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8.2.2017 A8-0019/2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ea apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ea. tā kā banku darbības, tirdzniecības un 

kreditēšanas skaidra nošķiršana ir 

vienīgais veids, kā novērst banku 

glābšanu uz nodokļu maksātāju rēķina un 

nodrošināt finanšu stabilitāti, vienlaikus 

arī turpmāk pilnībā ievērojot dalībvalstu 

suverenitāti; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Grozījums Nr.  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. uzsver — lai konsekventāk un 

efektīvāk īstenotu BAND un nodrošinātu 

noteiktību pārrobežu ieguldītājiem, ir 

izšķiroši svarīgi saskaņot dažādās 

dalībvalstīs noteikto prasījumu hierarhiju 

banku maksātnespējas procedūrā; tādēļ 

atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 

turpināt šīs prasījumu hierarhijas 

saskaņošanu; atzīmē, ka parastā 

maksātnespējas režīma un tā prasījumu 

hierarhijas labākai saskaņošanai arī būs 

liela nozīme gan banku gadījumā — lai 

novērstu neatbilstības banku 

noregulējuma režīmam —, gan 

uzņēmumu gadījumā — lai pārrobežu 

ieguldītājiem sniegtu papildu skaidrību un 

noteiktību un veicinātu ienākumus 

nenesošu aizdevumu jautājuma 

risināšanu; atzinīgi vērtē to, ka ar BAND 

tika ieviestas būtiskas izmaiņas 

maksātnespējas hierarhijā, prioritāti 

piešķirot garantētiem noguldījumiem, lai 

tie klasifikācijā atrastos augstāk par 

pārējiem kapitāla instrumentiem, 

zaudējumu absorbcijas spēju, citiem 

augstākās prioritātes parādiem un 

negarantētiem noguldījumiem; aicina 

VNV iepazīstināt ar globālā līmenī 

sistēmiski nozīmīgu banku un citu banku 

noregulējamības izvērtējuma rezultātiem, 

tostarp ar ierosinātajiem noregulēšanas 

45. prasa atcelt BAND, jo ir izrādījies, ka 

tā ir neefektīva un apdraud ieguldītājus, 

obligāciju turētājus un noguldītājus, kā 

arī visu Eiropas finanšu sistēmu kopumā; 
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šķēršļu pārvarēšanas pasākumiem; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/4 

Grozījums Nr.  4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

57. atgādina, ka Komisijas uzdevums ir 

garantēt vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus visā ES un ka tai būtu jānovērš 

jebkāda sadrumstalotība iekšējā tirgū; 

57. atgādina nepieciešamību visā ES 

nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus, taču uzskata, ka uzraudzības un 

noregulējuma sistēmas būtu jāpārvalda 

valstu līmenī; 

Or. en 

 

 


