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21.2.2018 A8-0019/9 

Изменение  9 

Марко Вали, Роландас Паксас, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз – Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. отново изразява своята 

загриженост във връзка с рисковете, 

произтичащи от държането на активи 

от ниво 3, включително деривати, и по-

специално произтичащи от трудността 

на тяхното оценяване; във връзка с това 

приветства решението на ЕБО да 

включи в методиката на тестовете за 

устойчивост през 2018 г. специално 

третиране на рисковете, произтичащи от 

инструменти от равнище 2 и равнище 3; 

потвърждава отново своя призив към 

ЕНМ да превърне въпроса в приоритет 

на единния надзор за 2018 г.; 

10. отново изразява своята 

загриженост във връзка с рисковете за 

финансовата стабилност на 

еврозоната като цяло, произтичащи от 

голямата експозиция на някои 

банкови системи към финансови 

активи от ниво 2 и ниво 3, включително 

деривати, и по-специално произтичащи 

от трудността на тяхното оценяване; 

изразява съжаление във връзка с 

факта, че от създаването си насам 

ЕЦБ не е предприела действия за 

преодоляване и ограничаване на 

рисковете, свързани с тези 

неликвидни и сложни инструменти; 
във връзка с това приветства решението 

на ЕБО да включи в методиката на 

тестовете за устойчивост през 2018 г. 

специално третиране на рисковете, 

произтичащи от инструменти от ниво 2 

и ниво 3; настоятелно отправя отново 

своя призив към ЕНМ да превърне 

въпроса в приоритет на единния надзор 

за 2018 г., за да се гарантира по-

реалистична оценка на системните 

рискове, характерни за европейската 

банкова система, и да се постигне 

необходимото им ограничаване; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/10 

Изменение  10 

Марко Вали, Роландас Паксас, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30a. насочва вниманието към 

основното значение на 

осъществяването на амбициозна 

структурна реформа на банковия 

сектор, основана на ясно и 

задължително разделяне на 

инвестиционните дейности от 

традиционните кредитни 

трансакции; изказва несъгласие с 

желанието на Комисията да оттегли 

своето предложение по този въпрос; 

припомня, че тази реформа беше 

подкрепена от самата Комисия като 

важно допълнение към Директивата 

за възстановяване и 

преструктуриране на банките за 

преодоляване на банковата криза; 

подчертава, че разделянето е 

необходимо, за да се улесни 

преодоляването на кризата, като 

същевременно се гарантира пълна 

защита на спестителите и 

вложителите, и за да се разреши по 

ефективен начин проблемът с 

банките, които са прекалено големи, 

за да бъдат оставени да фалират; 

призовава Комисията да възобнови 

предложението си и да насърчи 

постигането на споразумение между 

съзаконодателите; 
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21.2.2018 A8-0019/11 

Изменение  11 

Марко Вали, Роландас Паксас, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0019/2018 

Сандер Лонес 

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г. 

2017/2072(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  31a. изразява сериозна загриженост 

във връзка с отрицателните 

последици от споделянето на загуби 

за доверието на инвеститорите и 

гражданите в ЕС; подчертава, че 

механизмът за споделяне на загуби 

може да има нежелан ефект, като 

ускори кризите и увеличи 

финансовата нестабилност, което на 

свой ред би предизвикало паника и 

верижен ефект на пазарите; осъжда 

несправедливостта, залегнала в 

принципа на споделяне на загубите, 

съгласно който отговорността за 

несъстоятелността на банките се 

поема частично от дребните 

инвеститори, спестителите и 

титулярите на разплащателни 

сметки, въпреки че те нямат никакъв 

контрол върху стабилността на 

банките, нито упражняват влияние 

върху тяхното управление; 

Or. en 

 

 


