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8.2.2017 A8-0019/2 

Pakeitimas 2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ea. kadangi vienintelis būdas užkirsti 

kelią gelbėjimo valstybės lėšomis 

mokesčių mokėtojų sąskaita rizikai ir 

užtikrinti finansinį stabilumą – aiškiai 

atskirti bankininkystės, prekybos ir 

kreditavimo veiklas tuo pat metu 

visapusiškai toliau gerbiant valstybių 

narių suverenumą; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Pakeitimas 3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. pabrėžia, kad labai svarbu suderinti 

reikalavimų tenkinimo eiliškumą bankų 

nemokumo atvejais visose valstybėse 

narėse, kad Bankų gaivinimo ir 

pertvarkymo direktyva būtų įgyvendinama 

nuosekliau ir veiksmingiau ir kad būtų 

užtikrintas tikrumas tarpvalstybiniams 

investuotojams; todėl palankiai vertina 

Komisijos pasiūlymą dar labiau suderinti 

reikalavimų tenkinimo eiliškumą; pažymi, 

kad taip pat labai svarbus geresnis 

įprastinės nemokumo procedūros ir jos 

reikalavimų tenkinimo eiliškumo 

suderinimas, kad bankų atveju būtų 

išvengta neatitikimų su bankų 

pertvarkymo procedūromis, o įmonių 

atveju būtų užtikrintas papildomas 

aiškumas ir tikrumas tarpvalstybiniams 

investuotojams, ir kad būtų prisidėta prie 

neveiksnių paskolų problemos sprendimo; 

palankiai vertina tai, kad Bankų 

gaivinimo ir pertvarkymo direktyva įvestas 

svarbus eiliškumo nemokumo 

procedūrose pokytis, pirmenybę teikiant 

apdraustiems indėliams, kad jų eiliškumas 

būtų pirmesnis visų kapitalo priemonių, 

įsipareigojimų, kuriais galima padengti 

nuostolius, kitos pirmenybinės skolos 

įsipareigojimų ir neapdraustų indėlių 

atžvilgiu; ragina Bendrą pertvarkymo 

valdybą pateikti sėkmingo pasaulinės 

45. ragina panaikinti Bankų gaivinimo ir 

pertvarkymo direktyvą, nes mano, kad ši 

direktyva yra neveiksminga ir pavojinga 

investuotojams, obligacijų turėtojams ir 

indėlininkams, taip pat visos Europos 

finansų sistemos stabilumui; 
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sisteminės svarbos bankų ir kitų bankų 

pertvarkymo galimybės vertinimą, 

įskaitant siūlomas priemones, kuriomis 

būtų galima pašalinti pertvarkymo kliūtis; 

Or. en 



 

AM\1116846LT.docx  PE598.457v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.2.2017 A8-0019/4 

Pakeitimas 4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

57. primena, kad Komisijos vaidmuo yra 

užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visoje 

ES ir kad ji turėtų vengti bet kokios 

fragmentacijos vidaus rinkoje; 

57. primena, kad reikia užtikrinti vienodas 

veiklos sąlygas visoje ES, tačiau mano, 

kad priežiūros ir pertvarkymo sistemos 

turėtų būti valdomos nacionaliniu 

lygmeniu; 

Or. en 

 

 


