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8.2.2017 A8-0019/5 

Alteração  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Salienta que o atual quadro único 

de supervisão evidencia uma enfâse 

excessiva na abordagem do problema do 

risco de crédito e ignora por completo os 

riscos sistémicos associados às exposições 

a ativos de nível 3; lamenta o facto de os 

testes de esforço realizados pelo BCE 

juntamente com a EBA terem resultado 

na penalização indevida dos modelos de 

banco comercial, em benefício dos 

grandes bancos de investimento centrados 

em atividades comerciais especulativas 

que representam o maior risco para a 

estabilidade financeira, provando, desse 

modo, ser não fiáveis e incompletos e 

exacerbando as assimetrias entre os 

sistemas bancários nacionais; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Alteração  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  17-A. Requer uma reforma estrutural dos 

bancos com base numa separação clara e 

obrigatória entre atividades de 

investimento e atividades comerciais 

segundo o modelo constante da Lei 

Glass-Steagall; salienta que esta é a única 

forma de solucionar de forma eficaz o 

problema das «instituições demasiado 

grandes para falir» e de prevenir a 

necessidade de mais resgastes;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Alteração  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 49-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  49-A. Lamenta que a aplicação das regras 

de recapitalização interna coloque um 

ónus desproporcionado e indevido nos 

investidores e aforradores não 

profissionais, o que contrasta também 

com a proteção das poupanças 

consagrada nas constituições nacionais 

de vários Estados-Membros; constata, 

além isso, com preocupação qua as atuais 

regras podem resultar em crises 

sistémicas devido à disseminação do 

pânico entre os investidores, o que resulta 

na saída em larga escala de capitais para 

os bancos demasiados grandes para falir e 

na incapacidade para prevenir a 

necessidade de resgates; apela, por isso, à 

revogação da DRRB;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Alteração  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

União bancária - Relatório anual 2016 

2016/2247(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 55-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  55-A. Apela à criação de um sistema de 

seguro de depósitos para cobrir todos os 

depósitos através de um mecanismo de 

segurança credível totalmente garantido 

por um banco central que atue na 

qualidade de mutuante de último recurso; 

Or. en 

 

 


