
AM\1239989SK.docx PE697.935v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

29.9.2021 A9-0256/4

Pozmeňujúci návrh 4
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen
v mene skupiny ECR

Správa A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Banková únia – výročná správa za rok 2020
(2020/2122(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
otázka domovského a hostiteľského štátu je 
pre dobudovanie bankovej únie stále 
výzvou, a domnieva sa, že zavedenie 
systému EDIS je súčasťou riešenia, a to 
súbežne s ďalšími opatreniami na 
zníženie rizika; vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že domovské a hostiteľské krajiny 
môžu zaviesť opatrenia na ochranu aktív a 
obnoviť oddelenie, ak sa úroveň 
nesplácaných úverov v dôsledku 
postupného rušenia opatrení verejnej 
podpory zvýši; zdôrazňuje, že banky musia 
byť schopné fungovať cezhranične a 
zároveň riadiť svoj kapitál a likviditu na 
konsolidovanej úrovni s dôveryhodnými a 
vynútiteľnými zárukami pre hostiteľské 
krajiny, pokiaľ ide o dostupnosť zdrojov a 
vplyv na finančnú stabilitu, s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
prípadnú nízku ziskovosť; domnieva sa, že 
postupná harmonizácia je potrebná tam, 
kde sa uplatňujú vnútroštátne možnosti a 
právomoci, a to aj v oblasti konkurzného 
práva s cieľom umožniť plánovanie 
riešenia kríz pre cezhraničné bankové 
skupiny v rámci bankovej únie;

39. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
otázka domovského a hostiteľského štátu je 
pre dobudovanie bankovej únie stále 
výzvou, a domnieva sa, že zavedenie 
systému EDIS je súčasťou riešenia, ale len 
po znížení rizika; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že domovské a hostiteľské krajiny 
môžu zaviesť opatrenia na ochranu aktív a 
obnoviť oddelenie, ak sa úroveň 
nesplácaných úverov v dôsledku 
postupného rušenia opatrení verejnej 
podpory zvýši; zdôrazňuje, že banky musia 
byť schopné fungovať cezhranične a 
zároveň riadiť svoj kapitál a likviditu na 
konsolidovanej úrovni s dôveryhodnými a 
vynútiteľnými zárukami pre hostiteľské 
krajiny, pokiaľ ide o dostupnosť zdrojov a 
vplyv na finančnú stabilitu, s cieľom 
diverzifikovať svoje riziká a riešiť 
prípadnú nízku ziskovosť; domnieva sa, že 
postupná harmonizácia je potrebná tam, 
kde sa uplatňujú vnútroštátne možnosti a 
právomoci, a to aj v oblasti konkurzného 
práva s cieľom umožniť plánovanie 
riešenia kríz pre cezhraničné bankové 
skupiny v rámci bankovej únie;
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29.9.2021 A9-0256/5

Pozmeňujúci návrh 5
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen
v mene skupiny ECR

Správa A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Banková únia – výročná správa za rok 2020
(2020/2122(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. víta úsilie jednotného mechanizmu 
dohľadu poskytnúť bankám usmernenia a 
objasnenia v oblasti sebahodnotenia a 
primeraného podávania správ o rizikách 
súvisiacich so životným prostredím a 
zmenou klímy; zdôrazňuje, že je potrebný 
ďalší tlak dohľadu na finančné inštitúcie, 
aby riadne zverejňovali riziká súvisiace s 
klímou a so životným prostredím; považuje 
záťažový test klimatických rizík v rámci 
jednotného mechanizmu dohľadu za 
dôležitý krok pri hodnotení postupov bánk 
a určovaní konkrétnych oblastí zlepšenia; v 
tejto súvislosti oceňuje odporúčanie v 
usmernení ECB o klimatických a 
environmentálnych rizikách, ktorým sa 
posilňuje strategický, komplexný prístup k 
riešeniu rizík súvisiacich s klímou; 
podporuje myšlienku prípravy 
sebahodnotenia a akčných plánov bánk v 
roku 2021 a následne preskúmania opatrení 
bánk orgánmi dohľadu v roku 2022; 
domnieva sa, že tieto sebahodnotenia a 
správy sa musia riadiť zásadou 
primeranosti a nesmú poškodzovať 
kapacitu a konkurencieschopnosť bánk; 
berie na vedomie iniciatívu EBA 
uskutočniť v celej EÚ pilotný projekt 
týkajúci sa klimatického rizika a jej 
zistenia, že treba viac zverejňovať 
informácie o stratégiách prechodu a 
emisiách skleníkových plynov, aby banky 

45. víta úsilie jednotného mechanizmu 
dohľadu poskytnúť bankám usmernenia a 
objasnenia v oblasti sebahodnotenia a 
primeraného podávania správ o rizikách 
súvisiacich so životným prostredím a 
zmenou klímy; zdôrazňuje, že je potrebný 
ďalší tlak dohľadu na finančné inštitúcie, 
aby riadne zverejňovali riziká súvisiace s 
klímou a so životným prostredím; považuje 
záťažový test klimatických rizík v rámci 
jednotného mechanizmu dohľadu za 
dôležitý krok pri hodnotení postupov bánk 
a určovaní konkrétnych oblastí zlepšenia; v 
tejto súvislosti oceňuje odporúčanie v 
usmernení ECB o klimatických a 
environmentálnych rizikách, ktorým sa 
posilňuje strategický, komplexný prístup k 
riešeniu rizík súvisiacich s klímou; 
podporuje myšlienku prípravy 
sebahodnotenia a akčných plánov bánk v 
roku 2021 a následne preskúmania opatrení 
bánk orgánmi dohľadu v roku 2022; 
domnieva sa, že tieto sebahodnotenia a 
správy sa musia riadiť zásadou 
primeranosti a nesmú poškodzovať 
kapacitu a konkurencieschopnosť bánk; 
berie na vedomie iniciatívu EBA 
uskutočniť v celej EÚ pilotný projekt 
týkajúci sa klimatického rizika a jej 
zistenia, že treba viac zverejňovať 
informácie o stratégiách prechodu a 
emisiách skleníkových plynov, aby banky 
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a orgány dohľadu mohli presnejšie posúdiť 
klimatické riziká; pripomína, že investície 
a úvery smerujúce do neudržateľných 
hospodárskych činností môžu viesť k 
uviaznutým aktívam alebo utopeným 
investíciám;

a orgány dohľadu mohli presnejšie posúdiť 
klimatické riziká; pripomína, že investície 
a úvery smerujúce do neudržateľných 
hospodárskych činností môžu viesť k 
uviaznutým aktívam alebo utopeným 
investíciám; varuje však, že nadmerné 
dotovanie udržateľných investícií by 
mohlo vytvoriť bubliny zelených aktív;
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