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21.2.2018 A8-0019/1 

Amendamentul  1 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Uniunea bancară - Raportul anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. reamintește că esența acordului 

interguvernamental privind Fondul unic de 

rezoluție (SRF) este ca, în cele din urmă, 

acesta să fie integrat în cadrul juridic al 

Uniunii; reamintește că un mecanism de 

sprijin bugetar este esențial pentru 

asigurarea unui cadru de rezoluție 

credibil și eficient, precum și pentru 

capacitatea de a face față unor crize 

sistemice în uniunea bancară, precum și 

pentru a evita recurgerea la acțiuni de 

salvare a băncilor finanțate din fonduri 

publice; ia act de propunerea Comisiei de a 

transforma Mecanismul european de 

stabilitate într-un fond monetar european, 

care ar putea găzdui funcția de sprijin 

bugetar pentru Fondul unic de rezoluție; 

39. reamintește că esența acordului 

interguvernamental privind Fondul unic de 

rezoluție (SRF) este ca, în cele din urmă, 

acesta să fie integrat în cadrul juridic al 

Uniunii; respinge un mecanism de sprijin 

bugetar în uniunea bancară pentru a evita 

recurgerea la acțiuni de salvare a băncilor 

finanțate din fonduri publice; ia act de 

propunerea Comisiei de a transforma 

Mecanismul european de stabilitate într-un 

Fond Monetar European, care ar putea 

găzdui funcția de sprijin bugetar pentru 

Fondul unic de rezoluție; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Amendamentul  2 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Uniunea bancară - Raportul anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. reamintește că esența acordului 

interguvernamental privind Fondul unic de 

rezoluție (SRF) este ca, în cele din urmă, 

acesta să fie integrat în cadrul juridic al 

Uniunii; reamintește că un mecanism de 

sprijin bugetar este esențial pentru 

asigurarea unui cadru de rezoluție credibil 

și eficient, precum și pentru capacitatea de 

a face față unor crize sistemice în uniunea 

bancară, precum și pentru a evita 

recurgerea la acțiuni de salvare a băncilor 

finanțate din fonduri publice; ia act de 

propunerea Comisiei de a transforma 

Mecanismul european de stabilitate într-un 

fond monetar european, care ar putea 

găzdui funcția de sprijin bugetar pentru 

Fondul unic de rezoluție; 

39. reamintește că esența acordului 

interguvernamental privind Fondul unic de 

rezoluție (SRF) este ca, în cele din urmă, 

acesta să fie integrat în cadrul juridic al 

Uniunii; reamintește că un mecanism de 

sprijin bugetar este esențial pentru 

asigurarea unui cadru de rezoluție credibil 

și eficient, precum și pentru capacitatea de 

a face față unor crize sistemice în uniunea 

bancară, precum și pentru a evita 

recurgerea la acțiuni de salvare a băncilor 

finanțate din fonduri publice; respinge 

propunerea Comisiei de a transforma 

Mecanismul european de stabilitate într-un 

Fond Monetar European, care ar putea 

găzdui funcția de sprijin bugetar pentru 

Fondul unic de rezoluție; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Amendamentul  3 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Uniunea bancară - Raportul anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. constată că există discuții în curs cu 

privire la un temei juridic adecvat pentru 

instituirea Fondului european de asigurare 

a depozitelor; 

47. constată că există discuții în curs cu 

privire la un temei juridic adecvat pentru 

instituirea sistemului european de 

asigurare a depozitelor (EDIS), precum și 

a Fondului european de asigurare a 

depozitelor; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Amendamentul  4 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Uniunea bancară - Raportul anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. constată că există discuții în curs cu 

privire la un temei juridic adecvat pentru 

instituirea Fondului european de asigurare 

a depozitelor; 

47. constată că există discuții în curs cu 

privire la un temei juridic adecvat pentru 

instituirea Fondului european de asigurare 

a depozitelor; observă că articolul 114 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene nu constituie un temei juridic 

potrivit pentru adoptarea EDIS; 

Or. en 

 

 


