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8.2.2017 A8-0019/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  14 bis. wijst erop dat is gebleken dat het 

huidige gemeenschappelijk toezichtkader 

sterk gericht is op de bestrijding van 

kredietrisico's, terwijl het helemaal geen 

aandacht besteedt aan de systeemrisico's 

die verbonden zijn aan blootstellingen van 

activa van niveau 3; betreurt het feit dat 

de stresstests die de ECB samen met de 

EBA heeft uitgevoerd hebben geleid tot 

onterechte bestraffing van de 

commerciële bankmodellen, ten voordele 

van de grote investeringsbanken die met 

name gericht zijn op speculatieve 

tradingactiviteiten die de grootste risico's 

voor de financiële stabiliteit inhouden, 

waaruit dus blijkt dat deze tests 

onbetrouwbaar en onvolledig zijn en de 

verschillen tussen de nationale 

bankstelsels aanscherpen; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. pleit voor een structurele 

hervorming van de banksector op grond 

van een duidelijke en verplichte scheiding 

van beleggings- en commerciële 

activiteiten, op basis van het Glass-

Steagall Act model; benadrukt dat dit de 

enige manier is om een efficiënte 

oplossing te bieden voor het probleem van 

"te groot om failliet te gaan", en om te 

voorkomen dat moet worden overgegaan 

tot reddingsoperaties;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 49 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  49 bis. betreurt dat de toepassing van de 

bail-in regels een onevenredige en 

onrechtvaardige last met zich brengt voor 

kleine beleggers en spaarders, wat tevens 

haaks staat op de bescherming van 

spaargelden waarin de wetgeving van 

meerdere lidstaten voorziet; stelt 

bovendien met bezorgdheid vast dat de 

huidige regels tot vervroegde 

systeemcrises kunnen leiden door paniek 

te zaaien onder beleggers, wat op zijn 

beurt kan leiden tot een massale 

kapitaalverschuiving naar banken die te 

groot zijn om failliet te gaan, waarbij 

wordt nagelaten ervoor te zorgen dat er 

geen behoefte is aan reddingsoperaties; 

dringt daarom aan op een onmiddellijke 

intrekking van de richtlijn herstel en 

afwikkeling van banken;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  55 bis. pleit voor een 

depositoverzekeringsstelsel dat alle 

deposito's dekt via een geloofwaardig 

vangnet dat volledig wordt gewaarborgd 

door een centrale bank die fungeert als 

kredietverstrekker in laatste instantie; 

Or. en 

 

 


