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8.2.2017 A8-0019/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ea. ker je edini način, da se prepreči 

tveganje za reševanje z javnimi sredstvi na 

račun davkoplačevalcev in zagotovi 

finančna stabilnost, jasno ločevanje 

bančnih dejavnosti, dejavnosti trgovanja 

in dejavnosti v zvezi s posojili, pri čemer je 

treba v celoti spoštovati suverenost držav 

članic; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. poudarja, da je pomembno v državah 

članicah harmonizirati hierarhijo terjatev 

pri nesolventnosti bank, da bi bilo 

izvajanje direktive o sanaciji in reševanju 

bank doslednejše in uspešnejše ter da bi se 

zagotovila varnost za čezmejne vlagatelje; 

zato pozdravlja predlog Komisije za 

nadaljnjo harmonizacijo te hierarhije; 

ugotavlja, da bo večja harmonizacija 

običajne ureditve za primer insolventnosti 

in njene hierarhije zahtev ključnega 

pomena tako v primeru bank, saj se bodo 

preprečile neskladnosti z ureditvijo za 

reševanje bank, kot v primeru podjetij, saj 

bosta zagotovljeni dodatna jasnost in 

varnost za čezmejne vlagatelje, hkrati pa 

bo to olajšalo obravnavo slabih posojil; 

pozdravlja, da je direktiva o sanaciji in 

reševanju bank prinesla pomembno 

spremembo v hierarhiji insolventnosti, in 

sicer je dala prednost zavarovanim 

vlogam, tako da so nadrejene vsem 

kapitalskim instrumentom, sposobnosti 

pokrivanja izgub, drugim prednostnim 

dolgovom in nezavarovanim vlogam; 

poziva enotni odbor za reševanje, naj 

predloži rezultate ocen možnosti reševanja 

za svetovne sistemsko pomembne banke in 

druge banke, vključno s predlaganimi 

ukrepi za odpravo ovir za reševanje; 

45. poziva k razveljavitvi direktive o 

sanaciji in reševanju bank glede na to, da 

se je izkazala za neučinkovito in nevarno 

za vlagatelje, imetnike obveznic in 

deponente ter za stabilnost vsega 

evropskega finančnega sistema; 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.2.2017 A8-0019/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. opozarja, da je vloga Komisije 

zagotoviti enake konkurenčne pogoje v 

vsej EU in da bi morala preprečiti 

drobitev na notranjem trgu; 

57. opozarja, da je treba zagotoviti enake 

konkurenčne pogoje v vsej EU, vendar 

meni, da bi se morali sistemi za nadzor in 

reševanje upravljati na nacionalni ravni; 

Or. en 

 

 


