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21.2.2018 A8-0019/1 

Predlog spremembe  1 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

2017/2072(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. opozarja, da je treba vsebino 

medvladnega sporazuma o enotnem skladu 

za reševanje na koncu vključiti v pravni 

okvir Unije; opozarja, da je fiskalni 

varovalni mehanizem ključnega pomena 

za zagotovitev verodostojnega in 

učinkovitega okvira za reševanje ter 

sposobnosti za obvladovanje sistemskih 

kriz v bančni uniji kot tudi za 

preprečevanje uporabe javnofinančne 

pomoči za banke; je seznanjen s predlogom 

Komisije o preoblikovanju evropskega 

mehanizma za stabilnost v evropski 

denarni sklad, ki bi zajemal tudi funkcijo 

fiskalnega varovalnega mehanizma za 

Enotni sklad za reševanje; 

39. opozarja, da je treba vsebino 

medvladnega sporazuma o enotnem skladu 

za reševanje na koncu vključiti v pravni 

okvir Unije; zavrača fiskalni varovalni 

mehanizem v bančni uniji, da se prepreči 

uporaba javnofinančne pomoči za banke; 

je seznanjen s predlogom Komisije o 

preoblikovanju evropskega mehanizma za 

stabilnost v evropski denarni sklad, ki bi 

zajemal tudi funkcijo fiskalnega 

varovalnega mehanizma za Enotni sklad za 

reševanje; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Predlog spremembe  2 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

2017/2072(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. opozarja, da je treba vsebino 

medvladnega sporazuma o enotnem skladu 

za reševanje na koncu vključiti v pravni 

okvir Unije; opozarja, da je fiskalni 

varovalni mehanizem ključnega pomena za 

zagotovitev verodostojnega in učinkovitega 

okvira za reševanje ter sposobnosti za 

obvladovanje sistemskih kriz v bančni uniji 

kot tudi za preprečevanje uporabe 

javnofinančne pomoči za banke; je 

seznanjen s predlogom Komisije o 

preoblikovanju evropskega mehanizma za 

stabilnost v evropski denarni sklad, ki bi 

zajemal tudi funkcijo fiskalnega 

varovalnega mehanizma za Enotni sklad za 

reševanje; 

39. opozarja, da je treba vsebino 

medvladnega sporazuma o enotnem skladu 

za reševanje na koncu vključiti v pravni 

okvir Unije; opozarja, da je fiskalni 

varovalni mehanizem ključnega pomena za 

zagotovitev verodostojnega in učinkovitega 

okvira za reševanje ter sposobnosti za 

obvladovanje sistemskih kriz v bančni uniji 

kot tudi za preprečevanje uporabe 

javnofinančne pomoči za banke; zavrača 

predlog Komisije o preoblikovanju 

evropskega mehanizma za stabilnost v 

evropski denarni sklad, ki bi zajemal tudi 

funkcijo fiskalnega varovalnega 

mehanizma za Enotni sklad za reševanje; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/3 

Predlog spremembe  3 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

2017/2072(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. ugotavlja, da še vedno potekajo 

razprave glede primerne pravne podlage za 

uvedbo predlaganega evropskega 

jamstvenega sklada za vloge; 

47. ugotavlja, da še vedno potekajo 

razprave glede primerne pravne podlage za 

uvedbo evropskega sistema jamstva za 

vloge in predlaganega evropskega 

jamstvenega sklada za vloge; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Predlog spremembe  4 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

2017/2072(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. ugotavlja, da še vedno potekajo 

razprave glede primerne pravne podlage za 

uvedbo predlaganega evropskega 

jamstvenega sklada za vloge; 

47. ugotavlja, da še vedno potekajo 

razprave glede primerne pravne podlage za 

uvedbo predlaganega evropskega 

jamstvenega sklada za vloge; opozarja, da 

člen 114 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije ni primerna pravna podlaga za 

sprejetje evropskega sistema jamstva za 

vloge; 

Or. en 

 

 


