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29.9.2021 A9-0256/6

Pozmeňujúci návrh 6
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže zmena klímy, zhoršovanie 
životného prostredia a prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo sú faktory, 
ktoré treba zohľadniť pri hodnotení 
udržateľnosti súvah bánk, ako zdroj rizika 
s potenciálnym dosahom na investície v 
celých regiónoch a sektoroch; keďže 
sofistikované modely rizík by už mali 
zachytávať mnohé riziká spojené so 
zmenou klímy;

M. keďže zmena klímy, zhoršovanie 
životného prostredia a prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj úsilie 
v boji proti praniu špinavých peňazí/boji 
proti financovaniu terorizmu sú faktory, 
ktoré treba zohľadniť pri hodnotení 
udržateľnosti súvah bánk, ako zdroj rizika 
s potenciálnym dosahom na investície v 
celých regiónoch a sektoroch; keďže 
sofistikované modely rizík by už mali 
zachytávať mnohé riziká spojené so 
zmenou klímy, praním špinavých peňazí a 
terorizmom;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/7

Pozmeňujúci návrh 7
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie W

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

W. keďže pravidlá dohľadu a riešenia 
krízových situácií, ako aj fond na riešenie 
krízových situácií boli centralizované, ale 
systémy ochrany vkladov zostávajú 
vnútroštátne a v jednotlivých členských 
štátoch sa líšia; keďže ustanovenia 
smernice o systémoch ochrany vkladov 
(DGSD)34 poskytujú minimálny základ pre 
ochranu vkladateľov; keďže na 
vkladateľov v celej bankovej únii by sa 
však mala vzťahovať rovnaká úroveň 
ochrany vďaka zriadeniu EDIS;

_____________
34 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o 
systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 
173, 12.6.2014, s. 149).

W. keďže pravidlá dohľadu a riešenia 
krízových situácií, ako aj fond na riešenie 
krízových situácií boli centralizované, ale 
systémy ochrany vkladov zostávajú 
vnútroštátne a v jednotlivých členských 
štátoch sa líšia; keďže ustanovenia 
smernice o systémoch ochrany vkladov 
(DGSD)34 poskytujú minimálny základ pre 
ochranu vkladateľov; keďže vkladatelia v 
celej bankovej únii sú vystavení rôznym 
úrovniam úverového, trhového a 
prevádzkového rizika, čo by mohlo 
odôvodniť rôzne úrovne ochrany; keďže 
retailovým investorom by sa mala 
poskytnúť osobitná záruka, pričom sa 
zohľadnia vnútroštátne špecifiká;
_____________
34 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o 
systémoch ochrany vkladov (Ú. v. EÚ L 
173, 12.6.2014, s. 149).
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29.9.2021 A9-0256/8

Pozmeňujúci návrh 8
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, 
Valentino Grant, Gerolf Annemans
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 7a. navrhuje vytvorenie regulačného 
firewallu medzi sporiteľňami a 
investičnými bankami s cieľom zabrániť 
účinkom presahovania a systémovému 
zlyhaniu;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/9

Pozmeňujúci návrh 9
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 19a. pripomína, že hotovosť je 
anonymný výmenný systém a slúži aj na 
zaručenie obchodných činností pre 
zraniteľnejšie osoby v spoločnosti, ako sú 
starší ľudia a chudobní; pripomína, že 
digitálna mena centrálnej banky prináša 
riziko, že tieto skupiny ostanú vylúčené z 
obchodných činností a že sa centrálnym 
bankám umožní sledovať správanie 
spotrebiteľov a všetky modely výdavkov 
občanov;

Or. en



AM\1240007SK.docx PE697.935v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

29.9.2021 A9-0256/10

Pozmeňujúci návrh 10
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 19b. domnieva sa, že kroky, ktoré sa už 
podnikli smerom k vytvoreniu digitálnej 
meny centrálnej banky, by mohli 
pripraviť pôdu pre potenciálne radikálnu 
zmenu bankového systému, v rámci ktorej 
by sa moc tvorby peňazí presunula z 
komerčných bánk na ESCB; domnieva sa, 
že dôsledky tejto skutočnosti neboli 
dostatočne prediskutované ani 
vyhodnotené;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/11

