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9.1.2019 A8-0419/8 

Изменение  8 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Aa. като има предвид , че Банковият 

съюз, с неговите единни механизми за 

надзор и преструктуриране, насърчава 

и стимулира сливанията и 

придобиванията в банковите сектори 

на няколко държави членки, като 

също така съсредоточава депозитите 

и инвестициите в ръцете на 

финансови гиганти, като изостря 

проблема с институциите, които са 

„твърде големи, за да бъдат оставени 

да фалират“; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/9 

Изменение  9 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. твърди, че Банковият съюз доведе 

до банков олигопол в цяла Европа – 

развитие, което противоречи на една 

от признатите му основни цели – а 

именно борбата с проблема „твърде 

големи, за да бъдат оставени да 

фалират“; поради това счита, че 

Банковият съюз е просто 

политически инструмент за налагане 

на капиталова централизация и 

концентрация в банковия сектор; 

Or. pt 



 

AM\1173516EN.docx  PE631.641v01-00 

EN United in diversity EN 

 

9.1.2019 A8-0419/10 

Изменение  10 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. отхвърля идеята, че Банковият 

съюз е неизбежно необходим за 

разрешаване на проблема „твърде 

големи, за да бъдат оставени да 

фалират“, и за осигуряване на 

стабилност в банковия и финансовия 

сектор; счита, че класовият 

характер на този проект и начинът, 

по който той е замислен, няма да 

предотвратят продължаващото 

използване на публични средства за 

спасяване на основните акционери на 

банките, нито ще попречат на 

банките да участват във финансови 

манипулации или спекулации в 

собствен интерес; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/11 

Изменение  11 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1в. изразява съжаление относно 

факта, че неотдавнашното 

споразумение в рамките на 

Еврогрупата отново прави 

държавите членки, по силата на 

Европейския механизъм за 

стабилност, подчинени на Единния 

фонд за преструктуриране, като по 

този начин се превръщат публичните 

средства в обезпечение за бъдещи 

финансови кризи; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/12 

Изменение  12 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1г. твърди, че като се има предвид 

значението на финансовата система 

и с оглед на настоящия и 

неотдавнашния опит, политиките за 

концентрация на капитал в банковия 

сектор трябва да бъдат изоставени, а 

контролът на банките и на 

финансовата система трябва да се 

предостави на обществеността; 

счита, че тези две мерки са 

задължително условие, за да се 

гарантира, че финансовите ресурси на 

икономиката се използват за 

развитието на страните и за 

подобряване на жизнения стандарт 

на техните народи и работници; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/13 

Изменение  13 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Хавиер Кусо Пермуй, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0419/2018 

Нилс Турвалдс 

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г. 

(2018/2100(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. призовава за закриване на Банковия 

съюз и неговите механизми; 

Or. pt 

 

 


