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Pakeitimas 9 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita 

2017/2072(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 

rizikos, kylančios dėl turimo 3 lygio turto, 

įskaitant išvestines finansines priemones, ir 

ypač dėl tokio turto įvertinimo 

sudėtingumo; todėl palankiai vertina tai, 

kad EBA į 2018 m. testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis procedūras 

įtraukė specialias rizikos valdymo 

priemones, susijusias su 2 ir 3 lygių 

priemonėmis; pakartoja savo raginimą 

bendram priežiūros mechanizmui 2018 m. 

prioritetu laikyti bendrą priežiūrą; 

10. pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 

rizikos visos euro zonos finansiniam 

stabilumui, kylančios dėl kai kurių 

bankininkystės sistemų pozicijų, susijusių 

su 2 ir 3 lygio turtu, įskaitant išvestines 

finansines priemones, ir ypač dėl tokio 

turto įvertinimo sudėtingumo; 

apgailestauja, kad nuo savo sukūrimo 

ECB nesiėmė jokių veiksmų sprendžiant 

ir mažinant su šiomis nelikvidžiomis ir 

sudėtingomis priemonėmis susijusią 

riziką; todėl palankiai vertina tai, kad EBA 

į 2018 m. testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis procedūras įtraukė specialias 

rizikos valdymo priemones, susijusias su 2 

ir 3 lygių priemonėmis; tvirtai pakartoja 

savo raginimą bendram priežiūros 

mechanizmui 2018 m. prioritetu laikyti 

bendrą priežiūrą siekiant užtikrinti 

tikroviškesnį sisteminės rizikos, kylančios 

Europos bankininkystės sistemai, 

vertinimą ir labai reikalingą jos 

sumažinimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 10 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita 

2017/2072(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  30a. atkreipia dėmesį į tai, kad iš esmės 

svarbu įvykdyti plataus užmojo 

bankininkystės sektoriaus struktūrinę 

reformą, kuri būtų pagrįsta aiškiu ir 

privalomu investicijų ir tradicinių kreditų 

sandorių atskyrimu; nepritaria Komisijos 

norui atšaukti savo pasiūlymą šiuo 

klausimu; atkreipia dėmesį į tai, kad šią 

reformą skatino pati Komisija ir laikė ją 

svarbiu Bankų gaivinimo ir pertvarkymo 

direktyvos papildymu sprendžiant bankų 

krizės problemą; pabrėžia, kad atskyrimas 

yra būtinas siekiant sudaryti sąlygas 

įveikti krizę ir tuo pačiu užtikrinti 

visapusišką santaupas turinčių asmenų ir 

indėlininkų apsaugą bei efektyviai spręsti 

bankų, kurie per dideli, kad žlugtų, 

problemą; ragina Komisiją iš naujo 

pateikti savo pasiūlymą ir skatinti sudaryti 

teisėkūros institucijų susitarimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 11 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankų sąjunga. 2017 m. metinė ataskaita 

2017/2072(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  31a. reiškia rimtą susirūpinimą dėl 

gelbėjimo privačiomis lėšomis neigiamo 

poveikio ES investuotojų ir piliečių 

pasitikėjimui; atkreipia dėmesį į tai, kad 

gelbėjimo privačiomis lėšomis 

mechanizmas ydingai skatina krizes ir 

didina finansinį nestabilumą, taip pat 

sukelia ir skleidžia paniką rinkose;  

smerkia esminį gelbėjimo privačiomis 

lėšomis principo neteisingumą, nes pagal 

šį principą atsakomybė už bankų 

nesėkmes iš dalies tenka smulkiems 

investuotojams, santaupas turintiems 

asmenims ir esamiems sąskaitų 

turėtojams, nepaisant to, kad jie negali 

kontroliuoti bankų patikimumo ar daryti 

įtaką jų valdymui; 

Or. en 

 

 


