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Raport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Uniunea bancară - Raportul anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. își exprimă din nou preocuparea cu 

privire la riscurile generate de deținerea de 

active de nivelul III, inclusiv instrumente 

derivate, și, în special, de dificultatea de a 

le evalua; salută, în acest sens, includerea 

de către ABE, în procedurile privind testele 

de rezistență din 2018, a unor măsuri 

specifice de gestionare a riscurilor care 

decurg din instrumentele de nivel II și III; 

reafirmă apelul său adresat MUS de a face 

din această chestiune o prioritate pentru 

supravegherea unică în 2018; 

10. își exprimă din nou preocuparea cu 

privire la riscurile la adresa stabilității 

financiare a întregii zone euro care 

decurg din expunerea ridicată a unor 

sisteme bancare la active financiare de 

nivelul II și de nivelul III, inclusiv 

instrumente derivate, și, în special, din 

dificultatea de a le evalua; regretă faptul 

că, încă de la început, BCE nu a luat 

niciun fel de măsuri pentru a combate și 

reduce riscurile asociate acestor 

instrumente nelichide și complexe; salută, 

în acest sens, includerea de către ABE, în 

procedurile privind testele de rezistență din 

2018, a unor măsuri specifice de gestionare 

a riscurilor care decurg din instrumentele 

de nivel II și III; reiterează cu fermitate 

apelul adresat MUS pentru ca această 

chestiune să devină o prioritate a 

supravegherii unice pentru 2018 astfel 

încât să se asigure o evaluare mai realistă 

a riscurilor sistemice din sistemul bancar 

european și a se ajunge la reducerea atât 

de necesară a acestora; 

Or. en 
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Amendamentul  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Uniunea bancară - Raportul anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  30a. atrage atenția asupra faptului că 

este extrem de important să se realizeze o 

reformă structurală ambițioasă a 

sectorului bancar, pe baza unei separări 

obligatorii și clare între activitățile de 

investiții și operațiunile tradiționale de 

creditare; se opune dorinței Comisiei de 

a-și retrage propunerea în acest sens; 

atrage atenția că această reformă a fost 

promovată chiar de către Comisie drept o 

completare importantă a BRRD pentru 

soluționarea crizelor bancare; subliniază 

că separarea este indispensabilă pentru a 

facilita soluționarea crizelor, asigurând, 

în același timp, protecția completă a 

titularilor de conturi de economii și a 

deponenților, precum și pentru a rezolva 

în mod eficient problema băncilor prea 

mari pentru a se prăbuși; solicită 

Comisiei să își relanseze propunerea și să 

promoveze încheierea unui acord între 

colegislatori; 

Or. en 
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Amendamentul  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 
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Raport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Uniunea bancară - Raportul anual 2017 

2017/2072(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  31a. își exprimă profunda îngrijorare 

cu privire la impactul negativ pe care o 

recapitalizare internă l-ar avea asupra 

încrederii investitorilor și a cetățenilor 

europeni; subliniază că mecanismul de 

recapitalizare internă poate avea efectul 

nedorit de accelerare a crizelor și de 

creștere a instabilității financiare, 

provocând panică și un efect de 

contagiune pe piețe; condamnă 

nedreptatea fundamentală care stă la baza 

principiului recapitalizării interne potrivit 

căruia răspunderea pentru situația de 

dificultate a unei bănci este suportată 

parțial de micii investitori, de titularii de 

conturi de economii și de titularii de 

conturi curente, care nu au însă nicio 

competență de control cu privire la 

soliditatea băncilor sau de influență 

asupra gestionării acestora; 

Or. en 

 

 


