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Predlog spremembe  276 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. poziva k razveljavitvi direktive o 

sanaciji in reševanju bank glede na to, da 

se je ta direktiva že izkazala za 

neučinkovito in nevarno za naložbenike, 

imetnike obveznic in vlagatelje ter za 

stabilnost finančnega sistema kot celoto; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  277 

Mady Delvaux, Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. izraža dvome, da so veljavna 

pravila o državni pomoči dovolj jasna v 

okviru reševanja bank; poziva k opredelitvi 

učinkovitih postopkov med enotnim 

odborom za reševanje in Komisijo za 

sprejemanje odločitev v primeru 

reševanja, zlasti v zvezi s časovnim 

okvirom; meni, da bi bilo treba prožnost, 

vključeno v sedanji okvir, pojasniti in 

bolje izkoristiti, zlasti v primeru 

preventivnih in alternativnih ukrepov, ki 

vključujejo uporabo sredstev sistemov 

jamstva za vloge, kot je navedeno v 

členu 11(3) in (6) direktive o sistemih 

jamstva za vloge 2a; 

 _________________ 
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 2a UL L 173, 12.6.2014, str. 166–167. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  278 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. meni, da je prednostna naloga 

zagotoviti, da se bodo pri obravnavanju 

prihodnjih bančnih kriz vseskozi 

spoštovala pravila o državni pomoči; 
opozarja zlasti, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; ugotavlja, da bi bilo treba 

sisteme jamstva za vloge za preprečitev 

propada kreditne institucije uporabljati v 

jasno opredeljenem okviru in da bi morali 

biti v vsakem primeru skladni s pravili o 

državni pomoči; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  279 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je v sedanji okvir 

za obravnavo posebnih situacij vključene 

preveč prožnosti in da se ta prožnost 

čezmerno izkorišča; 
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Or. de 

 

Predlog spremembe  280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je prožnost 

vključena v sedanji okvir za obravnavo 

posebnih situacij in bi jo lahko bolje 

izkoristili; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  281 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, ne da bi s tem ovirali 

dejansko reševanje bank, ki so 

nesolventne, v primeru manjšega 

poslabšanja predpostavke, na kateri 

temelji osnovni scenarij, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov jamstva za 

vloge; poudarja, da je pomembno pravilno 

opredeliti smiseln krizni scenarij pri 
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izvajanju stresnih testov za oceno 

hipotetičnih izgub; poziva k uvedbi 

dodatnega „zelo neugodnega scenarija“ v 

skladu z metodologijo, na kateri temelji 

izvajanje stresnih testov v ZDA, da bi 

povečali občutljivost neugodnega 

scenarija, kar zadeva običajnejša 

makroekonomska nihanja in tržna 

tveganja; izraža zaskrbljenost zaradi 

tveganja, ki izhaja iz nizke donosnosti 

bank in ki se lahko še poveča zaradi 

ohranjanja okolja nizkih obrestnih mer; 

poziva k vključitvi tega tveganja v enega 

od scenarijev, na katerih temelji izvajanje 

stresnih testov; meni, da vztrajno nizke 

obrestne mere prinašajo tudi tveganje 

ustvarjanja čezmerne likvidnosti v 

finančnem sistemu, zaradi česar lahko 

nastanejo novi špekulativni baloni; izraža 

zaskrbljenost zaradi prevelikega 

zanašanja na nepregledne notranje 

modele za prenos sprememb 

makroekonomskih dejavnikov v 

parametre tveganja bank; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  282 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank in da je izredna javna 

podpora samo preventivne in začasne 

narave ter se ne sme uporabljati za 

izravnavo izgub, ki jih ima ali bi jih lahko 

imela institucija v bližnji prihodnosti; 

meni, da je dovolj prožnosti vključene v 

sedanji okvir za obravnavo posebnih 

situacij in bi jo lahko bolje izkoristili, zlasti 

v primeru preventivnih ukrepov, ki 
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vključujejo uporabo sredstev sistemov 

jamstva za vloge; opozarja, da je bilo treba 

poročilo o oceni stalne potrebe po 

omogočanju preventivnih dokapitalizacij 

in pogojev, povezanih s takimi ukrepi, 

pripraviti do 31. decembra 2015; poziva 

Komisijo, naj čim prej predloži tako 

poročilo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  283 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov jamstva za 

