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8.2.2017 A8-0019/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že jediný způsob, 

jak předcházet rekapitalizaci z vnějších 

zdrojů na úkor daňových poplatníků a 

zajistit finanční stabilitu, přestavuje 

zřetelné oddělení bankovních, obchodních 

a úvěrových činností, přičemž je nutné 

plně respektovat svrchovanost členských 

států; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. zdůrazňuje, že pro důslednější a 

účinnější provádění směrnice o 

ozdravných postupech a řešení krize bank 

je zásadní, aby byla ve všech členských 

státech harmonizována hierarchie nároků 

v případě platební neschopnosti bank a 

poskytnuta jistota přeshraničním 

investorům; vítá proto, že podle návrhu 

Komise má být harmonizace hierarchie 

nároků důkladnější; poznamenává, že 

lepší harmonizace zákonem upraveného 

insolvenčního režimu a hierarchie nároků 

s ním spojených bude důležitá jak v 

případě bank, protože nebude docházet k 

nesrovnalostem s bankovním 

insolvenčním režimem, tak v případě 

společností, protože přeshraničním 

investorům přinese větší míru právní 

jasnosti a jistoty a přispěje k řešení 

problémů úvěrů v selhání; vítá skutečnost, 

že směrnice o ozdravných postupech a 

řešení krize bank přinesla důležitou 

změnu v hierarchii nároků v platební 

neschopnosti a která dává vyšší prioritu 

pojištěným vkladům, takže jsou nyní 

považovány za nadřazené všem 

kapitálovým nástrojům, schopnosti 

absorbovat ztráty, jiným prioritním 

dluhům a nepojištěným vkladům; vyzývá 

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB), 

aby představil výsledky posouzení 

45. požaduje zrušení směrnice o 

ozdravných postupech a řešení krize bank, 

neboť se prokázalo, že tato směrnice je 

neúčinná a nebezpečná pro investory, 

držitele dluhopisů a vkladatele i pro 

stabilitu celého evropského finančního 

systému; 
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schopnosti řešit problémy globálních a 

jiných systémově významných bank a 

navrhl opatření, jež umožní překonat 

překážky, které takovým řešením brání; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 57 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

57. připomíná, že úlohou Komise je 

zaručovat v celé EU rovné podmínky a že 

by neměla dopustit, aby na vnitřním trhu 

docházelo k jakémukoli tříštění; 

57. připomíná nutnost zajistit rovné 

podmínky v celé EU, nicméně je 

přesvědčen, že dohled a řešení krizí by 

měly být řízeny na vnitrostátní úrovni; 

Or. en 

 

 


