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21.2.2018 A8-0019/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. opakuje, že je znepokojen riziky 

vyplývajícími z držení aktiv úrovně III, 

včetně derivátů, a zejména z obtížnosti 

jejich oceňování; v tomto ohledu vítá, že 

EBA zařadila zvláštní zacházení v oblasti 

rizik vyplývajících z nástrojů úrovně 2 a 

úrovně 3 do metodiky pro zátěžové testy 

2018; opětovně vyjadřuje svou odporuje 

výzvě zaměřené na jednotný mechanismus 

dohledu, aby tato otázka získala v rámci 

jednotného dohledu prioritu na rok 2018; 

10. opakuje, že je znepokojen riziky 

pro finanční stabilitu celé eurozóny 

vyplývajícími z vysoké expozice některých 

bankovních systémů finančním aktivům 
úrovně 2 a 3, včetně derivátů, a zejména 

z obtížnosti jejich oceňování; s 

politováním konstatuje, že od svého 

vzniku ECB nepřijala žádná opatření, 

která by řešila a snížila rizika spojená s 

těmito nelikvidními a složitými nástroji; v 

tomto ohledu vítá, že EBA zařadila zvláštní 

zacházení v oblasti rizik vyplývajících z 

nástrojů úrovně 2 a úrovně 3 do metodiky 

pro zátěžové testy 2018; opětovně a 

důrazně vyjadřuje svou podporu výzvě 

zaměřené na jednotný mechanismus 

dohledu, aby tato otázka získala v rámci 

jednotného dohledu prioritu na rok 2018 

tak, aby bylo zajištěno realističtější 

hodnocení systémových rizik vyskytujících 

se v evropském bankovním systému a 

jejich tolik potřebné omezení; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  30a. připomíná zásadní význam 

provedení ambiciózní strukturální 

reformy bankovnictví založené na jasném 

a povinném oddělení investiční činnosti a 

tradičních aktivit v oblasti poskytování 

úvěrů; nesouhlasí s úmyslem Komise 

stáhnout vlastní návrh k této 

problematice; připomíná, že tuto reformu 

podpořila samotná Komise jako důležitý 

doplněk ozdravných postupů a řešení 

krize bank; zdůrazňuje, že toto oddělení 

činností je nezbytné pro snazší řešení 

krize, přičemž zároveň zajišťuje plnou 

ochranu střadatelů a vkladatelů a účinně 

řeší problém bank, jejichž velikost 

nedovoluje jejich selhání; žádá Komisi, 

aby opětovně předložila svůj návrh a 

prosazovala dosažení dohody mezi 

spoluzákonodárci; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 31 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  31a. vyjadřuje značné znepokojení z 

negativních dopadů rekapitalizace z 

vnitřních zdrojů na důvěru investorů a 

občanů EU; zdůrazňuje, že mechanismus 

rekapitalizace z vnitřních zdrojů může mít 

neblahý účinek, který urychlí krizi a zvýší 

finanční nestabilitu, vyvolá paniku a bude 

mít nakažlivý účinek na trhy; odsuzuje 

zásadní nespravedlnost zásady 

rekapitalizace z vnitřních zdrojů, u níž 

odpovědnost za selhání bank nesou 

částečně drobní investoři, střadatelé a 

majitelé běžných účtů, kteří však nemají 

žádnou kontrolu nad zdravím bank ani 

vliv na jejich řízení; 

Or. en 

 

 