vloge; zato poziva Komisijo, naj ponovno 

prouči svojo razlago ustreznih pravil o 

državni pomoči, da bi zagotovila dejansko 

izvajanje preventivnih ukrepov, ki jih je 

določil evropski zakonodajalec v direktivi 

o sistemih jamstva za vloge; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  284 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij; ugotavlja, da 

se posebne situacije različno obravnavajo 

brez jasnih utemeljitev; opozarja, da bi 

lahko prožnost bolje izkoristili, zlasti v 

primeru preventivnih ukrepov, ki 

vključujejo uporabo sredstev sistemov 

jamstva za vloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  285 

Siegfried Mureşan 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov zajamčenih 

vlog; 

10. opozarja, da je treba spoštovati 

pravila o državni pomoči v okviru 

reševanja bank; meni, da je dovolj 

prožnosti vključene v sedanji okvir za 

obravnavo posebnih situacij in bi jo lahko 

bolje izkoristili, zlasti v primeru 

preventivnih ukrepov, ki vključujejo 

uporabo sredstev sistemov jamstva za 

vloge; poziva Evropsko komisijo, naj 

zagotovi izvedljivost uporabe preventivnih 

ukrepov, določenih v direktivi o sistemih 

jamstva za vloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  286 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. meni, da bančna unija ne dosega 

cilja, ki si ga je zastavila, tj. preprečevanja 

reševanja bank z denarjem 

davkoplačevalcev v prihodnosti na podlagi 

klavzule o preventivni dokapitalizaciji iz 

direktive o sanaciji in reševanju 

bank/enotnega mehanizma za reševanje, 

ki določa, da lahko država članica 

zagotovi javna sredstva banki v težavah 

pred začetkom njenega reševanja s 

sredstvi upnikov zaradi zaščite finančne 

stabilnosti; meni, da zahteva po 

porazdelitvi bremena v zakonodaji EU o 

državni pomoči vsebuje tudi „zaščitno“ 

klavzulo, v skladu s katero se lahko 

reševanje prepreči in se zaradi zaščite 

finančne stabilnosti uporabijo javna 

sredstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  287 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. obžaluje, da je načrtovana 

uporaba previdnostne dokapitalizacije v 

nasprotju z določbami direktive o sanaciji 

in reševanju bank, ki jasno izključujejo 

uporabo tega orodja za pokrivanje 

obstoječih in prihodnjih izgub; poudarja, 

da so postopki, namenjeni razbremenitvi 

bilanc stanja slabih posojil, enakovredni 

pripoznavanju izgub pri teh sredstvih; 

Or. en 
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Predlog spremembe  288 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. poziva k razmisleku o morebitnem 

negativnem vplivu na realno gospodarstvo 

zaradi revizije baselskih pravil, uvedbe 

minimalnih zahtev glede lastnih sredstev 

in upravičenih obveznosti, uvedbe skupne 

sposobnosti pokrivanja izgub in MSRP 9; 

poziva h kakršni koli rešitvi, namenjeni 

ublažitvi teh vplivov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  289 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. poudarja, da je treba pojasniti 

praktična vprašanja, ki neposredno 

vplivajo na reševanje, kot je zanašanje na 

ponudnike storitev, ki zagotavljajo ključne 

storitve, kot so na primer storitve IT, 

oddane v zunanje izvajanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  290 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 10a. zavrača kakršno koli ureditev, ki 

vključuje varovalo, financirano z 

denarjem davkoplačevalcev; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  291 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10b. po sprejetju novega svežnja 

