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21.2.2018 A8-0019/9 

Tarkistus  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0019/2018 

Sander Loones 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 

2017/2072(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. toistaa huolensa tason 3 varoista, 

myös johdannaisista, aiheutuvista 

riskeistä sekä erityisesti vaikeudesta niiden 

arvottamisessa; suhtautuu tässä yhteydessä 

myönteisesti siihen, että EPV haluaa 

sisällyttää vuoden 2018 

stressitestimenettelyihin tason 2 ja 3 

välineisiin liittyviä erityisiä 

riskinhallintatoimia; toistaa yhteiselle 

valvontamekanismille osoitetun 

kehotuksen ottaa asia yhteisen valvonnan 

painopisteeksi vuonna 2018; 

10. toistaa huolensa koko euroalueen 

rahoitusvakauden riskeistä, jotka johtuvat 

eräiden pankkijärjestelmien 

laajamittaisesta altistumisesta tason 2 ja 

tason 3 varoille, myös johdannaisille, sekä 

erityisesti vaikeudesta niiden 

arvottamisessa; pitää valitettavana, että 

perustamisestaan lähtien EKP ei ole 

toteuttanut toimia puuttuakseen näihin 

epälikvideihin ja monimutkaisiin 

instrumentteihin liittyviin riskeihin ja 

vähentääkseen niitä; suhtautuu tässä 

yhteydessä myönteisesti siihen, että EPV 

haluaa sisällyttää vuoden 2018 

stressitestimenettelyihin tason 2 ja 3 

välineisiin liittyviä erityisiä 

riskinhallintatoimia; toistaa painokkaasti 

yhteiselle valvontamekanismille osoitetun 

kehotuksen ottaa asia yhteisen valvonnan 

painopisteeksi vuonna 2018, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan pankkijärjestelmässä 

esiintyvien myötäsyntyisten systeemisten 

riskien realistisempi arviointi ja niiden 

kipeästi kaivattu vähentäminen; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/10 

Tarkistus  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0019/2018 

Sander Loones 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 

2017/2072(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 a. kiinnittää huomiota siihen, että on 

hyvin tärkeää toteuttaa kunnianhimoinen 

pankkialan rakenneuudistus, joka 

perustuu selkeään ja pakolliseen eron 

tekemiseen sijoitustoiminnan ja 

perinteisen lainanantotoiminnan välillä; 

vastustaa sitä, että komissio haluaa perua 

asiaa koskevan ehdotuksensa; muistuttaa, 

että komissio itse kannatti kyseistä 

uudistusta tärkeänä pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiiviä täydentävänä 

tekijänä pankkikriisien ratkaisemisessa; 

korostaa, että eron tekeminen on 

välttämätön, jotta helpotetaan kriisien 

ratkaisemista ja taataan samalla 

säästäjien ja tallettajien täysimääräinen 

suojelu sekä puututaan tehokkaasti 

sellaisten pankkien ongelmaan, jotka ovat 

liian suuria, jotta ne voitaisiin päästää 

konkurssiin; pyytää komissiota 

käynnistämään uudelleen ehdotuksensa 

käsittelyn ja edistämään 

yhteisymmärryksen saavuttamista 

lainsäätäjien kesken; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/11 

Tarkistus  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0019/2018 

Sander Loones 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017 

2017/2072(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  31 a. on erittäin huolestunut 

velkakirjojen arvon alaskirjauksen 

kielteisistä vaikutuksista unionin 

sijoittajien ja kansalaisten luottamukseen; 

korostaa, että velkakirjojen arvon 

alaskirjausmekanismilla saattaa olla 

kielteinen vaikutus niin, että se vauhdittaa 

kriisiä ja lisää talouden epävakautta 

aiheuttaen siten paniikkia, joka leviää 

markkinoille; arvostelee velkakirjojen 

arvon alaskirjausperiaatteen taustalla 

olevaa epäoikeudenmukaisuutta, jonka 

johdosta vastuu pankkien kaatumisesta 

vieritetään osin myös piensijoittajille, 

säästäjille ja tilinhaltijoille, joilla ei ole 

kuitenkaan minkäänlaista valtaa valvoa 

pankkien vakautta tai vaikuttaa niiden 

johtamiseen; 

Or. en 

 

 


