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9.1.2019 A8-0419/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že podíl úvěrů v 

selhání v bankovních systémech některých 

členských států je stále znepokojivě 

vysoký; 

E. vzhledem k tomu, že objem úvěrů v 

selhání a expozic úrovně 2 a 3 v 

bankovních systémech některých 

členských států je stále znepokojivě 

vysoký; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že podle první 

výroční statistické zprávy o derivátových 

trzích v EU zveřejněné orgánem ESMA 

dne 18. října 2018 dosáhly derivátové trhy 

EU na konci roku 2017 rozsahu 660 

bilionů EUR hrubých pomyslných 

nesplacených transakcí; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. bere na vědomí výsledky 

celounijního zátěžového testu, který 

provedl orgán EBA; vítá začlenění nástrojů 

úrovně 2 a úrovně 3 do zátěžových testů v 

roce 2018; domnívá se, že by výsledky 

zátěžových testů měly být vykládány 

v kombinaci s ostatními probíhajícími 

činnostmi v oblasti dohledu; vyzývá 

jednotný mechanismus dohledu, orgán 

EBA a radu ESRB, aby při definování 

zátěžových testů používaly soudržné 

metodiky s cílem zajistit vysokou úroveň 

transparentnosti tohoto postupu a zabránit 

případným narušením;  

10. bere na vědomí výsledky 

celounijního zátěžového testu, který 

provedl orgán EBA; vítá začlenění nástrojů 

úrovně 2 a úrovně 3 do zátěžových testů v 

roce 2018; znovu opakuje svou výzvu, aby 

jednotný mechanismus dohledu učinil ze 

snížení objemu těchto složitých a 

nelikvidních finančních nástrojů, včetně 

derivátů, jednu ze svých hlavních priorit v 

oblasti dohledu; domnívá se, že by 

výsledky zátěžových testů měly být 

vykládány v kombinaci s ostatními 

probíhajícími činnostmi v oblasti dohledu; 

vyzývá jednotný mechanismus dohledu, 

orgán EBA a radu ESRB, aby při 

definování zátěžových testů používaly 

soudržné metodiky s cílem zajistit vysokou 

úroveň transparentnosti tohoto postupu a 

zabránit případným narušením; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že státní dluhopisy 

přináší rizika; bere na vědomí probíhající 

činnost Basilejského výboru pro bankovní 

dohled (BCBS) týkající se rizika vlády; je 

také znepokojen skutečností, že některé 

finanční instituce mají nadměrně vysoké 

expozice vůči státním dluhopisům 

vydaným jejich vlastní vládou; 

zdůrazňuje, že regulační rámec EU 

týkající se obezřetnostního přístupu ke 

státním dluhopisům by měl být v souladu 

s mezinárodními normami;  

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. bere na vědomí probíhající jednání 

o balíčku týkajícím se úvěrů v selhání; bere 

na vědomí dodatek ECB k úvěrům v 

selhání a práci orgánu EBA na pokynech 

pro řízení týkajících se nevýkonných 

expozic a expozic s úlevou; vítá snížení 

objemu úvěrů v selhání v uplynulých 

letech; znovu zdůrazňuje své obavy, že 

celkový počet a podíl úvěrů v selhání a 

nástrojů úrovně 2 a 3 zůstává v některých 

členských státech výrazně nad průměrem; 

zdůrazňuje skutečnost, že riziko, jež úvěry 

v selhání představují pro finanční stabilitu, 

je stále významné, i když nižší, než tomu 

bylo před několika lety; souhlasí s Komisí, 

že hlavní odpovědnost za omezení úvěrů v 

selhání nesou členské státy, zejména 

prostřednictvím účinných insolvenčních 

právních předpisů, a banky samy, 

zdůrazňuje však zájem EU na snížení 

podílu úvěrů v selhání;  

