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21.2.2018 A8-0019/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. připomíná, že podstata mezivládní 

dohody o Jednotném fondu pro řešení krizí 

má být nakonec začleněna do právního 

rámce Unie; připomíná, že fiskální 

pojistka je klíčová pro zajištění 

důvěryhodného a účinného rámce pro 

řešení krize bank v bankovní unii a 

schopnost čelit systémové krizi v bankovní 

unii, jakož i k tomu, aby se předešlo 

veřejně financované rekapitalizaci bank; 

bere na vědomí návrh Komise na přeměnu 

Evropského mechanismu stability na 

Evropský měnový fond, který by zastával 

funkci fiskální pojistky pro Jednotný fond 

pro řešení krizí; 

39. připomíná, že podstata mezivládní 

dohody o Jednotném fondu pro řešení krizí 

má být nakonec začleněna do právního 

rámce Unie; odmítá fiskální pojistku v 

bankovní unii, která má bránit veřejně 

financované rekapitalizaci bank; bere 

na vědomí návrh Komise na přeměnu 

Evropského mechanismu stability na 

Evropský měnový fond, který by zastával 

funkci fiskální pojistky pro Jednotný fond 

pro řešení krizí; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. připomíná, že podstata mezivládní 

dohody o Jednotném fondu pro řešení krizí 

má být nakonec začleněna do právního 

rámce Unie; připomíná, že fiskální pojistka 

je klíčová pro zajištění důvěryhodného a 

účinného rámce pro řešení krize bank 

v bankovní unii a schopnost čelit 

systémové krizi v bankovní unii, jakož i k 

tomu, aby se předešlo veřejně financované 

rekapitalizaci bank; bere na vědomí návrh 

Komise na přeměnu Evropského 

mechanismu stability na Evropský měnový 

fond, který by zastával funkci fiskální 

pojistky pro Jednotný fond pro řešení krizí; 

39. připomíná, že podstata mezivládní 

dohody o Jednotném fondu pro řešení krizí 

má být nakonec začleněna do právního 

rámce Unie; připomíná, že fiskální pojistka 

je klíčová pro zajištění důvěryhodného a 

účinného rámce pro řešení krize bank 

v bankovní unii a schopnost čelit 

systémové krizi v bankovní unii, jakož i k 

tomu, aby se předešlo veřejně financované 

rekapitalizaci bank; odmítá návrh Komise 

na přeměnu Evropského mechanismu 

stability na Evropský měnový fond, který 

by zastával funkci fiskální pojistky pro 

Jednotný fond pro řešení krizí; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. poukazuje na to, že stále probíhají 

diskuse o vhodném právním základu pro 

zřízení navrhovaného evropského fondu 

pojištění vkladů; 

47. poukazuje na to, že stále probíhají 

diskuse o vhodném právním základu pro 

zřízení evropského systému pojištění 

vkladů (EDIS) a navrhovaného 

evropského fondu pojištění vkladů; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. poukazuje na to, že stále probíhají 

diskuse o vhodném právním základu pro 

zřízení navrhovaného evropského fondu 

pojištění vkladů; 

47. poukazuje na to, že stále probíhají 

diskuse o vhodném právním základu pro 

zřízení navrhovaného evropského fondu 

pojištění vkladů; konstatuje, že článek 114 

Smlouvy o fungování Evropské unie není 

pro přijetí EDIS vhodným právním 

základem; 

Or. en 

 

 