Baselskega odbora poziva k obdobju 

začasnega preklica novih pravil, da bi 

stabilizirali nadzorni okvir ter olajšali 

načrtovanje kapitala in likvidnosti bank, 

kar je bistvenega pomena za trdno 

podporo realnemu gospodarstvu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  292 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10b. meni, da bodo sredstva upnikov za 

reševanje v višini le 8 odstotkov 

predstavljala le majhen delež stroškov 

reševanja, kar je povsem nezadostno; 

ugotavlja, da pri običajnih postopkih 

zaradi nesolventnosti naložbeniki 

običajno izgubijo precej več kot 

8 odstotkov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  293 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10b. pozdravlja popoln prenos direktive 

o sanaciji in reševanju bank v vseh 

državah članicah bančne unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  294 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10c. meni, da reševanje še vedno 

predstavlja tveganja za navadne 

davkoplačevalce, in sicer v različnih 

oblikah, vključno z višjimi premijami za 

pokojninsko in zdravstveno zavarovanje 

ter zlorabami pri zavajajoči prodaji 

tveganih finančnih produktov, primernih 

za reševanje s sredstvi upnikov, malim 

vlagateljem; poziva k uvedbi strogih 

zahtev glede razkritja dejavnikov tveganja 

za vrednostne papirje, primerne za 

reševanje, s katerimi bi zaščitili male 

vlagatelje pred zlorabami zaradi 

zavajajoče prodaje neustreznih bančnih 

vrednostnih papirjev in bančnih 

vrednostnih papirjev z visokim tveganjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  295 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 



 

AM\1113085SL.docx 13/82 PE595.752v01-00 

 SL 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 
glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo najvišjih standardov obeh, 

tudi v zvezi z odštetjem navzkrižnih 

lastništev; pozdravlja zadnji predlog 

Komisije za vključitev minimalne skupne 

sposobnosti pokrivanja izgub za svetovne 

sistemsko pomembne banke v steber 1, 

vendar izraža zaskrbljenost zaradi 

morebitnega zniževanja veljavnih 

minimalnih zahtev EU glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; 
poudarja, da bi se morala zahteva iz 

stebra 1 glede skupne sposobnosti 

pokrivanja izgub uporabljati tudi za druge 

sistemsko pomembne banke, da bi bila 

skladna z minimalnimi zahtevami glede 

lastnih sredstev in upravičenih 

obveznosti; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
je po podatkih iz vmesnega poročila EBA 

o minimalnih zahtevah glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti 

povprečna stopnja minimalnih zahtev 

glede lastnih sredstev in upravičenih 

obveznosti manjša za svetovne sistemsko 

pomembne banke; izraža zaskrbljenost, da 

Komisija s svojimi zadnjimi predlogi 

omejuje diskrecijsko pravico enotnega 

odbora za reševanje in drugih organov za 

reševanje pri določanju minimalnih 

zahtev glede lastnih sredstev in 

upravičenih obveznosti; meni, da so 

merila za tveganju prilagojena sredstva, 

na katerih temeljijo standardi skupne 

sposobnosti pokrivanja izgub, medsebojno 

tesno povezana z delom Baselskega 
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odbora za bančni nadzor na področju 

dokončnega oblikovanja okvira Basel III, 

zlasti kar zadeva omejitve uporabe 

notranjega modela za nekatere 

izpostavljenosti in uvedbe spodnjih mej; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  296 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

11. poudarja, da imata oba standarda, 

tj. standard skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalne zahteve glede lastnih sredstev 

in upravičenih obveznosti, isti cilj; zato 

meni, da se celostni pristop do pokrivanja 

izgub lahko doseže s kombinacijo obeh; 

poudarja, da je treba ustrezno upoštevati 

ohranitev meril glede velikosti in 

sorazmernosti; meni, da je potrebna 

podrobna analiza: 

a) obveznosti razkritja, da se prepreči 

morebiten vpliv na kapitalsko stabilnost 

bank, kar narekujejo trgi in napačna 

razlaga minimalnih zahtev glede lastnih 
sredstev in upravičenih obveznosti s strani 

naložbenikov; 

b) zmogljivosti trga, povezane z 

obveznostmi, ki izpolnjujejo minimalne 

zahteve glede lastnih sredstev in 

upravičenih obveznosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  297 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev ter preprečevanja učinka 

