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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.2.2018 A8-0019/9 

Módosítás  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. ismételten aggodalmának ad hangot 

a 3. szintű eszközök, többek között a 

származtatott pénzügyi eszközök 

tartásából – különösen az értékelésükkel 

kapcsolatos nehézségekből – eredő 

kockázatok miatt; ezzel kapcsolatosan 

üdvözli az EBH azon kezdeményezését, 

amely szerint a 2018-as stressztesztek 

módszertanának része a kettes és hármas 

szintű eszközökből adódó kockázatok 

sajátos kezelése; ismételten felszólítja az 

egységes felügyeleti mechanizmust arra, 

hogy kezelje a kérdést a 2018-as egységes 

felügyelet prioritásaként; 

10. ismételten aggodalmának ad hangot 

a teljes euróövezet pénzügyi stabilitását 

veszélyeztető kockázatok miatt, amelyek 

egyes bankok 2. és 3. szintű pénzügyi 

eszközöknek, köztük derivatíváknak való 

nagyfokú kitettségéből, különösen az 

értékelésükkel kapcsolatos nehézségekből 

erednek; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 

az EKB létrehozása óta nem lépett fel 

annak érdekében, hogy kezelje és 

csökkentse az ilyen nem likvid és összetett 

eszközök kockázatait; ezzel kapcsolatosan 

üdvözli az EBH azon kezdeményezését, 

amely szerint a 2018-as stressztesztek 

módszertanának része a kettes és hármas 

szintű eszközökből adódó kockázatok 

sajátos kezelése; ismételten határozottan 

felszólítja az egységes felügyeleti 

mechanizmust arra, hogy kezelje a kérdést 

a 2018-as egységes felügyelet 

prioritásaként annak érdekében, hogy az 

európai bankrendszerben jelenlévő 

rendszerszintű kockázatok reálisabb 

értékelését biztosítsa, valamint végrehajtsa 

régóta esedékes csökkentésüket; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/10 

Módosítás  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  30a. felhívja a figyelmet a bankszektor 

ambiciózus strukturális reformjának 

alapvető fontosságára, amely a befektetői 

és a hagyományos hitelnyújtási 

tevékenységek egyértelmű és kötelező 

jellegű elválasztásán alapul; ellenzi a 

Bizottság azon szándékát, hogy 

visszavonja javaslatát e kérdésben; 

emlékeztet arra, hogy ezt a reformot mint 

a bankválság megoldására szolgáló 

bankok helyreállításáról és szanálásáról 

szóló irányelv fontos kiegészítőjét maga a 

Bizottság is előmozdította; hangsúlyozza, 

hogy az elkülönítés elengedhetetlen a 

pénzügyi válság megkönnyítése 

érdekében, miközben biztosítja a 

megtakarítók és a betétesek teljes körű 

védelmét, valamint a méterük miatt 

csődbe nem vihető bankok problémájának 

hatékony kezelését; kéri a Bizottságot, 

hogy indítsa ismét útnak a javaslatát, és 

segítse elő a társjogalkotók közötti 

megállapodás létrejöttét; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/11 

Módosítás  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bankunió – 2017. évi éves jelentés 

2017/2072(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  31a. mély aggodalmát fejezi ki azzal 

kapcsolatosan, hogy a hitelezői 

feltőkésítés az uniós befektetők és 

polgárok bizalmára negatív hatással 

lehet; hangsúlyozza, hogy a hitelezői 

feltőkésítés a válság felgyorsulásának és a 

pénzügyi ingatagság növekedésének káros 

hatásaival járhat, amennyiben pánikot 

kelt és azt terjeszti a piacokon; elítéli a 

hitelezői feltőkésítés elvének azon 

alapvető méltánytalanságát, amelynek 

értelmében bankcsőd esetén a 

kisbefektetőkre, megtakarítókra és a banki 

ügyfelekre is felelősség hárul, akik 

azonban nem rendelkeznek a bankok 

erejére vonatkozó rálátással, és nincsenek 

az azok működésének befolyásolásához 

szükséges eszközök birtokában; 

Or. en 

 

 


