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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.2.2017 A8-0019/5 

Τροπολογία  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Τραπεζική ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016 

2016/2247(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  14 α. επισημαίνει ότι το παρόν εποπτικό 

πλαίσιο έχει αποδειχτεί ότι μεροληπτεί 

σημαντικά υπέρ της αντιμετώπισης του 

πιστωτικού κινδύνου και αγνοεί εξ 

ολοκλήρου τους συστημικούς κινδύνους 

που συνδέονται με την έκθεση σε 

περιουσιακά στοιχεία επιπέδου 3· 

εκφράζει τη λύπη του διότι οι 

προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων 

που διεξήχθησαν από την ΕΚΤ από 

κοινού με την ΕΑΤ είχαν ως αποτέλεσμα 

να επιβαρυνθούν αδίκως τα μοντέλα των 

εμπορικών τραπεζών προς όφελος 

μεγάλων επενδυτικών τραπεζών 

εστιασμένων σε κερδοσκοπικές 

αγοραπωλητικές δραστηριότητες οι 

οποίες ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 

για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 

αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι 

αναξιόπιστα και ατελή και ότι 

επιδεινώνουν τις ασυμμετρίες μεταξύ 

εθνικών τραπεζικών συστημάτων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.2.2017 A8-0019/6 

Τροπολογία  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Τραπεζική ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016 

2016/2247(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17 α. ζητεί μια διαρθρωτική τραπεζική 

μεταρρύθμιση που να εδράζεται στον 

σαφή και υποχρεωτικό διαχωρισμό 

μεταξύ επενδυτικών και τραπεζικών 

δραστηριοτήτων, βασισμένη στο πρότυπο 

του Νόμου Glass-Steagall· τονίζει ότι 

αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να 

λυθεί αποτελεσματικά το ζήτημα των 

τραπεζών που είναι «πάρα πολύ μεγάλες 

για να χρεοκοπήσουν» και να προληφθεί 

η ανάγκη για διασώσεις με δημόσιους 

πόρους·  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Τροπολογία  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Τραπεζική ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016 

2016/2247(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  49 α. Εκφράζει τη λύπη του διότι η 

εφαρμογή των διατάξεων για διάσωση με 

ίδια μέσα προκαλεί δυσανάλογη και 

άδικη επιβάρυνση για λιανικούς 

επενδυτές και αποταμιευτές,  πράγμα που 

έρχεται επίσης σε αντίθεση με την 

προστασία των αποταμιεύσεων η οποία 

αναγνωρίζεται από τα εθνικά συντάγματα 

ορισμένων κρατών μελών· παρατηρεί 

επιπλέον με ανησυχία ότι οι τρέχουσες 

διατάξεις ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσμα την πρόκληση συστημικών 

κρίσεων, εξαπλώνοντας τον πανικό στους 

επενδυτές και προκαλώντας μαζικές 

εκροές κεφαλαίων προς τράπεζες "πολύ 

μεγάλες για να χρεοκοπήσουν", χωρίς 

παράλληλα να αποτρέπουν την ανάγκη 

για διάσωση με δημόσιους πόρους· ζητεί 

κατά συνέπεια την άμεση κατάργηση της 

BRRD·  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Τροπολογία  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Τραπεζική ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016 

2016/2247(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  55 α. ζητεί ένα καθεστώς ασφάλισης των 

καταθέσεων που να καλύπτει όλες τις 

καταθέσεις μέσω ενός αξιόπιστου 

μηχανισμού στήριξης εγγυημένου από 

κεντρική τράπεζα η οποία θα ενεργεί ως 

δανειστής εσχάτης ανάγκης· 

Or. en 

 

 