Pozmeňujúci návrh 11
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

38. domnieva sa, že treba ďalej 
dokumentovať možné výhody bankovej 
konsolidácie tak v rámci EÚ, ako aj 
naprieč hranicami pri riešení nízkej 
ziskovosti, nadmerných kapacít a 
fragmentácie bankového sektora; berie na 
vedomie trend bankového sektora týkajúci 
sa účasti na konzultácii a v tejto súvislosti 
poukazuje na príručku ECB o prístupe 
dohľadu ku konsolidácii, v ktorej sa 
podporujú dobre pripravené a dobre 
uskutočnené podnikové kombinácie; 
zdôrazňuje výhody ochrany 
rozmanitosti/plurality finančných sektorov 
pri budovaní systémovej dôvery a 
udržiavaní finančnej stability; vyzýva 
Komisiu, aby zohľadnila a nadviazala na 
závery hodnotenia Rady pre finančnú 
stabilitu z roku 2021 týkajúce sa dosahu 
reforiem subjektov príliš veľkých na to, 
aby zlyhali, na finančný systém;

38. domnieva sa, že treba ďalej 
dokumentovať možné výhody bankovej 
konsolidácie tak v rámci EÚ, ako aj 
naprieč hranicami pri riešení nízkej 
ziskovosti, nadmerných kapacít a 
fragmentácie bankového sektora, ako aj 
náklady a možné riziká, ako je vytváranie 
oligopolov, vytváranie kartelov, 
zneužívanie trhovej a spoločenskej sily a 
nedosahovanie úspor z rozsahu; berie na 
vedomie trend bankového sektora týkajúci 
sa účasti na konzultácii a v tejto súvislosti 
poukazuje na príručku ECB o prístupe 
dohľadu ku konsolidácii, v ktorej sa 
podporujú dobre pripravené a dobre 
uskutočnené podnikové kombinácie; 
zdôrazňuje výhody ochrany 
rozmanitosti/plurality finančných sektorov 
pri budovaní systémovej dôvery a 
udržiavaní finančnej stability; vyzýva 
Komisiu, aby zohľadnila a nadviazala na 
závery hodnotenia Rady pre finančnú 
stabilitu z roku 2021 týkajúce sa dosahu 
reforiem subjektov príliš veľkých na to, 
aby zlyhali, na finančný systém;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/12

Pozmeňujúci návrh 12
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
v mene skupiny ID

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

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

46. berie na vedomie úlohu EBA pri 
vedení, koordinácii a monitorovaní boja 
finančného sektora EÚ proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu; víta úsilie ECB v posledných 
dvoch rokoch o posilnenie výmeny 
informácií medzi jednotným 
mechanizmom dohľadu a orgánmi dohľadu 
nad bojom proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu s cieľom lepšie 
zohľadniť aspekty boja proti praniu 
špinavých peňazí v opatreniach 
prudenciálneho dohľadu; žiada, aby sa na 
túto úlohu vyčlenili primerané finančné 
prostriedky a zdroje; víta skutočnosť, že 
EBA podporuje individuálne fungovanie 
implementácie právomocí dohľadu v 
oblasti boja proti praniu špinavých peňazí 
vo všetkých členských štátoch, a vyzýva na 
ďalšie opatrenia s cieľom zaručiť, aby 
dohľad nad bojom proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu bol 
založený na riziku, aby bol primeraný a 
účinný; poukazuje na rozdiely v prístupoch 
k dohľadu nad bojom proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
zo strany vnútroštátnych orgánov a pri 
uplatňovaní právnych predpisov EÚ, čo 
môže viesť k regulačnej arbitráži; 
podporuje čiastočné premietnutie 
ustanovení smernice o boji proti praniu 
špinavých peňazí do nariadenia; vyjadruje 

