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LV Vienoti daudzveidībā LV 

21.2.2018 A8-0019/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banku savienība — 2017. gada ziņojums 

2017/2072(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atkārtoti pauž bažas par riskiem, 

kas saistīti ar III līmeņa aktīvu, tostarp 

atvasināto instrumentu, turēšanu un it 

īpaši ar šo aktīvu vērtēšanas grūtībām; šajā 

saistībā atzinīgi vērtē to, ka 2018. gada 

spriedzes testu procedūrās EBI ir iekļāvusi 

īpašus riska pārvaldības pasākumus, kuri 

attiecas uz 2. un 3. līmeņa instrumentiem; 

atkārtoti aicina VUM šo jautājumu noteikt 

par vienotās uzraudzības prioritāti 

2018. gadā; 

10. atkārtoti pauž bažas par riskiem, 

kas apdraud visas euro zonas finanšu 

stabilitāti un kas rodas tāpēc, ka dažām 

banku sistēmām ir liels riska darījumu 

īpatsvars ar 2. līmeņa un 3. līmeņa 

finanšu aktīviem, tostarp atvasinātajiem 

instrumentiem, un it īpaši ar šo aktīvu 

vērtēšanas grūtībām; pauž nožēlu, ka kopš 

ECB dibināšanas tā neko nav darījusi, lai 

novērstu riskus, kas saistīti ar šiem 

nelikvīdajiem un sarežģītajiem 

instrumentiem; šajā saistībā atzinīgi vērtē 

to, ka 2018. gada spriedzes testu 

procedūrās EBI ir iekļāvusi īpašus riska 

pārvaldības pasākumus, kuri attiecas uz 2. 

un 3. līmeņa instrumentiem; atkārtoti 

stingri aicina VUM šo jautājumu noteikt 

par vienotās uzraudzības prioritāti 

2018. gadā, lai nodrošinātu reālistiskāku 

Eiropas banku sistēmas sistēmisko risku 

novērtējumu un nodrošinātu šo risku 

vajadzīgo samazinājumu; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banku savienība — 2017. gada ziņojums 

2017/2072(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  30.a 11.a vērš uzmanību uz to, ka ir 

būtiski īstenot vērienīgu banku nozares 

strukturālo reformu, pamatojoties uz 

skaidru un obligātu ieguldījumu un 

tradicionālas aizdevumu izsniegšanas 

darbību nošķiršanu; iebilst pret Komisijas 

vēlmi atsaukt savu priekšlikumu šajā 

jautājumā; atgādina, ka Komisija pati ir 

veicinājusi šo reformu kā „svarīgu 

papildinājumu BRRD banku krīžu 

risināšanai”; uzsver, ka nošķiršana ir 

būtiska, lai veicinātu krīžu novēršanu, 

vienlaikus nodrošinot ieguldītāju un 

noguldītāju pilnīgu aizsardzību, kā arī lai 

efektīvi risinātu problēmu saistībā ar 

bankām, kas ir pārāk lielas, lai 

bankrotētu; aicina Komisiju atjaunot 

priekšlikumu un veicināt vienošanās 

panākšanu starp abiem likumdevējiem; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0019/2018 

Sander Loones 

Banku savienība — 2017. gada ziņojums 

2017/2072(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  31.a 12.a pauž nopietnas bažas par 

negatīvajām sekām, ko Eiropas 

ieguldītāju un iedzīvotāju uzticībai 

radījusi iekšējā rekapitalizācija; norāda, 

ka iekšējās rekapitalizācijas mehānismam 

var būt negatīva ietekme, izraisot krīžu 

paātrināšanos un finanšu nestabilitātes 

palielināšanos, radot paniku un tās 

izplatīšanos tirgos; nosoda iekšējās 

rekapitalizācijas principa pamatā esošo 

netaisnību, kas nosaka, ka atbildība par 

banku neveiksmēm būtu jādala arī 

mazajiem ieguldītājiem, noguldītājiem un 

kontu īpašniekiem, kuri nav pilnvaroti 

kontrolēt banku drošību un ietekmēt to 

pārvaldību; 

Or. en 

 

 