izrazitega naglega padca med različnimi 

kategorijami bank, ki bi bile predmet 

reševanja; v zvezi s tem pozdravlja 

predlagane spremembe uredbe o 

kapitalskih zahtevah in večjo usklajenost 

obeh standardov, ki bi jo take spremembe 

prinesle; poudarja, da bilo treba pri 

prilagajanju in/ali uvajanju minimalnih 

zahtev glede lastnih sredstev in 

upravičenih obveznosti ustrezno pozornost 

nameniti potrebi po oblikovanju trga 

za obveznosti, ki izpolnjujejo minimalne 

zahteve glede lastnih sredstev in 

upravičenih obveznosti; poudarja, da je 

pri določanju minimalnih zahtev glede 

lastnih sredstev in upravičenih obveznosti 

pomembno ohraniti diskrecijsko pravico 

organa za reševanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  298 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj, 

tj. zagotoviti, da imajo banke dovolj 

regulativnega kapitala in obveznosti za 

pokritje izgub, da lahko reševanje s 

sredstvi upnikov postane učinkovit 

instrument reševanja (brez povzročanja 

finančne nestabilnosti in brez potrebe po 

javnih sredstvih); zato meni, da se celostni 

pristop do pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  299 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; poziva 

Komisijo, naj zagotovi, da minimalne 

zahteve glede lastnih sredstev in 

upravičenih obveznosti v celoti 

izpolnjujejo referenčna merila skupne 

sposobnosti pokrivanja izgub; podpira 

zahtevo glede pokrivanja izgub, ki temelji 

na stopnji finančnega vzvoda, ki ni 

odvisna od uteži tveganja in notranjih 

modelov; ugotavlja, da tveganju 

prilagojena sredstva niso vedno zanesljiv 

napovedovalec odpornosti bank; izraža 

zaskrbljenost, da bi vključitev tveganju 



 

AM\1113085SL.docx 17/82 PE595.752v01-00 

 SL 

prilagojenih sredstev v zahtevo glede 

skupne sposobnosti pokrivanja izgub 

spodbudila megabanke k prevzemanju 

večjih tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  300 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; poudarja, da bi bilo treba 

razkritje na trgu izvesti na ustrezen način, 

da bi preprečili napačno razlago 

minimalnih zahtev glede lastnih sredstev 

in upravičenih obveznosti s strani 

naložbenikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  301 

Paul Tang 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je seznanjen z razlikami med 11. je seznanjen z razlikami med 
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standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj, 

tj. preprečevanje socializacije zasebnih 

tveganj; zato meni, da se celostni pristop 

do pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  302 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh, in sicer na podlagi 

standarda skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub kot minimalnega standarda; 

poudarja, da je treba ustrezno upoštevati 

ohranitev obeh meril glede velikosti in 

tveganju prilagojenih sredstev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  303 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

11. je seznanjen s predlogi Komisije o 

izvajanju standarda skupne sposobnosti 

pokrivanja izgub v zakonodaji EU; je 

seznanjen z razlikami med standardom 

skupne sposobnosti pokrivanja izgub 

odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; je 

seznanjen s celostnim pristopom Komisije 
do pokrivanja izgub s kombinacijo obeh; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  304 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. je seznanjen z razlikami med 

standardom skupne sposobnosti pokrivanja 

izgub odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; vendar 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; 

zato meni, da se celostni pristop do 

pokrivanja izgub lahko doseže s 

kombinacijo obeh; poudarja, da je treba 

ustrezno upoštevati ohranitev obeh meril 

glede velikosti in tveganju prilagojenih 

sredstev; 

11. je seznanjen s predlogi Komisije o 

izvajanju standarda skupne sposobnosti 

pokrivanja izgub v zakonodaji EU; je 

seznanjen z razlikami med standardom 

skupne sposobnosti pokrivanja izgub 

odbora za finančno stabilnost in 

minimalnimi zahtevami glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; 

poudarja, da imata oba standarda isti cilj; je 

seznanjen s celostnim pristopom Komisije 
do pokrivanja izgub pri kombinaciji obeh; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  305 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias 
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Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11a. meni, da stopnja pokrivanja izgub 

