
 

AM\1146430SK.docx  PE616.046v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

21.2.2018 A8-0019/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia - výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. pripomína, že podstata 

medzivládnej dohody o jednotnom fonde 

na riešenie krízových situácií SRF spočíva 

v tom, že má byť nakoniec začlenená do 

právneho rámca Únie; pripomína, že 

fiškálny zabezpečovací mechanizmus má 

kľúčový význam z hľadiska zabezpečenia 

dôveryhodného a efektívneho rámca na 

riešenie krízových situácií a schopnosti 

vyrovnať sa so systémovými krízami v 

bankovej únii, ako aj zabránenia tomu, 

aby sa pristupovalo k záchrane bánk 

pomocou vonkajších zdrojov s použitím 

verejných finančných prostriedkov; berie 

na vedomie návrh Komisie na 

transformáciu Európskeho mechanizmu pre 

stabilitu na Európsky menový fond, ktorý 

by zahŕňal aj funkciu fiškálneho 

zabezpečovacieho mechanizmu pre 

jednotný fond na riešenie krízových 

situácií SRF; 

39. pripomína, že podstata 

medzivládnej dohody o jednotnom fonde 

na riešenie krízových situácií SRF spočíva 

v tom, že má byť nakoniec začlenená do 

právneho rámca Únie; odmieta fiškálny 

zabezpečovací mechanizmus pre bankovú 

úniu s cieľom zabrániť tomu, aby sa 

pristupovalo k záchrane bánk pomocou 

vonkajších zdrojov s použitím verejných 

finančných prostriedkov; berie na vedomie 

návrh Komisie na transformáciu 

Európskeho mechanizmu pre stabilitu na 

Európsky menový fond, ktorý by zahŕňal aj 

funkciu fiškálneho zabezpečovacieho 

mechanizmu pre jednotný fond na riešenie 

krízových situácií SRF; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia - výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. pripomína, že podstata 

medzivládnej dohody o jednotnom fonde 

na riešenie krízových situácií  SRF spočíva 

v tom, že má byť nakoniec začlenená do 

právneho rámca Únie; pripomína, že 

fiškálny zabezpečovací mechanizmus má 

kľúčový význam z hľadiska zabezpečenia 

dôveryhodného a efektívneho rámca na 

riešenie krízových situácií a schopnosti 

vyrovnať sa so systémovými krízami v 

bankovej únii, ako aj zabránenia tomu, aby 

sa pristupovalo k záchrane bánk pomocou 

vonkajších zdrojov s použitím verejných 

finančných prostriedkov; berie na vedomie 

návrh Komisie na transformáciu 

Európskeho mechanizmu pre stabilitu na 

Európsky menový fond, ktorý by zahŕňal aj 

funkciu fiškálneho zabezpečovacieho 

mechanizmu pre jednotný fond na riešenie 

krízových situácií SRF; 

39. pripomína, že podstata 

medzivládnej dohody o jednotnom fonde 

na riešenie krízových situácií  SRF spočíva 

v tom, že má byť nakoniec začlenená do 

právneho rámca Únie; pripomína, že 

fiškálny zabezpečovací mechanizmus má 

kľúčový význam z hľadiska zabezpečenia 

dôveryhodného a efektívneho rámca na 

riešenie krízových situácií a schopnosti 

vyrovnať sa so systémovými krízami v 

bankovej únii, ako aj zabránenia tomu, aby 

sa pristupovalo k záchrane bánk pomocou 

vonkajších zdrojov s použitím verejných 

finančných prostriedkov; odmieta návrh 

Komisie na transformáciu Európskeho 

mechanizmu pre stabilitu na Európsky 

menový fond, ktorý by zahŕňal aj funkciu 

fiškálneho zabezpečovacieho mechanizmu 

pre jednotný fond na riešenie krízových 

situácií SRF; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia - výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. poukazuje na to, že prebiehajú 

diskusie týkajúce sa vhodného právneho 

základu na zavedenie navrhovaného 

európskeho fondu ochrany vkladov EDIF; 

47. poukazuje na to, že prebiehajú 

diskusie týkajúce sa vhodného právneho 

základu na zavedenie EDIS, ako aj 

navrhovaného európskeho fondu ochrany 

vkladov EDIF; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jörg Meuthen 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia - výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. poukazuje na to, že prebiehajú 

diskusie týkajúce sa vhodného právneho 

základu na zavedenie navrhovaného 

európskeho fondu ochrany vkladov EDIF; 

47. poukazuje na to, že prebiehajú 

diskusie týkajúce sa vhodného právneho 

základu na zavedenie navrhovaného 

európskeho fondu ochrany vkladov EDIF; 

konštatuje, že článok 114 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie nie je vhodným 

právnym základom pre prijatie EDIS; 

Or. en 

 

 


