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LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.2.2017 A8-0019/5 

Grozījums Nr.  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  14.a norāda, ka pašreizējais vienotais 

uzraudzības satvars ir izrādījies izteikti 

novirzīts uz kredītriska problēmas 

risināšanu un vienlaikus tāds, kas vispār 

neņem vērā sistēmiskos riskus, kas saistīti 

ar 3. līmeņa aktīvu pakļautību riskam; 

pauž nožēlu par to, ka ECB kopā ar EBI 

veikto spriedzes testu rezultātā tika 

netaisnīgi sodīti komerciālās banku 

darbības modeļi par labu lielajām 

ieguldījumu bankām, kas koncentrējas 

galvenokārt uz spekulatīvām tirdzniecības 

darbībām, kuras rada ļoti lielu risku 

finanšu stabilitātei, un tāpēc minētie testi 

ir izrādījušies neuzticami, nepilnīgi 

izstrādāti un tādi, kas palielina asimetriju 

starp valstu banku sistēmām; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  17.a prasa, pamatojoties uz Glass-Steagall 

aktu, veikt strukturālu banku sistēmas 

reformu, kas balstītos uz skaidru un 

obligātu ieguldīšanas un komerciālo 

darbību nošķiršanu; uzsver, ka tas ir 

vienīgais veids, kā efektīvi atrisināt 

problēmu “pārāk liels, lai bankrotētu” un 

novērst nepieciešamību pēc banku 

glābšanas; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

49.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  49.a pauž nožēlu, ka iekšējās 

rekapitalizācijas noteikumu piemērošana 

rada nesamērīgu un netaisnīgu slogu 

privātajiem ieguldītājiem un 

noguldītājiem, tādējādi arī nonākot 

pretrunā noguldījumu aizsardzības 

principam, kas ir noteikts vairāku 

dalībvalstu konstitūcijā; turklāt ar bažām 

atzīmē, ka pašreizējie noteikumi var 

izraisīt turpmākas sistēmiskās krīzes, 

izplatot paniku starp ieguldītājiem un 

tādējādi novedot pie kapitāla masveida 

aizplūšanas uz bankām, kas tiek 

uzskatītas par pārāk lielām, lai tām ļautu 

bankrotēt, vienlaikus nenovēršot 

nepieciešamību pēc banku glābšanas; 

tādēļ prasa nekavējoties atcelt BAND; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Banku savienība — 2016. gada ziņojums 

2016/2247(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

55.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  55.a prasa noguldījumu apdrošināšanas 

sistēmu attiecināt uz visiem 

noguldījumiem, šajā nolūkā izmantojot 

drošu atbalsta mehānismu, ko pilnībā 

garantētu valsts centrālā banka kā 

pēdējās instances aizdevējs; 

Or. en 

 

 


