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21.2.2018 A8-0019/1 

Tarkistus  1 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0019/2018 

Sander Loones 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 

2017/2072(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. muistuttaa, että yhteistä 

kriisinratkaisurahastoa koskevan 

hallitustenvälisen sopimuksen asiasisältö 

on viime kädessä sisällytettävä unionin 

oikeudelliseen kehykseen; muistuttaa, että 

yhteinen varautumisjärjestely on 

olennainen, jotta voidaan varmistaa 

uskottava ja tehokas 

kriisinratkaisujärjestelmä ja valmiudet 

käsitellä systeemisiä kriisejä 

pankkiunionissa sekä välttää 

turvautumista pankkien pelastamiseen 

julkisin varoin; panee merkille komission 

ehdotuksen Euroopan vakausmekanismin 

muuttamisesta Euroopan 

valuuttarahastoksi, jolloin 

varautumisjärjestelytehtävät kuuluisivat 

yhteiselle kriisinratkaisurahastolle; 

39. muistuttaa, että yhteistä 

kriisinratkaisurahastoa koskevan 

hallitustenvälisen sopimuksen asiasisältö 

on viime kädessä sisällytettävä unionin 

oikeudelliseen kehykseen; torjuu 

pankkiunionin yhteisen 

varautumisjärjestelyn, jotta voidaan 

välttää turvautumista pankkien 

pelastamiseen julkisin varoin; panee 

merkille komission ehdotuksen Euroopan 

vakausmekanismin muuttamisesta 

Euroopan valuuttarahastoksi, jolloin 

varautumisjärjestelytehtävät kuuluisivat 

yhteiselle kriisinratkaisurahastolle; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Tarkistus  2 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0019/2018 

Sander Loones 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 

2017/2072(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. muistuttaa, että yhteistä 

kriisinratkaisurahastoa koskevan 

hallitustenvälisen sopimuksen asiasisältö 

on viime kädessä sisällytettävä unionin 

oikeudelliseen kehykseen; muistuttaa, että 

yhteinen varautumisjärjestely on 

olennainen, jotta voidaan varmistaa 

uskottava ja tehokas 

kriisinratkaisujärjestelmä ja valmiudet 

käsitellä systeemisiä kriisejä 

pankkiunionissa sekä välttää turvautumista 

pankkien pelastamiseen julkisin varoin; 

panee merkille komission ehdotuksen 

Euroopan vakausmekanismin 

muuttamisesta Euroopan 

valuuttarahastoksi, jolloin 

varautumisjärjestelytehtävät kuuluisivat 

yhteiselle kriisinratkaisurahastolle; 

39. muistuttaa, että yhteistä 

kriisinratkaisurahastoa koskevan 

hallitustenvälisen sopimuksen asiasisältö 

on viime kädessä sisällytettävä unionin 

oikeudelliseen kehykseen; muistuttaa, että 

yhteinen varautumisjärjestely on 

olennainen, jotta voidaan varmistaa 

uskottava ja tehokas 

kriisinratkaisujärjestelmä ja valmiudet 

käsitellä systeemisiä kriisejä 

pankkiunionissa sekä välttää turvautumista 

pankkien pelastamiseen julkisin varoin; 

hylkää komission ehdotuksen Euroopan 

vakausmekanismin muuttamisesta 

Euroopan valuuttarahastoksi, jolloin 

varautumisjärjestelytehtävät kuuluisivat 

yhteiselle kriisinratkaisurahastolle; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Tarkistus  3 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0019/2018 

Sander Loones 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 

2017/2072(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. toteaa, että ehdotetun Euroopan 

talletussuojarahaston perustamiseen 

soveltuvasta oikeusperustasta käydään 

edelleen keskusteluja; 

47. toteaa, että eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän ja ehdotetun 

Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiseen soveltuvasta 

oikeusperustasta käydään edelleen 

keskusteluja; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Tarkistus  4 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0019/2018 

Sander Loones 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 

2017/2072(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. toteaa, että ehdotetun Euroopan 

talletussuojarahaston perustamiseen 

soveltuvasta oikeusperustasta käydään 

edelleen keskusteluja; 

47. toteaa, että ehdotetun Euroopan 

talletussuojarahaston perustamiseen 

soveltuvasta oikeusperustasta käydään 

edelleen keskusteluja; katsoo, että 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 114 artikla ei sovellu 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

hyväksymisen oikeusperustaksi; 

Or. en 

 

 


