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LV Vienoti daudzveidībā LV 

21.2.2018 A8-0019/1 

Grozījums Nr.  1 

Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banku savienība — 2017. gada ziņojums 

2017/2072(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. atgādina, ka Starpvaldību nolīguma 

par vienoto noregulējuma fondu (VNF) 

saturu galu galā ir paredzēts iekļaut ES 

tiesiskajā regulējumā; atgādina, ka 

fiskālais atbalsts ir būtiski svarīgs, lai 

nodrošinātu uzticamu un efektīvu 

noregulējuma režīmu un spēju tikt galā ar 

sistēmiskām krīzēm banku savienībā, kā 

arī lai izvairītos no banku glābšanas, 

izmantojot publiskā sektora līdzekļus; ņem 

vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas 

Stabilizācijas mehānismu pārveidot par 

Eiropas Monetāro fondu, kas nodrošinātu 

fiskālā atbalsta funkciju vienotajam 

noregulējuma fondam; 

39. atgādina, ka Starpvaldību nolīguma 

par vienoto noregulējuma fondu (VNF) 

saturu  galu galā ir paredzēts iekļaut ES 

tiesiskajā regulējumā; noraida fiskālo 

atbalstu banku savienībā, lai izvairītos no 

banku glābšanas, izmantojot publiskā 

sektora līdzekļus; ņem vērā Komisijas 

priekšlikumu Eiropas Stabilizācijas 

mehānismu pārveidot par Eiropas 

Monetāro fondu, kas nodrošinātu fiskālā 

atbalsta funkciju vienotajam noregulējuma 

fondam; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.2.2018 A8-0019/2 

Grozījums Nr.  2 

Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banku savienība — 2017. gada ziņojums 

2017/2072(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. atgādina, ka Starpvaldību nolīguma 

par vienoto noregulējuma fondu (VNF) 

saturu galu galā ir paredzēts iekļaut ES 

tiesiskajā regulējumā; atgādina, ka fiskālais 

atbalsts ir būtiski svarīgs, lai nodrošinātu 

uzticamu un efektīvu noregulējuma režīmu 

un spēju tikt galā ar sistēmiskām krīzēm 

banku savienībā, kā arī lai izvairītos no 

banku glābšanas, izmantojot publiskā 

sektora līdzekļus; ņem vērā Komisijas 

priekšlikumu Eiropas Stabilizācijas 

mehānismu pārveidot par Eiropas 

Monetāro fondu, kas nodrošinātu fiskālā 

atbalsta funkciju vienotajam noregulējuma 

fondam; 

39. atgādina, ka Starpvaldību nolīguma 

par vienoto noregulējuma fondu (VNF) 

saturu  galu galā ir paredzēts iekļaut ES 

tiesiskajā regulējumā; atgādina, ka fiskālais 

atbalsts ir būtiski svarīgs, lai nodrošinātu 

uzticamu un efektīvu noregulējuma režīmu 

un spēju tikt galā ar sistēmiskām krīzēm 

banku savienībā, kā arī lai izvairītos no 

banku glābšanas, izmantojot publiskā 

sektora līdzekļus; noraida Komisijas 

priekšlikumu Eiropas Stabilizācijas 

mehānismu pārveidot par Eiropas 

Monetāro fondu, kas nodrošinātu fiskālā 

atbalsta funkciju vienotajam noregulējuma 

fondam; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Grozījums Nr.  3 

Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banku savienība — 2017. gada ziņojums 

2017/2072(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. norāda, ka pašlaik notiek diskusijas 

par atbilstošu juridisko pamatu ierosinātā 

Eiropas noguldījumu apdrošināšanas fonda 

izveidei; 

47. norāda, ka pašlaik notiek diskusijas 

par atbilstošu juridisko pamatu ENAS, kā 

arī ierosinātā Eiropas noguldījumu 

apdrošināšanas fonda izveidei; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Grozījums Nr.  4 

Jörg Meuthen 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banku savienība — 2017. gada ziņojums 

2017/2072(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

47. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

47. norāda, ka pašlaik notiek diskusijas 

par atbilstošu juridisko pamatu ierosinātā 

Eiropas noguldījumu apdrošināšanas fonda 

izveidei; 

47. norāda, ka pašlaik notiek diskusijas 

par atbilstošu juridisko pamatu ierosinātā 

Eiropas noguldījumu apdrošināšanas fonda 

izveidei; norāda, ka Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 114. pants nav 

piemērots juridiskais pamats ENAS 

pieņemšanai; 

Or. en 

 

 


