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9.1.2019 A8-0419/1 

Pakeitimas 1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita 

(2018/2100(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi neveiksnių paskolų 

sankaupos kai kurių valstybių narių bankų 

sistemose vis dar yra susirūpinimą 

keliančio dydžio; 

E. kadangi neveiksnių paskolų ir 2 bei 

3 lygio pozicijų sankaupos kai kurių 

valstybių narių bankų sistemose vis dar yra 

susirūpinimą keliančio dydžio; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Pakeitimas 2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita 

(2018/2100(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Fa. kadangi, remiantis 2018 m. spalio 

18 d. EVPRI metine ES išvestinių 

finansinių priemonių rinkų statistine 

ataskaita, ES išvestinių finansinių 

priemonių rinkų bendroji nominalioji 

vertė 2017 m. pabaigoje sudarė 660 trln. 

EUR;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Pakeitimas 3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita 

(2018/2100(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. atkreipia dėmesį į EBI visos ES 

mastu atlikto testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis rezultatus; palankiai vertina tai, 

kad į 2018 m. testavimą nepalankiausiomis 

sąlygomis įtrauktos 2 lygio ir 3 lygio 

priemonės; mano, kad testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis turėtų būti 

aiškinamas kartu su kita vykdoma 

priežiūros stebėsenos veikla; ragina BPM, 

EBI ir ESRV rengiant testavimą 

nepalankiausiomis sąlygomis taikyti 

nuoseklią metodiką, kad būtų užtikrintas 

aukštas šios procedūros skaidrumo lygis ir 

užkirstas kelias galimiems iškraipymams;  

10. atkreipia dėmesį į EBI visos ES 

mastu atlikto testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis rezultatus; palankiai vertina tai, 

kad į 2018 m. testavimą nepalankiausiomis 

sąlygomis įtrauktos 2 lygio ir 3 lygio 

priemonės; primena savo raginimą BPM 

šių sudėtingų ir nelikvidžių finansinių 

priemonių, įskaitant išvestines finansines 

priemones, sumažinimą laikyti vienu iš 

pagrindinių priežiūros prioritetų; mano, 

kad testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis rezultatai turėtų būti aiškinami 

kartu su kita vykdoma priežiūros 

stebėsenos veikla; ragina BPM, EBI ir 

ESRV rengiant testavimą 

nepalankiausiomis sąlygomis taikyti 

nuoseklią metodiką, kad būtų užtikrintas 

aukštas šios procedūros skaidrumo lygis ir 

užkirstas kelias galimiems iškraipymams; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Pakeitimas 4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita 

(2018/2100(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. primena, kad esama rizikos, 

susijusios su valstybės skola; atkreipia 

dėmesį į šiuo metu vykdomą Bazelio 

bankų priežiūros komiteto (BBPK) darbą, 

susijusį su valstybės rizika; taip pat yra 

susirūpinęs dėl to, kad kai kurios finansų 

įstaigos turi nepaprastai dideles valstybės 

skolos pozicijas, kurias išleido jų pačių 

vyriausybės; pabrėžia, kad ES valstybės 

skolos prudencinio vertinimo reguliavimo 

sistema turėtų atitikti tarptautinius 

standartus;  

Išbraukta. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Pakeitimas 5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita 

(2018/2100(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. atkreipia dėmesį į vykstančias 

derybas dėl neveiksnių paskolų dokumentų 

rinkinio; atkreipia dėmesį į ECB papildymą 

dėl neveiksnių paskolų ir EBI darbą, 

susijusį su gairėmis dėl neveiksnių ir 

restruktūrizuotų pozicijų valdymo; 

palankiai vertina tai, kad per pastaruosius 

metus sumažėjo neveiksnių paskolų 

apimtis; dar kartą reiškia susirūpinimą dėl 

to, kad kai kuriose valstybėse narėse 

bendras neveiksnių paskolų ir 2 bei 3 lygio 

priemonių skaičius ir jų santykis vis dar 

gerokai didesnis už vidurkį; pabrėžia, kad 

neveiksnių paskolų keliamas pavojus 

finansiniam stabilumui vis dar yra didelis, 

tačiau jis vis dėlto mažesnis nei prieš 

kelerius metus; sutinka su Komisija, kad 

pagrindinė atsakomybė už neveiksnių 

paskolų mažinimą tenka valstybėms 

narėms, visų pirma taikant veiksmingus 

nemokumo teisės aktus, ir patiems 

bankams, tačiau pabrėžia, kad pačiai ES 

naudinga sumažinti neveiksnių paskolą 

dalį;  

16. atkreipia dėmesį į 2018 m. 

