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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. υπενθυμίζει ότι η ουσία της 

διακυβερνητικής συμφωνίας για το Ενιαίο 

Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ)  πρόκειται 

τελικά να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο 

της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι ένα 

δημοσιονομικό σύστημα στήριξης είναι το 

κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα αξιόπιστο 

και αποτελεσματικό πλαίσιο για την 

εξυγίανση και την ικανότητα 

αντιμετώπισης συστημικών κρίσεων στην 

Τραπεζική Ένωση, καθώς και για την 

αποτροπή της προσφυγής σε διάσωση 

τραπεζών με δημόσιους πόρους· σημειώνει 

την πρόταση της Επιτροπής να 

μετασχηματιστεί ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό 

Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα 

φιλοξενεί τον δημοσιονομικό μηχανισμό 

ασφαλείας για το SRF· 

39. υπενθυμίζει ότι η ουσία της 

διακυβερνητικής συμφωνίας για το Ενιαίο 

Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) πρόκειται 

τελικά να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο 

της Ένωσης· απορρίπτει ένα 

δημοσιονομικό σύστημα στήριξης για την 

Τραπεζική Ένωση, για την αποτροπή της 

προσφυγής σε διάσωση τραπεζών με 

δημόσιους πόρους· σημειώνει την πρόταση 

της Επιτροπής να μετασχηματιστεί ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, το οποίο 

θα φιλοξενεί τον δημοσιονομικό 

μηχανισμό ασφαλείας για το SRF· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. υπενθυμίζει ότι η ουσία της 

διακυβερνητικής συμφωνίας για το Ενιαίο 

Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) πρόκειται 

τελικά να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο 

της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι ένα 

δημοσιονομικό σύστημα στήριξης είναι το 

κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα αξιόπιστο 

και αποτελεσματικό πλαίσιο για την 

εξυγίανση και την ικανότητα 

αντιμετώπισης συστημικών κρίσεων στην 

Τραπεζική Ένωση, καθώς και για την 

αποτροπή της προσφυγής σε διάσωση 

τραπεζών με δημόσιους πόρους· σημειώνει 

την πρόταση της Επιτροπής να 

μετασχηματιστεί ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό 

Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα 

φιλοξενεί τον δημοσιονομικό μηχανισμό 

ασφαλείας για το SRF· 

39. υπενθυμίζει ότι η ουσία της 

διακυβερνητικής συμφωνίας για το Ενιαίο 

Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) πρόκειται 

τελικά να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο 

της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι ένα 

δημοσιονομικό σύστημα στήριξης είναι το 

κλειδί για να εξασφαλιστεί ένα αξιόπιστο 

και αποτελεσματικό πλαίσιο για την 

εξυγίανση και την ικανότητα 

αντιμετώπισης συστημικών κρίσεων στην 

Τραπεζική Ένωση, καθώς και για την 

αποτροπή της προσφυγής σε διάσωση 

τραπεζών με δημόσιους πόρους· 

απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής να 

μετασχηματιστεί ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό 

Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα 

φιλοξενεί τον δημοσιονομικό μηχανισμό 

ασφαλείας για το SRF· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. επισημαίνει ότι διεξάγονται 

συζητήσεις σχετικά με την κατάλληλη 

νομική βάση για την ίδρυση του 

προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ασφάλισης των Καταθέσεων· 

47. επισημαίνει ότι διεξάγονται 

συζητήσεις σχετικά με την κατάλληλη 

νομική βάση για την ίδρυση του 

προτεινόμενου ΕΣΑΚ καθώς και του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης των 

Καταθέσεων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. επισημαίνει ότι διεξάγονται 

συζητήσεις σχετικά με την κατάλληλη 

νομική βάση για την ίδρυση του 

προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ασφάλισης των Καταθέσεων· 

47. επισημαίνει ότι διεξάγονται 

συζητήσεις σχετικά με την κατάλληλη 

νομική βάση για την ίδρυση του 

προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ασφάλισης των Καταθέσεων· σημειώνει 

ότι το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για 

την έγκριση του ΕΣΑΚ. 
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