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Betænkning A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunionen – årsberetning 2017 

2017/2072(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. minder om, at indholdet af 

regeringsaftalen om Den Fælles 

Afviklingsfond (SRF) i sidste ende skal 

indarbejdes i Unionens retlige 

rammer;minder om, at et finanspolitisk 

sikkerhedsnet er nøglen til at sikre 

pålidelige og effektive afviklingsrammer 

og evnen til at håndtere systemiske kriser i 

bankunionen, såvel som til at undgå 

anvendelse af offentligt finansierede 

redningspakker for bankerne; henviser til 

Kommissionens forslag om at omdanne 

den europæiske stabilitetsmekanisme til en 

europæisk valutafond, som skulle være 

hjemsted for det finanspolitiske 

sikkerhedsnet for den fælles 

afviklingsfond; 

39. minder om, at indholdet af 

regeringsaftalen om Den Fælles 

Afviklingsfond (SRF) i sidste ende skal 

indarbejdes i Unionens retlige rammer; 

afviser et finanspolitisk sikkerhedsnet i 

bankunionen for at undgå offentligt 

finansierede redningspakker for bankerne; 

henviser til Kommissionens forslag om at 

omdanne den europæiske 

stabilitetsmekanisme til en europæisk 

valutafond, som skulle være hjemsted for 

det finanspolitiske sikkerhedsnet for den 

fælles afviklingsfond; 

Or. en 



 

AM\1146430DA.docx  PE616.046v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.2.2018 A8-0019/2 

Ændringsforslag  2 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunionen – årsberetning 2017 
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Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. minder om, at indholdet af 

regeringsaftalen om Den Fælles 

Afviklingsfond (SRF) i sidste ende skal 

indarbejdes i Unionens retlige rammer; 

minder om, at et finanspolitisk 

sikkerhedsnet er nøglen til at sikre 

pålidelige og effektive afviklingsrammer 

og evnen til at håndtere systemiske kriser i 

bankunionen, såvel som til at undgå 

anvendelse af offentligt finansierede 

redningspakker for bankerne; henviser til 

Kommissionens forslag om at omdanne 

den europæiske stabilitetsmekanisme til en 

europæisk valutafond, som skulle være 

hjemsted for det finanspolitiske 

sikkerhedsnet for den fælles 

afviklingsfond; 

39. minder om, at indholdet af 

regeringsaftalen om Den Fælles 

Afviklingsfond (SRF) i sidste ende skal 

indarbejdes i Unionens retlige rammer; 

minder om, at et finanspolitisk 

sikkerhedsnet er nøglen til at sikre 

pålidelige og effektive afviklingsrammer 

og evnen til at håndtere systemiske kriser i 

bankunionen, såvel som til at undgå 

anvendelse af offentligt finansierede 

redningspakker for bankerne; afviser 

Kommissionens forslag om at omdanne 

den europæiske stabilitetsmekanisme til en 

europæisk valutafond, som skulle være 

hjemsted for det finanspolitiske 

sikkerhedsnet for den fælles 

afviklingsfond; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. påpeger, at der er diskussioner i 

gang om det hensigtsmæssige retsgrundlag 

for den foreslåede europæiske 

indskudsforsikringsordning; 

47. påpeger, at der er diskussioner i 

gang om det hensigtsmæssige retsgrundlag 

for etableringen af EDIS og den 

foreslåede europæiske 

indskudsforsikringsordning; 

Or. en 
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Punkt 47 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

47. påpeger, at der er diskussioner i 

gang om det hensigtsmæssige retsgrundlag 

for den foreslåede europæiske 

indskudsforsikringsordning; 

47. påpeger, at der er diskussioner i 

gang om det hensigtsmæssige retsgrundlag 

for den foreslåede europæiske 

indskudsforsikringsordning; henviser til, at 

artikel 14 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde ikke er et 

hensigtsmæssigt retsgrundlag for 

vedtagelsen af EDIS; 

Or. en 

 

 


