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Predlog spremembe  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0019/2018 

Sander Loones 

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017 

2017/2072(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. znova izraža zaskrbljenost zaradi 

tveganj, ki izhajajo iz imetništva sredstev 

ravni III, vključno z izvedenimi finančnimi 

instrumenti, in zlasti iz tega, da jih je težko 

vrednotiti; v zvezi s tem pozdravlja, da je 

EBA v metodologijo za stresne teste za leto 

2018 vključila posebne ukrepe za 

upravljanje tveganja za instrumente na 

drugi in tretji ravni; ponavlja poziv 

enotnemu mehanizmu nadzora, naj to 

vprašanje postane prednostna naloga 

enotnega nadzora za leto 2018; 

10. znova izraža zaskrbljenost zaradi 

tveganj za finančno stabilnost celotnega 

evrskega območja, ki izhajajo iz velike 

izpostavljenosti nekaterih bančnih 

sistemov finančnim sredstvom druge in 

tretje ravni, vključno z izvedenimi 

finančnimi instrumenti, in zlasti iz tega, da 

jih je težko vrednotiti; obžaluje, da ECB 

vse od svoje ustanovitve ni sprejela niti 

enega ukrepa, da bi se spopadla s 

tveganjem, povezanim s temi nelikvidnimi 

in zapletenimi instrumenti, ter ga 

zmanjšala; v zvezi s tem pozdravlja, da je 

EBA v metodologijo za stresne teste za leto 

2018 vključila posebne ukrepe za 

upravljanje tveganja za instrumente na 

drugi in tretji ravni; odločno ponavlja 

poziv enotnemu mehanizmu nadzora, naj 

to vprašanje postane prednostna naloga 

enotnega nadzora za leto 2018, da bi 

zagotovili bolj realistično oceno tveganj 

sistemske narave, prisotnih v evropskem 

bančnem sistemu, in poskrbeli za njihovo 

potrebno zmanjšanje; 

Or. en 
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Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 
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2017/2072(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  30a. opozarja, da je res pomembno 

izvesti ambiciozno strukturno reformo 

bančnega sektorja, ki naj izhaja iz jasne 

in obvezne ločitve naložbene dejavnosti od 

tradicionalne dejavnosti izdajanja posojil; 

nasprotuje nameri Komisije, da bi 

umaknila svoj predlog v zvezi s tem; želi 

spomniti, da je to reformo spodbujala celo 

Komisija, in sicer kot pomembno 

dopolnilo direktive o sanaciji in reševanju 

bank za reševanje bančnih kriz; poudarja, 

da je ločitev nujna, da bo omogočeno 

reševanje kriz, da bo zagotovljena popolna 

zaščita varčevalcev in vlagateljev, ter za 

učinkovito razreševanje problema bank, ki 

so prevelike, da bi propadle; poziva 

Komisijo, naj ponovno predstavi predlog 

in naj spodbuja sozakonodajalca k 

čimprejšnjemu dogovoru; 

Or. en 
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Odstavek 31 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  31a. izraža resno zaskrbljenost zaradi 

negativnih učinkov reševanja s sredstvi 

upnikov na zaupanje državljanov in 

vlagateljev EU; opozarja, da bi 

mehanizem reševanja s sredstvi upnikov 

lahko imel obraten učinek in bi lahko 

pospešil krizo, povečal finančno 

nestabilnost, ter sprožil paniko in širjenje 

okužbe na trgih; obsoja nepravičnost, na 

kateri temelji načelo reševanja s sredstvi 

upnikov, saj odgovornost za propad banke 

deloma nosijo tudi mali vlagatelji, 

varčevalci in imetniki tekočih računov, 

čeprav nimajo nobene pristojnosti 

nadzora nad trdnostjo banke niti 

nobenega vpliva na njeno upravljanje; 

Or. en 

 

 


