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8.2.2017 A8-0019/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14a. poudarja, da je veljavni nadzorni 

okvir zelo pristranski glede obravnavanja 

kreditnega tveganja, medtem ko povsem 

zanemarja sistemska tveganja, povezana z 

izpostavljenostjo sredstev ravni 3; 

obžaluje, da so zaradi stresnih testov, ki 

jih je izvedla ECB skupaj z EBA, 

neupravičeno kaznovani komercialni 

bančni modeli, kar je v korist velikim 

investicijskim bankam, usmerjenim v 

špekulativne trgovinske dejavnosti, ki 

najbolj ogrožajo finančno stabilnost, kar 

kaže na nezanesljivost in nepopolnost teh 

testov, ki le zaostrujejo neenakosti med 

nacionalnimi bančnimi sistemi; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17a. poziva k strukturni reformi bank, ki 

bi temeljila na jasni in obvezni delitvi 

naložbenih in trgovinskih dejavnosti na 

osnovi modela Glass-Steagallovega 

zakona; poudarja, da je mogoče le tako 

učinkovito rešiti vprašanje bank, ki so 

„prevelike, da bi propadle“, in preprečiti 

potrebo po njihovem reševanju z javnimi 

sredstvi;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  49a. obžaluje, da se z uporabo pravil o 

reševanju s sredstvi upnikov prelaga 

nesorazmerno in nepravično breme na 

male vlagatelje in varčevalce, kar je tudi v 

nasprotju z zaščito prihrankov, ki jo 

zagotavljajo nacionalne ustave več držav 

članic; poleg tega z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da bi lahko sedanja pravila s 

širjenjem panike med vlagatelji privedla 

do sistemske krize, s tem pa do 

množičnega odtekanja kapitala v banke, 

ki so prevelike, da bi propadle, ne da bi 

preprečevalo potrebo po reševanju z 

javnimi sredstvi; zato poziva k takojšnji 

razveljavitvi direktive o sanaciji in 

reševanju bank;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 

2016/2247(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  55a. poziva k sistemu jamstva za vloge, s 

katerim bi krili vse vloge s pomočjo 

zanesljivega varovalnega mehanizma, za 

katerega bi v celoti jamčila centralna 

banka, ki bi delovala kot posojilodajalka v 

skrajni sili; 

Or. en 

 

 


