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BG Единство в многообразието BG 

21.2.2018 A8-0019/1 

Изменение  1 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. припомня, че същността на 

междуправителственото споразумение 

относно Единния фонд за 

преструктуриране  трябва в крайна 

сметка да бъде включена в 

нормативната уредба на Съюза 

припомня, че наличието на фискален 

предпазен механизъм е от ключово 

значение за осигуряването на 

надеждна и ефикасна рамка за 

преструктуриране и за способността 

за справяне със системни кризи в 

рамките на банковия съюз, както и за 

избягването на прибягване до 

финансираните с публични средства 

спасявания на банки; отбелязва 

предложението на Комисията да 

превърне Европейския механизъм за 

стабилност в Европейски валутен фонд, 

който ще включва функцията на 

фискален предпазен механизъм за 

Единния фонд за преструктуриране; 

39. припомня, че същността на 

междуправителственото споразумение 

относно Единния фонд за 

преструктуриране трябва в крайна 

сметка да бъде включена в 

нормативната уредба на Съюза 

отхвърля наличието на фискален 

предпазен механизъм в рамките на 

банковия съюз, за да се избягва 

прибягването до финансирани с 

публични средства спасявания на банки; 

отбелязва предложението на Комисията 

да превърне Европейския механизъм за 

стабилност в Европейски валутен фонд, 

който ще включва функцията на 

фискален предпазен механизъм за 

Единния фонд за преструктуриране; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Изменение  2 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. припомня, че същността на 

междуправителственото споразумение 

относно Единния фонд за 

преструктуриране трябва в крайна 

сметка да бъде включена в 

нормативната уредба на Съюза 

припомня, че наличието на фискален 

предпазен механизъм е от ключово 

значение за осигуряването на надеждна 

и ефикасна рамка за преструктуриране и 

за способността за справяне със 

системни кризи в рамките на банковия 

съюз, както и за избягването на 

прибягване до финансираните с 

публични средства спасявания на банки; 

отбелязва предложението на 

Комисията да превърне Европейския 

механизъм за стабилност в Европейски 

валутен фонд, който ще включва 

функцията на фискален предпазен 

механизъм за Единния фонд за 

преструктуриране; 

39. припомня, че същността на 

междуправителственото споразумение 

относно Единния фонд за 

преструктуриране трябва в крайна 

сметка да бъде включена в 

нормативната уредба на Съюза 

припомня, че наличието на фискален 

предпазен механизъм е от ключово 

значение за осигуряването на надеждна 

и ефикасна рамка за преструктуриране и 

за способността за справяне със 

системни кризи в рамките на банковия 

съюз, както и за избягването на 

прибягване до финансираните с 

публични средства спасявания на банки; 

отхвърля предложението на Комисията 

да превърне Европейския механизъм за 

стабилност в Европейски валутен фонд, 

който ще включва функцията на 

фискален предпазен механизъм за 

Единния фонд за преструктуриране; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Изменение  3 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. отбелязва, че се водят 

разисквания относно подходящото 

правно основание за създаването на 

европейски фонд за застраховане на 

депозитите; 

47. отбелязва, че се водят 

разисквания относно подходящото 

правно основание за създаването на 

европейска схема за застраховане на 

депозитите (ЕСЗД), както и на 

европейски фонд за застраховане на 

депозитите; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Изменение  4 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. отбелязва, че се водят 

разисквания относно подходящото 

правно основание за създаването на 

европейски фонд за застраховане на 

депозитите; 

47. отбелязва, че се водят 

разисквания относно подходящото 

правно основание за създаването на 

европейски фонд за застраховане на 

депозитите; отбелязва, че член 114 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз не е подходящо 

правно основание за приемането на 

ЕСЗД; 

Or. en 

 

 