gruodžio 18 d. pasiektą susitarimą dėl 

neveiksnių paskolų dokumentų rinkinio; 

apgailestauja, kad nebuvo tinkamai 

atsižvelgta į naujos rizikos ribojimo 

sistemos ekonominį ir socialinį poveikį, 

ypač į jos neigiamą poveikį skolininkams 

ir realiosios ekonomikos finansavimui; 

reiškia susirūpinimą dėl reikalavimo 

padengti visą neveiksnių paskolų sumą 

tinkamumo, proporcingumo ir 

ekonominio poveikio; šiomis aplinkybėmis 

primena, kad užstatas gali turėti 

reikšmingą atsiperkamąją vertę net 

praėjus daugeliui metų po to, kai paskola 

buvo priskirta neveiksnių pozicijų klasei; 
atkreipia dėmesį į ECB papildymą dėl 

neveiksnių paskolų ir EBI darbą, susijusį 

su gairėmis dėl neveiksnių ir 

restruktūrizuotų pozicijų valdymo; 

palankiai vertina tai, kad per pastaruosius 

metus sumažėjo neveiksnių paskolų 

apimtis; dar kartą reiškia susirūpinimą dėl 

to, kad kai kuriose valstybėse narėse 

bendras neveiksnių paskolų ir 2 bei 3 lygio 

priemonių skaičius ir jų santykis vis dar 

gerokai didesnis už vidurkį; pabrėžia, kad 2 

ir 3 lygio finansinių priemonių keliamas 

pavojus finansiniam stabilumui vis dar yra 

didelis, o neveiksnių paskolų keliamas 

pavojus mažesnis nei prieš kelerius metus; 
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sutinka su Komisija, kad pagrindinė 

atsakomybė už neveiksnių paskolų 

mažinimą tenka valstybėms narėms, visų 

pirma taikant veiksmingus nemokumo 

teisės aktus, ir patiems bankams, tačiau 

pabrėžia, kad pačiai ES naudinga sumažinti 

neveiksnių paskolą dalį; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Pakeitimas 6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita 

(2018/2100(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  20a. pažymi, kad pernelyg didelių, kad 

jiems būtų leista žlugti, bankų problema 

tebėra aktuali ir kad tai kelia didelę riziką 

bankų sėkmingo pertvarkymo galimybei; 

pabrėžia, kad reikia vykdyti struktūrinę 

bankų sektoriaus reformą, grindžiamą 

privalomu prekybos veiklos atskyrimu nuo 

kredito funkcijos; atkreipia dėmesį į tai, 

kad ši reforma iš esmės papildytų krizių 

problemų sprendimo sistemą, kaip 

atskleidė per 2008 m. finansų krizę įgyta 

patirtis; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Pakeitimas 7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita 

(2018/2100(INI)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. dar kartą patvirtina savo poziciją, 

kad reikia patikslinti prevencinio 

rekapitalizavimo taisykles; pažymi, kad 

prevencinis rekapitalizavimas gali būti 

krizių valdymo priemonė, tačiau mano, 

kad jo naudojimas turi būti griežtai 

apribotas išimtiniais atvejais, kai bankas 

atitinka suderintus minimaliuosius 

reguliuojamojo kapitalo lygius, taigi yra 

mokus, ir laikosi ES valstybės pagalbos 

taisyklių; primena, kad ES pertvarkymo 

tvarkos tikslas – užtikrinti, kad mokesčių 

mokėtojai būtų apsaugoti, kad netinkamų 

banko vadovybės sprendimų pasekmes 

patirtų jo akcininkai ir kreditoriai, ir kad 

būtų išlaikytas finansų sistemos kaip 

visumos stabilumas; pabrėžia, kad kredito 

įstaigų pertvarkymo taisykles reikėtų 

taikyti dar geriau; 

25. dar kartą patvirtina savo poziciją, 

kad reikia patikslinti prevencinio 

rekapitalizavimo taisykles; pažymi, kad 

prevencinis rekapitalizavimas gali būti 

lemiama ir teisėta krizių valdymo 

priemonė, ir mano, kad jo naudojimas turi 

būti visiškai įmanomas, kai bankas 

išgyvena likvidumo krizę, bet yra mokus; 

primena, kad ES pertvarkymo tvarkos 

tikslas – užtikrinti, kad mokesčių 

mokėtojai būtų apsaugoti, kad netinkamų 

banko vadovybės sprendimų pasekmes 

patirtų jo akcininkai ir kreditoriai, turintys 

pakankamai pajėgumų prisiimti 

nuostolius, ir kad būtų išlaikytas finansų 

sistemos kaip visumos stabilumas; 

pabrėžia, kad dengiant bankų nuostolius 

kredito įstaigų pertvarkymo taisyklės 

visiškai neturėtų būti taikomos 

indėlininkams ir smulkiems kreditoriams;  

Or. en 

 

 