46. berie na vedomie úlohu EBA pri 
vedení, koordinácii a monitorovaní boja 
finančného sektora EÚ proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu; víta úsilie ECB v posledných 
dvoch rokoch o posilnenie výmeny 
informácií medzi jednotným 
mechanizmom dohľadu a orgánmi dohľadu 
nad bojom proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu s cieľom lepšie 
zohľadniť aspekty boja proti praniu 
špinavých peňazí v opatreniach 
prudenciálneho dohľadu; žiada, aby sa na 
túto úlohu vyčlenili primerané finančné 
prostriedky a zdroje; víta skutočnosť, že 
EBA podporuje individuálne fungovanie 
implementácie právomocí dohľadu v 
oblasti boja proti praniu špinavých peňazí 
vo všetkých členských štátoch, a vyzýva na 
ďalšie opatrenia s cieľom zaručiť, aby 
dohľad nad bojom proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu bol 
založený na riziku, aby bol primeraný a 
účinný; poukazuje na rozdiely v prístupoch 
k dohľadu nad bojom proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu 
zo strany vnútroštátnych orgánov a pri 
uplatňovaní právnych predpisov EÚ, čo 
môže viesť k regulačnej arbitráži; 
podporuje čiastočné premietnutie 
ustanovení smernice o boji proti praniu 
špinavých peňazí do nariadenia; vyjadruje 
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poľutovanie nad tým, že viaceré členské 
štáty ešte úplne netransponovali štvrtú a 
piatu smernicu o boji proti praniu 
špinavých peňazí a ešte viac členských 
štátov vykazuje vážne nedostatky, pokiaľ 
ide o ich účinné vykonávanie; víta 
skutočnosť, že Komisia začala konanie o 
porušení povinnosti, a vyzýva ju, aby 
začala postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti v zostávajúcich prípadoch 
nedostatočnej transpozície a vykonávania 
boja proti praniu špinavých peňazí; berie 
na vedomie druhý mandát orgánu EBA na 
vybudovanie databázy o boji proti praniu 
špinavých peňazí, ktorá sa očakáva v roku 
2021, a posilnenie spolupráce a výmeny 
informácií medzi európskymi orgánmi; 
zdôrazňuje dôležitú úlohu kolégií na boj 
proti praniu špinavých peňazí pre 
cezhraničné skupiny, ktoré tvoria všetky 
orgány boja proti praniu špinavých peňazí 
v jurisdikciách, v ktorých skupina pôsobí, 
pri posudzovaní toho, ako skupina 
vykonáva činnosť v rámci boja proti praniu 
špinavých peňazí;

poľutovanie nad tým, že viaceré členské 
štáty ešte úplne netransponovali štvrtú a 
piatu smernicu o boji proti praniu 
špinavých peňazí a ešte viac členských 
štátov vykazuje vážne nedostatky, pokiaľ 
ide o ich účinné vykonávanie; víta 
skutočnosť, že Komisia začala konanie o 
porušení povinnosti, a vyzýva ju, aby 
začala postupy v prípade nesplnenia 
povinnosti v zostávajúcich prípadoch 
nedostatočnej transpozície a vykonávania 
boja proti praniu špinavých peňazí; berie 
na vedomie druhý mandát orgánu EBA na 
vybudovanie databázy o boji proti praniu 
špinavých peňazí, ktorá sa očakáva v roku 
2021 a mala by zahŕňať boj proti 
financovaniu terorizmu, a posilnenie 
spolupráce a výmeny informácií medzi 
európskymi orgánmi; zdôrazňuje dôležitú 
úlohu kolégií na boj proti praniu špinavých 
peňazí a boj proti financovaniu terorizmu 
pre cezhraničné skupiny, ktoré tvoria 
všetky orgány boja proti praniu špinavých 
peňazí a boja proti financovaniu 
terorizmu v jurisdikciách, v ktorých 
skupina pôsobí, pri posudzovaní toho, ako 
skupina vykonáva činnosť v rámci boja 
proti praniu špinavých peňazí a boja proti 
financovaniu terorizmu;

Or. en


