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8.2.2017 A8-0019/2 

Amendamentul  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară – raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât unica modalitate de a preveni 

cazurile de rezoluție pe spezele 

contribuabililor și pentru a asigura 

stabilitatea financiară este separarea 

clară între activitățile bancare, de 

tranzacționare și de finanțare, cu 

respectarea deplină a suveranității 

statelor membre; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Amendamentul  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară – raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. subliniază că este crucial să se 

armonizeze ierarhia creanțelor în 

insolvența bancară între statele membre, 

pentru ca punerea în aplicare a BRRD să 

fie mai coerentă și mai eficace și pentru a 

oferi siguranță investitorilor 

transfrontalieri; salută, prin urmare, 

propunerea Comisiei de a merge mai 

departe în armonizarea acestei ierarhii; 

constată că o mai bună armonizare a 

regimului generalizat de insolvență și a 

ierarhiei sale a creanțelor va fi, de 

asemenea, esențială, atât în cazul 

băncilor, pentru a evita discrepanțele cu 

sistemul de rezoluție bancară, cât și în 

cazul întreprinderilor, pentru a oferi mai 

multă claritate și siguranță investitorilor 

transfrontalieri și pentru a contribui la 

abordarea chestiunii creditelor 

neperformante; salută faptul că BRRD a 

adus o schimbare importantă în ierarhia 

insolvenței, acordând prioritate 

depozitelor garantate, astfel încât acestea 

să aibă un rang prioritar mai înalt față de 

toate instrumentele de capital, capacitatea 

de absorbție a pierderilor, alte datorii cu 

rang prioritar și depozitele negarantate; 

invită SRB să prezinte rezultatele 

evaluărilor posibilității de rezoluție pentru 

băncile de importanță sistemică la nivel 

mondial (G-SIB) și alte bănci, inclusiv 

45. solicită abrogarea BRRD, având în 

vedere că această directivă s-a dovedit a fi 

ineficientă și periculoasă pentru 

investitori, deținătorii de obligațiuni și 

deponenți, precum și pentru stabilitatea 

sistemului financiar în ansamblu; 
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măsurile propuse pentru a depăși 

obstacolele din calea rezoluției; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/4 

Amendamentul  4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară – raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 57 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

57. reamintește faptul că rolul Comisiei 

este de a garanta condiții echitabile în 

întreaga Uniune Europeană și că ea ar 

trebui să evite orice fel de fragmentare pe 

piața internă; 

57. reamintește nevoia de a asigura 

condiții de concurență echitabile la nivel 

european, dar consideră că sistemele de 

supraveghere și rezoluție ar trebui 

gestionate la nivel național; 

Or. en 

 

 


