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8.2.2017 A8-0019/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. zdůrazňuje, že se ukázalo, že 

současný jednotný rámec dozoru klade 

důraz na řešení úvěrových rizik a zcela 

ignoruje systémová rizika spojená s 

expozicí u aktiv úrovně 3; vyjadřuje 

politování nad tím, že na základě 

zátěžových testů, které provedla ECB ve 

spolupráci s orgánem EBA, byly 

nespravedlivě penalizovány modely 

komerčního bankovnictví a prospěch 

získaly velké investiční banky zaměřené 

na spekulativní obchodní činnosti, které 

představují větší riziko pro finanční 

stabilitu, což dokládá, že tyto testy jsou 

nespolehlivé a neúplné a že prohlubují 

asymetrii mezi vnitrostátními bankovními 

systémy; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. požaduje strukturální reformu 

bankovnictví založenou na zřetelném a 

povinném oddělení investičních a 

obchodních činností po vzoru Glass-

Steagallova zákona; zdůrazňuje, že to je 

jediný způsob, jak účinně vyřešit otázku 

institucí, které jsou „příliš velké na to, aby 

zkrachovaly“, a předcházet nutnosti 

rekapitalizace z vnějších zdrojů; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49a. vyjadřuje politování nad tím, že 

uplatňování pravidel pro rekapitalizaci z 

vnějších zdrojů nepřiměřeně a 

nespravedlivě zatěžuje retailové investory 

a střadatele, což je rovněž v rozporu s 

ochranou úspor, která je v některých 

členských státech zaručena ústavou; dále 

se znepokojením konstatuje, že stávající 

pravidla mohou vyvolat systémovou krizi 

šířením paniky mezi investory, v důsledku 

čehož dojde k masivnímu přesouvání 

kapitálu do bank, které jsou příliš velké 

na to, aby zkrachovaly, a nepředejde se 

nutnosti provést rekapitalizaci z vnějších 

zdrojů; proto požaduje okamžité zrušení 

směrnice o ozdravných postupech a řešení 

krize bank; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 55a. žádá, aby systém pojištění vkladů 

pokrýval všechny vklady prostřednictvím 

důvěryhodného mechanismu jištění, za 

nějž se plně zaručí centrální banka jako 

věřitel poslední instance; 

Or. en 

 

 


