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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.2.2017 A8-0019/2 

Muudatusettepanek  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Pangandusliit – 2016. aasta aruanne 

2016/2247(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  E a. arvestades, et ainus viis, kuidas hoida 

ära päästeabi andmist maksumaksjate 

raha eest ja tagada finantsstabiilsust, 

oleks selgelt eraldada pangandus, 

kauplemine ja laenutegevus, austades 

samal ajal täielikult liikmesriikide 

suveräänsust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. rõhutab, et äärmiselt oluline on 

ühtlustada pankade maksejõuetusega 

seotud nõuete hierarhiat kõigi 

liikmesriikide lõikes, et muuta pankade 

finantsseisundi taastamise ja 

kriisilahenduse direktiivi rakendamine 

järjepidevamaks ja tulemuslikumaks ning 

pakkuda kindlustunnet piiriülestele 

investoritele; tunneb seetõttu heameelt 

komisjoni ettepaneku üle nõuete 

hierarhiat veelgi rohkem ühtlustada; 

märgib, et tavapärase 

maksejõuetusmenetluse ja selle nõuete 

hierarhia parem ühtlustamine on samuti 

oluline nii pankade puhul, et vältida 

lahknevust pangakriiside lahendamise 

korraga, kui ka äriühingute puhul, et 

pakkuda täiendavat selgust ja 

õiguskindlust piiriülestele investoritele 

ning aidata kaasa viivislaenude probleemi 

lahendamisele; tunneb heameelt asjaolu 

üle, et pankade finantsseisundi taastamise 

ja kriisilahenduse direktiiv on oluliselt 

muutnud hierarhiat maksejõuetuse 

korral, seades esikohale kindlustatud 

hoiused, nii et neile kuulub kõrgem 

nõudeõiguse järk võrreldes 

kapitaliinstrumentide, kahjukatmisvõime, 

muude kõrgema nõudeõiguse järguga 

võlainstrumentidega ja kindlustamata 

hoiustega; kutsub Ühtset 

45. nõuab pankade finantsseisundi 

taastamise ja kriisilahenduse direktiivi 

kehtetuks tunnistamist, kuna see direktiiv 

on osutunud ebatõhusaks ja ohtlikuks nii 

investoritele, võlakirjaomanikele ja 

hoiustajatele kui ka tervele Euroopa 

finantssüsteemile; 
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Kriisilahendusnõukogu üles esitama 

globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate 

ja muude pankade 

kriisilahenduskõlblikkuse hindamiste 

tulemused, sealhulgas kavandatud 

meetmed kriisilahenduse takistuste 

ületamiseks; 

Or. en 
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Punkt 57 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

57. tuletab meelde, et komisjoni ülesanne 

on tagada võrdsed tingimused kogu ELis ja 

et komisjon peaks vältima igasugust 

killustatust siseturul; 

57. tuletab meelde vajadust tagada võrdsed 

tingimused kogu ELis, kuid on 

veendunud, et järelevalve- ja 

kriisilahenduse süsteeme tuleks hallata 

riigi tasandil; 

Or. en 

 

 


