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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.2.2017 A8-0019/5 

Muudatusettepanek  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Pangandusliit – 2016. aasta aruanne 

2016/2247(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 

praegune ühtne järelevalve raamistik on 

osutunud väga keskendunuks 

krediidiriskile, kuid jätnud täiesti 

tähelepanuta süsteemsed riskid, mis on 

seotud 3. tasandi varade 

riskipositsioonidega; taunib asjaolu, et 

stressitestide tõttu, mida EKP viis läbi 

koostöös EBAga, on saanud ebaõiglaselt 

karistada äripangandusmudelid, millest 

saavad kasu suured investeerimispangad, 

kes keskenduvad spekulatiivsele 

kauplemistegevusele, mis kujutab endast 

kõige suuremat ohtu finantsstabiilsusele, 

tõestades seeläbi oma ebausaldusväärsust 

ja ebatäielikkust ning süvendades 

ebakõlasid riikide pangandussüsteemide 

vahel; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.2.2017 A8-0019/6 

Muudatusettepanek  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Pangandusliit – 2016. aasta aruanne 

2016/2247(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  17 a. nõuab, et pankade struktuurireform 

rajaneks investeeringute ja äritegevuse 

selgel ja kohustuslikul eraldamisel, mille 

aluseks on Glass-Steagalli seadus; 

rõhutab, et see on ainus viis, kuidas 

tulemuslikult lahendada „pankrotti 

minemiseks liiga suur” probleem ja 

vältida päästeabi vajadust;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.2.2017 A8-0019/7 

Muudatusettepanek  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Pangandusliit – 2016. aasta aruanne 

2016/2247(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  49 a. peab kahetsusväärseks, et 

kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 

eeskirjadega kehtestatakse 

ebaproportsionaalne ja ebaõiglane 

koormus jaeinvestoritele ja hoiustajatele, 

mis on ühtlasi vastuolus mitme 

liikmesriigi põhiseadusega tagatud 

hoiuste kaitsega; märgib samuti murega, 

et praegused eeskirjad võivad kaasa tuua 

süsteemseid kriise, külvates investorite 

hulgas paanikat, mis põhjustab suurt 

kapitali väljavoolu pankrotti minemiseks 

liiga suurte pankade suunas, kuid ei hoia 

ära päästeabi vajadust; nõuab seetõttu, et 

pankade finantsseisundi taastamise ja 

kriisilahenduse direktiiv tunnistataks 

viivitamata kehtetuks;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.2.2017 A8-0019/8 

Muudatusettepanek  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Pangandusliit – 2016. aasta aruanne 

2016/2247(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  55 a. nõuab, et hoiuste tagamise skeem 

kataks kõik hoiused usaldusväärse 

kaitsemehhanismi abil, mis on täielikult 

tagatud keskpanga kui viimase instantsi 

laenuandja poolt; 

Or. en 

 

 