16. bere na vědomí dohodu o balíčku 

týkajícím se problémových úvěrů, které 

bylo dosaženo dne 18. prosince 2018; 

vyjadřuje politování nad tím, že nebyl 

dostatečně řešen ekonomický a sociální 

dopad nového obezřetnostního rámce, 

zejména jeho negativní dopady 

na dlužníky a na financování reálné 

ekonomiky; vyjadřuje znepokojení 

ohledně vhodnosti, přiměřenosti 

a ekonomického dopadu požadavku 

na plné pokrytí pro zajištěné úvěry 

v selhání; v této souvislosti připomíná, 

že kolaterál může mít významnou zpětně 

získatelnou hodnotu i mnoho let poté, co 

byl úvěr klasifikován jako nevýkonná 

expozice; bere na vědomí dodatek ECB 

k úvěrům v selhání a práci orgánu EBA 

na pokynech pro řízení týkajících se 

nevýkonných expozic a expozic s úlevou; 

vítá snížení objemu úvěrů v selhání 

v uplynulých letech; znovu zdůrazňuje své 

obavy, že celkový počet a podíl úvěrů v 

selhání a nástrojů úrovně 2 a 3 zůstává v 

některých členských státech výrazně nad 

průměrem; zdůrazňuje skutečnost, že 

riziko, jež nástroje úrovně 2 a 3 

představují pro finanční stabilitu, je stále 

významné, přičemž riziko, které 

představují úvěry v selhání, je nižší, než 

tomu bylo před několika lety; souhlasí 
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s Komisí, že hlavní odpovědnost 

za omezení úvěrů v selhání nesou členské 

státy, zejména prostřednictvím účinných 

insolvenčních právních předpisů, a banky 

samy, zdůrazňuje však zájem EU na 

snížení podílu úvěrů v selhání; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. zdůrazňuje, že problém bank, které 

jsou „příliš velké na to, aby selhaly“ („too 

big to fail“), je stále relevantní a 

představuje významné riziko pro 

způsobilost řešit krize u bank; připomíná 

potřebu strukturální reformy bankovního 

sektoru založené na závazném oddělení 

obchodních činností a úvěrové funkce; 

zdůrazňuje, že tato reforma by zásadním 

způsobem doplňovala rámec pro řešení 

krizí, jak ukazují zkušenosti z finanční 

krize z roku 2008; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. opakuje své stanovisko, že by měla 

být vyjasněna pravidla týkající se 

preventivní rekapitalizace; konstatuje, že 

preventivní rekapitalizace může být 

nástrojem k řešení krizí, domnívá se však, 

že její využití musí být striktně omezeno 

na výjimečné případy, kdy je banka 

v souladu s harmonizovanými 

regulačními minimálními úrovněmi 

kapitálu a kdy je zajištěno dodržování 

pravidel EU pro státní podporu; 

připomíná, že cílem režimu řešení krizí EU 

je zajistit, aby byli chráněni daňoví 

poplatníci, aby náklady spojené se 

selháním řízení bank hradili jejich 

akcionáři a věřitelé a aby byla zachována 

stabilita finančního systému jako celku; 

zdůrazňuje, že je třeba, aby byla pravidla 

pro řešení krizí úvěrových institucí ještě 

lépe uplatňována; 

25. opakuje své stanovisko, že by měla 

být vyjasněna pravidla týkající se 

preventivní rekapitalizace; poznamenává, 

že preventivní rekapitalizace může být 

klíčovým a legitimním nástrojem k řešení 

krizí a domnívá se, že jeho využití musí 

být v plné míře umožněno v případě, kdy 

daná banka čelí krizi likvidity, přičemž je 

však solventní; připomíná, že cílem režimu 

řešení krizí EU je zajistit, aby byli chráněni 

daňoví poplatníci, aby náklady spojené se 

selháními řízení bank hradili jejich 

akcionáři a věřitelé s dostatečnou 

schopností nést ztráty a aby byla 

zachována stabilita finančního systému 

jako celku; zdůrazňuje, že je třeba, aby 

pravidla pro řešení krizí úvěrových 

institucí zcela vylučovala, aby vkladatelé a 

malí věřitelé museli nést bankovní ztráty;  

Or. en 

 

 


