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21.2.2018 A8-0019/5 

Poprawka  5 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017  

2017/2072(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. zauważa, że w obecnym system 

nadzoru kładzie się nacisk na ryzyko 

kredytowe, zaś w ogóle nie bierze się pod 

uwagę narażenia na ryzykowną 

działalność spekulacyjną i na ryzyko 

prawne, które może wpływać na stabilność 

instytucji finansowych; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/6 

Poprawka  6 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  5a. podkreśla, że wszelkie dalsze 

środki proponowane przez EBC, który jest 

czysto technokratyczną instytucją, 

powinny być zgodne z zasadą 

rozliczalności i przejrzystości 

demokratycznej; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/7 

Poprawka  7 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. wzywa do uchylenia dyrektywy w 

sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków, która 

okazała się nieskuteczna i niebezpieczna 

dla inwestorów, obligatariuszy i 

oszczędzających, a także dla stabilności 

całego systemu finansowego; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/8 

Poprawka  8 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  32a. jest przeciwny wprowadzeniu w 

dyrektywie w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków narzędzia moratorium 

poprzedzającego restrukturyzację i 

uporządkowaną likwidację; zdecydowanie 

krytykuje propozycję zawartą w sekcji 5 

opinii ECB z dnia 8 listopada 2017 r. w 

sprawie zmian w unijnych ramach 

zarządzania kryzysowego (CON/2017/47); 

uważa, że zablokowanie rachunków 

poniżej 100 000 EUR miałoby druzgocący 

wpływ na zaufanie do systemu bankowego 

oraz na ochronę osób oszczędzających i 

ich praw zapisanych w konstytucjach 

wielu państw; 

Or. en 

 

 


