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9.1.2019 A8-0419/8 

Amendement  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie – jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de bankenunie 

met haar gemeenschappelijk 

toezichtsmechanisme en 

gemeenschappelijk 

afwikkelingsmechanisme fusies en 

overnames in de banksector van diverse 

lidstaten, alsook de concentratie van 

deposito's en beleggingen in de handen 

van financiële giganten heeft bevorderd 

en veroorzaakt, wat het probleem heeft 

verergerd van instellingen die te groot zijn 

om failliet te gaan; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/9 

Amendement  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie – jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. benadrukt dat de bankenunie 

aanleiding heeft gegeven tot een pan-

Europees bankoligopolie, een 

ontwikkeling die indruist tegen een van de 

belangrijkste doelstellingen ervan, 

namelijk het bestrijden van de "too big to 

fail"-kwestie; is bijgevolg van mening dat 

de bankenunie louter een politiek 

instrument is om de centralisering en 

concentratie van kapitaal in de banksector 

af te dwingen; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/10 

Amendement  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie – jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. verwerpt de theorie dat de 

bankenunie onontbeerlijk is om de 'too-

big-to-fail'-kwestie op te lossen en het 

bank- en financiewezen stabiliteit te 

bieden; is van mening dat  dit project, 

gezien de elitaire aard ervan en de manier 

waarop het is opgezet, niet zal beletten dat 

er verder overheidsmiddelen worden 

gebruikt om de grote aandeelhouders van 

banken uit de nood te helpen, en er 

evenmin voor zal zorgen dat banken zich 

niet langer schuldig maken aan financiële 

manipulatie en speculatie; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/11 

Amendement  11 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie – jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quater. betreurt dat het onlangs in de 

Eurogroep bereikte akkoord de lidstaten, 

door middel van het Europees 

stabiliteitsmechanisme, andermaal 

onderwerpt aan het gemeenschappelijk 

afwikkelingsfonds, waardoor 

overheidsgeld als onderpand voor 

toekomstige financiële crises fungeert; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/12 

Amendement  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie – jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quinquies. benadrukt dat het beleid van 

kapitaalconcentratie in de bankensector, 

gezien het belang van het financiële 

systeem en met het oog op de huidige en 

recente ervaringen, moet worden 

stopgezet en dat de controle op de banken 

en het financiële stelsel weer in publieke 

handen moet komen; is van mening dat 

deze twee maatregelen onontbeerlijk zijn 

om te garanderen dat de financiële 

middelen die worden gebruikt om de 

economie te stimuleren, ten goede komen 

aan de ontwikkeling van landen en de 

verbetering van de levensstandaard van de 

bevolking en de arbeiders; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/13 

Amendement  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie – jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. roept ertoe op de bankenunie en de 

bijbehorende mechanismen op te heffen; 

Or. pt 

 

 


