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8.2.2017 A8-0019/5 

Pakeitimas 5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  14a. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė 

bendra priežiūros sistema buvo smarkiai 

linkusi spręsti kredito rizikos problemą, 

tuo tarpu visiškai neskirtas dėmesys 

sisteminei rizikai, susijusiai su pozicijomis 

3 lygio turto atžvilgiu; apgailestauja dėl 

to, kad ECB kartu su EBI atlikus 

testavimą nepalankiausiomis sąlygomis 

buvo nesąžiningai pakenkta komercinės 

bankininkystės modeliams – tai buvo 

naudinga dideliems investiciniams 

bankams, vykdantiems spekuliacinio 

pobūdžio prekybos veiklą, kuri kelia 

didesnę riziką finansiniam stabilumui ir 

tokiu būdu yra nepatikima, netobula ir 

didinanti nacionalinių bankų sistemų 

asimetriją; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Pakeitimas 6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  17a. ragina įgyvendinti bankų sektoriaus 

struktūrinė reformą, kuri būti grindžiama 

aiškiu privalomu investicinės ir 

komercinės veiklos atskyrimu remiantis 

Glasso ir Steagallo įstatymo pavyzdžiu; 

pabrėžia, kad tik tokiu būdu galima 

veiksmingai išspręsti „pernelyg didelių, 

kad joms būtų leista žlugti“ įstaigų 

problemą ir užtikrinti, kad nereikėtų imtis 

gelbėjimo valstybės lėšomis;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Pakeitimas 7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  49a. apgailestauja dėl to, kad taikant 

gelbėjimo privačiomis lėšomis taisykles 

neproporcingą ir nesąžiningą naštą 

patiria mažmeniniai investuotojai ir 

indėlininkai – tai taip pat prieštarauja 

santaupų apsaugai, kuri užtikrinama 

pagal kelių valstybių narių konstitucijas; 

be to susirūpinęs pažymi, kad dėl 

dabartinių taisyklių gali kilti sisteminės 

krizės, nes kils panika tarp investuotojų, 

kapitalas masiškai bus perkeliamas į 

pernelyg didelius, kad žlugtų, bankus ir 

nebus užkirstas kelias būtinybei imtis 

gelbėjimo valstybės lėšomis; todėl ragina 

nedelsiant panaikinti Bankų gaivinimo ir 

pertvarkymo direktyvą;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Pakeitimas 8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita 

2016/2247(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  55a. ragina užtikrinti, kad indėlių 

garantijų sistema apimtų visus indėlius 

taikant patikimą finansinio stabilumo 

stiprinimo priemonę, kurią visiškai 

užtikrintų centrinis bankas, veikiantis 

kaip paskutinis skolintojas; 

Or. en 

 

 