na podlagi kapitalskih zahtev v primeru 

krize megabank ne bo prinesla uspeha, če 

vprašanj „prevelike, da bi propadle“ in 

„preveč medsebojno povezane, da bi 

propadle“ ne bodo obravnavali s 

strukturno ločitvijo; podpira stališče, da bi 

bilo treba spodnjo mejo minimalnih 

zahtev glede lastnih sredstev in 

upravičenih obveznosti dopolniti z 

ukrepom, da bi se upoštevala 

izpostavljenost banke težavam drugih 

institucij za obravnavanje vprašanja 

„prevelike, da bi propadle“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  306 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11a. poziva Komisijo, naj skrbno oceni 

razvoj postopka določanja svetovnih 

standardov za bonitetno ureditev in njeno 

učinkovito izvajanje v skladu z zadnjimi 

političnimi dogodki, zlasti vzpostavitvijo 

nove ameriške uprave; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  307 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 11 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11a. poziva k skrbni uskladitvi 

minimalnih zahtev glede lastnih sredstev 

in upravičenih obveznosti, in sicer ob 

upoštevanju, da bi nesorazmeren znesek 

vključeval nepotrebno visoke stroške 

financiranja in bi lahko zmanjšal 

sposobnost bank za financiranje 

gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  308 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. opozarja na pomen razjasnitve 

vrstnega reda nalaganja CET1, ki 

izpolnjujejo minimalne zahteve glede 

lastnih sredstev in upravičenih obveznosti, 

ter kapitalskih blažilnikov; 

12. opozarja, da je treba razjasniti, da 

imajo CET1, ki izpolnjujejo minimalne 

zahteve glede lastnih sredstev in 

upravičenih obveznosti, prednost pred 

kapitalskimi blažilniki, da bi preprečili 

dvojno štetje kapitala; poudarja, da je 

treba sprejeti zakonodajo za razjasnitev 

odgovornosti in pristojnosti organov za 

reševanje in pristojnih organov za zgodnje 

intervencijske ukrepe, ki jih je treba 

sprejeti v primerih kršitev minimalnih 

zahtev glede lastnih sredstev in 

upravičenih obveznosti, vključno z 

ukrepanjem v primeru trajno nizke 

stopnje minimalnih zahtev glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti, pa tudi 

njihovega hitrega slabšanja; poziva k 

vključitvi obstoječih smernic EBA o 

sprožilcih uporabe zgodnjih 

intervencijskih ukrepov v zakonodajo 

stebra 1; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  309 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. opozarja na pomen razjasnitve 

vrstnega reda nalaganja CET1, ki 

izpolnjujejo minimalne zahteve glede 

lastnih sredstev in upravičenih obveznosti, 

ter kapitalskih blažilnikov; 

12. pozdravlja razjasnitev v zvezi z 

vrstnim redom nalaganja CET1, ki 

izpolnjujejo minimalne zahteve glede 

lastnih sredstev in upravičenih obveznosti, 

ter kapitalskih blažilnikov v predlogu za 

spremembe direktive o sanaciji in 

reševanju bank, pa tudi dodatno prožnost, 

ki jo zagotavlja uvedba smernic o 

minimalnih zahtevah glede lastnih 

sredstev in upravičenih obveznosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  310 

Eva Paunova 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. opozarja na pomen razjasnitve 

vrstnega reda nalaganja CET1, ki 

izpolnjujejo minimalne zahteve glede 

lastnih sredstev in upravičenih obveznosti, 

ter kapitalskih blažilnikov; 

12. opozarja na pomen razjasnitve 

vrstnega reda nalaganja CET1, ki 

izpolnjujejo minimalne zahteve glede 

lastnih sredstev in upravičenih obveznosti, 

ter kapitalskih blažilnikov; ponovno 

poudarja, da bi moralo biti usklajevanje 

minimalnih zahtev glede lastnih sredstev 

in upravičenih obveznosti v vseh primerih 

tesno povezano in utemeljeno s strategijo 

reševanja bank; 

