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8.2.2017 A8-0019/5 

Amendamentul  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară – raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. subliniază că actualul cadru unic de 

supraveghere s-a dovedit extrem de 

părtinitor, abordând problematica riscului 

de credit, dar ignorând complet riscurile 

sistemice asociate cu expunerile activelor 

de nivel 3; regretă faptul că testele de 

rezistență efectuate de BCE împreună cu 

ABE au condus la penalizarea injustă a 

modelelor bancare comerciale, în profitul 

marilor bănci de investiții axate pe 

activități bursiere speculative ce atrag 

importante riscuri pentru stabilitatea 

financiară, dovedindu-se astfel nefiabile 

și incomplete și exacerbând asimetriile 

dintre sistemele bancare naționale; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Amendamentul  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară – raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. solicită o reformă structurală a 

sectorului bancar, pe baza unei separări 

obligatorii și clare a activităților de 

investiții și a celor comerciale, având ca 

model legea americană Glass-Steagall; 

subliniază că aceasta este unica 

modalitate pentru rezolvarea efectivă a 

situațiilor „prea mare pentru a se 

prăbuși” și pentru a preîntâmpina 

cazurile de rezoluție;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Amendamentul  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară – raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  49a. regretă că aplicarea normelor de 

recapitalizare internă impune o presiune 

disproporționată și injustă asupra 

investitorilor de retail și a deponenților, 

situație contrastantă cu principiul 

garantării depunerilor, consacrat în 

constituțiile naționale ale mai multor state 

membre; ia act cu preocupare, de 

asemenea, că actualele norme pot 

conduce la crize sistemice prin 

răspândirea panicii în rândul 

investitorilor, ceea ce poate conduce la 

uriașe scurgeri de capital către bănci 

„prea mari pentru a se prăbuși”, fără 

preîntâmpinarea cazurilor de rezoluție; 

solicită, prin urmare, abrogarea de 

urgență a BRRD;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Amendamentul  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Uniunea bancară – raportul anual pe 2016 

2016/2247(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  55a. solicită introducerea unui sistem de 

asigurare a depozitelor cu caracter 

universal, printr-un mecanism credibil de 

protecție, garantat în întregime de o 

bancă centrală acționând în calitate de 

creditor de ultimă instanță; 

Or. en 

 

 


