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21.2.2018 A8-0019/1 

Ändringsförslag  1 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunionen – årsrapport 2017 

2017/2072(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet påminner om att 

det centrala innehållet i det mellanstatliga 

avtalet om den gemensamma 

resolutionsfonden så småningom ska 

införlivas i unionens regelverk. 

Parlamentet påminner om att den 

finanspolitiska säkerhetsmekanismen är 

avgörande för att säkerställa ett trovärdigt 

och effektivt resolutionsregelverk och 

förmågan att hantera systemkriser inom 

bankunionen, och att offentliga medel inte 

ska användas för att rädda banker. 

Parlamentet noterar kommissionens förslag 

om att omvandla den europeiska 

stabilitetsmekanismen till en europeisk 

valutafond, vilket skulle förlägga den 

finanspolitiska säkerhetsfunktionen till den 

gemensamma resolutionsfonden. 

39. Europaparlamentet påminner om att 

det centrala innehållet i det mellanstatliga 

avtalet om den gemensamma 

resolutionsfonden så småningom ska 

införlivas i unionens regelverk. 

Parlamentet förkastar en finanspolitisk 

säkerhetsmekanism inom bankunionen, 
för att undvika att offentliga medel 

används för att rädda banker. Parlamentet 

noterar kommissionens förslag om att 

omvandla den europeiska 

stabilitetsmekanismen till en europeisk 

valutafond, vilket skulle förlägga den 

finanspolitiska säkerhetsfunktionen till den 

gemensamma resolutionsfonden. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunionen – årsrapport 2017 

2017/2072(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet påminner om att 

det centrala innehållet i det mellanstatliga 

avtalet om den gemensamma 

resolutionsfonden så småningom ska 

införlivas i unionens regelverk. 

Parlamentet påminner om att den 

finanspolitiska säkerhetsmekanismen är 

avgörande för att säkerställa ett trovärdigt 

och effektivt resolutionsregelverk och 

förmågan att hantera systemkriser inom 

bankunionen, och att offentliga medel inte 

ska användas för att rädda banker. 

Parlamentet noterar kommissionens 

förslag om att omvandla den europeiska 

stabilitetsmekanismen till en europeisk 

valutafond, vilket skulle förlägga den 

finanspolitiska säkerhetsfunktionen till den 

gemensamma resolutionsfonden. 

39. Europaparlamentet påminner om att 

det centrala innehållet i det mellanstatliga 

avtalet om den gemensamma 

resolutionsfonden så småningom ska 

införlivas i unionens regelverk.  

Parlamentet påminner om att den 

finanspolitiska säkerhetsmekanismen är 

avgörande för att säkerställa ett trovärdigt 

och effektivt resolutionsregelverk och 

förmågan att hantera systemkriser inom 

bankunionen, och att offentliga medel inte 

ska användas för att rädda banker. 

Parlamentet förkastar kommissionens 

förslag om att omvandla den europeiska 

stabilitetsmekanismen till en europeisk 

valutafond, vilket skulle förlägga den 

finanspolitiska säkerhetsfunktionen till den 

gemensamma resolutionsfonden. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.2.2018 A8-0019/3 

Ändringsförslag  3 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunionen – årsrapport 2017 

2017/2072(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet påpekar att det 

pågår diskussioner om den lämpliga 

rättsliga grunden för inrättandet av den 

föreslagna europeiska 

insättningsgarantifonden. 

47. Europaparlamentet påpekar att det 

pågår diskussioner om den lämpliga 

rättsliga grunden för inrättandet av Edis 

och den föreslagna europeiska 

insättningsgarantifonden. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunionen – årsrapport 2017 

2017/2072(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 47 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

47. Europaparlamentet påpekar att det 

pågår diskussioner om den lämpliga 

rättsliga grunden för inrättandet av den 

föreslagna europeiska 

insättningsgarantifonden. 

47. Europaparlamentet påpekar att det 

pågår diskussioner om den lämpliga 

rättsliga grunden för inrättandet av den 

föreslagna europeiska 

insättningsgarantifonden. Parlamentet 

konstaterar att artikel 114 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt inte är 

en lämplig rättslig grund för antagandet 

av Edis. 

Or. en 

 

 


