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21.2.2018 A8-0019/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia – výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. poznamenáva, že súčasný systém 

dohľadu sa zameriava na kreditné riziko, 

pričom vôbec neberie do úvahy vystavenie 

rizikovým obchodným činnostiam 

a právnym rizikám, ktoré môžu mať vplyv 

na udržateľnosť finančných inštitúcií; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia – výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. zdôrazňuje, že všetky ďalšie 

opatrenia, ktoré navrhuje ECB ako čisto 

technokratická inštitúcia, by mali 

dodržiavať zásady zodpovednosti 

a demokratickej transparentnosti; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia – výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. žiada o zrušenie smernice o 

ozdravení a riešení krízových situácií 

bánk, ktorá sa už ukázala ako neúčinná a 

nebezpečná pre investorov, držiteľov 

dlhopisov a vkladateľov, ako aj pre 

stabilitu celého finančného systému; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banková únia – výročná správa za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  32a. nesúhlasí s tým, aby sa 

do smernice o ozdravení a riešení 

krízových situácií bánk zahrnul nástroj 

moratória vo fáze pred riešením krízových 

situácií; dôrazne kritizuje návrh ECB 

z 8. novembra 2017 obsiahnutý v oddieli 5 

stanoviska ECB z 8. novembra 2017 

k revíziám rámca krízového riadenia Únie 

(CON/2017/47); je presvedčený, že 

zmrazenie účtov v hodnote nižšej ako 

100 000 EUR by malo ničivý vplyv na 

dôveru v bankový systém a na ochranu 

sporiteľov a ich práv tak, ako sú 

zakotvené v mnohých národných 

ústavách; 

Or. en 

 

 


