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4.3.2020 A9-0026/5

Predlog spremembe 5
Ernest Urtasun
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0026/2020
Pedro Marques
Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
(2019/2130(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva k vzpostavitvi zavezujočega 
standarda za zelene obveznice na ravni 
EU in opredelitvi okvira, ki bo ugoden za 
razvoj teh obveznic, da bi se povečala 
preglednost, učinkovitost in 
verodostojnost trajnostnih naložb;
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4.3.2020 A9-0026/6

Predlog spremembe 6
Ernest Urtasun
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0026/2020
Pedro Marques
Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
(2019/2130(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. pozdravlja prizadevanja za 
okrepitev finančnega sektorja in 
zmanjšanje slabih posojil na evropski ravni 
ter ukrepe za zmanjšanje tveganja, 
dosežene v okviru zadnjega bančnega 
svežnja; ugotavlja, da se je delež slabih 
posojil pomembnih institucij od začetka 
izvajanja bančnega nadzora ECB 
novembra 2014 do junija 2019 zmanjšal za 
več kot polovico; poudarja, da je se 
povprečje slabih posojil v euroobmočju s 
6,5 % decembra 2014 zmanjšalo na 2,9 % 
septembra 2019; pozdravlja ta znatni 
napredek; poudarja, da je delež slabih 
posojil v nekaterih institucijah še vedno 
visok in da so potrebna nadaljnja 
prizadevanja za rešitev tega vprašanja; je 
seznanjen s tekočim zakonodajnim delom v 
zvezi z direktivo za skrbnike kreditov in 
kupce kreditov ter poudarja, da je treba pri 
razvoju sekundarnih trgov za posojila in 
vzpostavitvi mehanizma za izvensodno 
uveljavljanje pravic do posojil zagotoviti 
ustrezno varstvo potrošnikov;

21. pozdravlja prizadevanja za 
okrepitev finančnega sektorja in 
zmanjšanje slabih posojil na evropski ravni 
ter ukrepe za zmanjšanje tveganja, 
dosežene v okviru zadnjega bančnega 
svežnja; ugotavlja, da se je delež slabih 
posojil pomembnih institucij od začetka 
izvajanja bančnega nadzora ECB 
novembra 2014 do junija 2019 zmanjšal za 
več kot polovico; poudarja, da se je 
povprečje slabih posojil v euroobmočju s 
6,5 % decembra 2014 zmanjšalo na 2,9 % 
septembra 2019; pozdravlja ta znatni 
napredek; poudarja, da je delež slabih 
posojil v nekaterih institucijah še vedno 
visok in da so potrebna nadaljnja 
prizadevanja za rešitev tega vprašanja; je 
seznanjen s tekočim zakonodajnim delom v 
zvezi z direktivo za skrbnike kreditov in 
kupce kreditov ter poudarja, da je treba 
zagotoviti, da bo razvoj sekundarnih trgov 
za posojila tesno povezan z močnim 
varstvo potrošnikov;
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4.3.2020 A9-0026/7

Predlog spremembe 7
Ernest Urtasun
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0026/2020
Pedro Marques
Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
(2019/2130(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. priznava, da lahko nebančno 
finančno posredništvo, predhodno znano 
kot bančni sistem v senci, prispeva k 
nadaljnji diverzifikaciji financiranja 
gospodarstva; ugotavlja pa, da sta 
nebančno finančno posredništvo in 
„tradicionalni“ bančni sektor precej med 
seboj povezana, kar vzbuja pomisleke 
glede sistemskega tveganja zaradi 
neustrezne ureditve in nadzora nebančnega 
finančnega posredništva;

36. priznava, da lahko nebančno 
finančno posredništvo, znano tudi kot 
bančni sistem v senci, prispeva k nadaljnji 
diverzifikaciji financiranja gospodarstva; 
ugotavlja pa, da sta nebančno finančno 
posredništvo in „tradicionalni“ bančni 
sektor precej med seboj povezana, kar 
vzbuja pomisleke glede sistemskega 
tveganja zaradi neustrezne ureditve in 
nadzora nebančnega finančnega 
posredništva;
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4.3.2020 A9-0026/8

Predlog spremembe 8
Ernest Urtasun
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0026/2020
Pedro Marques
Bančna unija – letno poročilo za leto 2019
(2019/2130(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 49a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 49a. ugotavlja, da je Komisija v svoji 
odločitvi iz decembra 2019 ugotovila, da 
obsežna javna podpora, dodeljena nemški 
Landesbank, ne pomeni državne pomoči, 
ker je dokapitalizacija banke in dodatno 
zagotavljanje državnih jamstev potekalo 
pod pogoji, ki bi jih sprejel zasebni 
vlagatelj (načelo udeleženca v tržnem 
gospodarstvu); še vedno pa ni prepričan, 
da bo novi predlagani poslovni načrt 
banki omogočil vnovično 
dobičkonostnost, saj se je izkazalo, da je 
odobritev načrta prestrukturiranja banke 
s strani Komisije v letu 2012 temeljila na 
preveč optimističnih predpostavkah; 
ugotavlja, da neizpolnjevanje načrta za 
prestrukturiranje očitno nima posledic; 
zato poziva Komisijo, naj razmisli o tem, 
da bi načrte prestrukturiranja naredila 
zavezujoče in ali naj bi neupoštevanje 
predhodnih načrtov prestrukturiranja 
imelo posledice za prihodnje odločitve o 
državni pomoči; v zvezi s tem poudarja, da 
ni mogoče šteti, da je podpora, dodeljena v 
okviru institucionalne sheme za zaščito 
vlog, samodejno skladna z načelom 
udeleženca v tržnem gospodarstvu, saj 
skrb zasebnega vlagatelja zadeva le 
pričakovano donosnost naložb, ne pa 
stroškov, povezanih z alternativnim 
scenarijem propada banke; meni tudi, da 
če bi naložbe institucionalnih shem za 
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zaščito vlog v povezane propadajoče 
institucije izvzeli iz pravil o državni 
pomoči, bi to ogrozilo enake konkurenčne 
pogoje v bančni uniji;
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