и легитимен инструмент за 

управление на кризи, и счита, че 

нейното използване трябва да бъде 

напълно достъпно, когато банката е 

изправена пред криза на 

ликвидността, но е платежоспособна; 

припомня, че целта на режима на ЕС за 

преструктуриране е да се гарантира, че 

данъкоплатците са защитени, че 

разходите за неуспехите на 

ръководството на банките се поемат от 

неговите акционери и кредитори с 

достатъчен капацитет за поемане на 

загуби и че стабилността на 

финансовата система като цяло e 

запазена; подчертава, че наборът от 

правила за преструктуриране на 

кредитните институции следва изцяло 

да изключват вложителите и 

дребните кредитори от 

задължението да поемат загуби на 

банките;  

Or. en 
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