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Ændringsforslag  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankunionen - Årsberetning 2016 

2016/2247(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  14a. påpeger, at de nuværende fælles 

tilsynsrammer er stærkt tendentiøse til 

fordel for håndtering af kreditrisici, mens 

de lader fuldstændigt hån om de 

systemiske risici, der er forbundet med 

eksponering i niveau 3-aktiver; beklager 

dybt, at de stresstests, som ECB foretog 

sammen med EBA, har resulteret i, at de 

kommercielle bankmodeller i urimelig 

grad er blevet straffet, mens store 

investeringsbanker, der gør sig i 

spekulativ værdipapirhandel, som udgør 

den største risiko for finansiel stabilitet, er 

gået fri, og disse banker har derved har 

vist sig upålidelige og ufuldstændige, og 

at de forværrer de asymmetriske forhold 

mellem de nationale banksystemer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankunionen - Årsberetning 2016 

2016/2247(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. opfordrer til en bankstrukturreform 

baseret på en tydelig og obligatorisk 

adskillelse af investeringsmæssige og 

kommercielle aktiviteter med Glass-

Steagall-loven som model; fremhæver, at 

dette er den eneste måde til virkningsfuldt 

at løse for-stor-til-at-krakke-

problematikken og forebygge behovet for 

bankredningsplaner;  

Or. en 
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Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankunionen - Årsberetning 2016 

2016/2247(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 49 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  49a. beklager, at anvendelsen af bail-in-

regler lægger en uforholdsmæssig og 

urimelig byrde på detailinvestorer og 

opsparere, hvilket også står i modstrid til 

beskyttelsen af opsparinger, der er 

beskyttet under indtil flere medlemsstaters 

forfatning; bemærker endvidere med 

bekymring, at de nuværende regler kan 

medføre, at systemiske kriser opstår 

hurtigere end ellers, idet panikken spreder 

sig blandt investorerne og derved fører til 

voldsomme åreladninger af kapital fra 

for-store-til-at-krakke-banker, uden at de 

samtidig formår at forhindre 

nødvendigheden af bankredningsplaner; 

opfordrer derfor til en øjeblikkelig 

ophævelse af BRRD;  

Or. en 
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Marco Valli, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankunionen - Årsberetning 2016 

2016/2247(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  55a. opfordrer til en 

indskudsgarantiordning til dækning af 

alle indskud gennem en troværdig 

bagstopper, der er fuldt garanteret af en 

centralbank, der fungerer som långiver i 

sidste instans; 

Or. en 

 

 


