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21.2.2018 A8-0019/5 

Изменение  5 

Марко Дзани, Бернар Моно, Херолф Анеманс, Ауке Зейлстра 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз – Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. отбелязва, че настоящата 

система за надзор поставя акцента 

върху кредитния риск, като 

пренебрегва напълно експозицията 

към рисковата търговия и правните 

рискове, които може да окажат 

въздействие върху устойчивостта на 

финансовите институции; 

Or. en 
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Изменение  6 

Марко Дзани, Бернар Моно, Херолф Анеманс, Ауке Зейлстра 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз – Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. припомня, че всяка 

допълнителна мярка, предложена от 

ЕЦБ, която е институция от чисто 

технократски характер, следва да 

зачита принципите на отчетност и 

демократична прозрачност; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/7 

Изменение  7 

Марко Дзани, Бернар Моно, Херолф Анеманс, Ауке Зейлстра 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз – Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  6a. призовава за отмяна на 

Директивата за възстановяване и 

преструктуриране на банките, която 

вече показа, че е неефективна и 

опасна за инвеститорите, 

притежателите на облигации и 

спестителите, както и за 

стабилността на финансовата 

система като цяло; 

Or. en 
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Изменение  8 

Марко Дзани, Бернар Моно, Херолф Анеманс, Ауке Зейлстра 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз – Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  32a. изказва несъгласие с 

включването на инструмент за 

мораториум на етапа преди 

преструктурирането в Директивата 

за възстановяване и 

преструктуриране на банките; 

отправя остра критика към 

предложението на ЕЦБ от 8 ноември 

2017 г., съдържащо се в раздел 5 от 

Становището на ЕЦБ от 8 ноември 

2017 г. относно преразглеждането на 

рамката на Съюза за управление на 

кризи (CON/2017/47); счита, че 

замразяването на сметки под 100 000 

евро може да окаже опустошително 

въздействие по отношение на 

доверието в банковата система и на 

защитата на спестителите и 

техните права, заложени в редица 

национални конституции; 

Or. en 

 

 


