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21.2.2018 A8-0019/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

2017/2072(INI)  

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. ugotavlja, da je sedanji nadzorni 

sistem osredotočen na kreditno tveganje 

in povsem zanemarja izpostavljenost 

tveganim trgovalnim dejavnostim ter 

pravnim tveganjem, ki lahko vplivajo na 

vzdržnost finančnih institucij; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

2017/2072(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  5a. opozarja, da bi morala ECB, ki je 

povsem tehnokratska institucija, pri 

vsakem dodatnem ukrepu, ki ga bo 

predlagala, spoštovati načelo 

demokratične odgovornosti in 

preglednosti; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

2017/2072(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6a. zahteva razveljavitev direktive o 

sanaciji in reševanju bank, ki se je 

izkazala za neučinkovito in škodljivo za 

vlagatelje, imetnike obveznic in 

varčevalce, pa tudi za stabilnost samega 

finančnega sistema; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

2017/2072(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  32a. nasprotuje temu, da bi v direktivo 

o sanaciji in reševanju bank vključili 

instrument moratorija, ki bi se uporabljal 

pred reševanjem; ostro obsoja predlog 

ECB z dne 8. novembra 2017 iz razdelka 5 

mnenja ECB z dne 8. novembra 2017 o 

revizijah okvira Unije za upravljanje krize 

(CON/2017/47); meni, da bi imelo 

blokiranje računov pod 100.000 EUR 

uničujoč vpliv na zaupanje v bančni 

sistem ter zaščito varčevalcev in njihovih 

pravic, kot jih določajo številne 

nacionalne ustave; 

Or. en 

 

 

 