Or. en 
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Predlog spremembe  311 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. poziva Komisijo, naj ob 

upoštevanju izkušenj in v okviru pregleda 

Uredbe (EU) št. 806/2014 oceni, ali imajo 

enotni odbor za reševanje in nacionalni 

organi za reševanje zadostna pooblastila 

in zadostne instrumente za zgodnje 

ukrepanje, da lahko preprečijo razdiralne 

odlive kapitala bank in zmanjšanje 

sposobnosti pokrivanja izgub med krizo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  312 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. opozarja, da direktiva o sanaciji in 

reševanju bank v nobenem primeru ne 

izključuje možnosti reševanja, kot je 

določeno v členih 56 in 57, ter da ne 

prekinja povezave med bankami in 

državami, če je državna pomoč še vedno 

dovoljena, kot je določeno v členu 32 

direktive o sanaciji in reševanju bank; 

meni, da se pri tem zastavlja vprašanje 

verodostojnosti in učinkovitosti novih 

pravil; 

Or. en 
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Predlog spremembe  313 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše 

ter da bi se zagotovila varnost za čezmejne 

naložbenike; zato pozdravlja predlog 

Komisije za nadaljnjo uskladitev te 

hierarhije; ugotavlja, da bo ključnega 

pomena tudi boljša usklajenost običajne 

ureditve za primer insolventnosti in njene 

hierarhije zahtev tako v primeru bank, da 

bi preprečili neskladnosti z ureditvijo za 

reševanje bank, kot v primeru podjetij, da 

bi zagotovili dodatno jasnost in varnost za 

čezmejne naložbenike in prispevali k 

obravnavanju vprašanj slabih posojil; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  314 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

poziva enotni odbor za reševanje (SRB), 

naj predloži rezultate ocen možnosti 

reševanja za svetovne sistemsko 

pomembne banke in druge banke, 
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vključno s predlaganimi ukrepi za 

odpravo ovir za reševanje; izraža 

zaskrbljenost, da doslej ni bilo dokazov o 

tem, da bi bila na katero koli od večjih 

bank naslovljena zahteva po odpravi ovir 

za možnost reševanja; poziva enotni odbor 

za reševanje, naj predloži izčrpen seznam 

ovir za možnost reševanja v nacionalni ali 

evropski zakonodaji in poroča o ukrepih, 

ki so jih sprejele banke za odpravo teh 

ovir; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  315 

Eva Paunova 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

pozdravlja, da je direktiva o sanaciji in 

reševanju bank prinesla pomembno 

spremembo v hierarhiji insolventnosti z 

dajanjem prednosti zavarovanim vlogam, 

tako da so nadrejene vsem kapitalskim 

instrumentom, sposobnosti pokrivanja 

izgub, drugim prednostnim dolgovom in 

nezavarovanim vlogam; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  316 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

poudarja, da bi moral pravni okvir, ki je 

že vzpostavljen v nekaterih državah 

članicah, upoštevati to vprašanje in da bi 

bilo treba preprečiti pravno negotovost za 

zadevne finančne institucije; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  317 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in 

učinkovitejše; 

13. poudarja, da sta ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah in 

zagotovitev, da imajo banke dovolj 

podrejenega dolga in dolga, ki se lahko 

uporabi za reševanje, da bi se omogočilo 

reševanje z uporabo dolžniških 

instrumentov brez povzročanja 

vsesplošnega preplaha na trgu, da bi bilo 

izvajanje direktive o sanaciji in reševanju 

bank izvedljivo, dosledno in učinkovito; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  318 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

meni, da je skupen pristop k hierarhiji 

bančnih upnikov nujen pogoj za uvedbo 

kakršnega koli sistema jamstva za vloge 

na ravni bančne unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  319 

Bernd Lucke 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

izraža zaskrbljenost zaradi številnih izjem, 

ki močno presegajo vloge v višini do 

100.000 EUR; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  320 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 

13. poudarja, da je ključnega pomena 

uskladitev hierarhije terjatev pri 
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nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

nesolventnosti bank v državah članicah, da 

bi izvajanje enotnega mehanizma za 

reševanje bilo doslednejše in učinkovitejše; 

pozdravlja predlog Komisije v zvezi s tem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  321 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. opozarja, da imajo obveznosti iz 

člena 44 direktive o sanaciji in reševanju 

bank na podlagi številnih izjem glede 

reševanja s sredstvi upnikov v skladu z 

navedenim členom poseben status, in 

sicer na škodo vseh drugih upnikov; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  322 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. poziva Komisijo, naj čim prej 

pripravi delegiran akt, s katerim bodo 

določena merila za opredelitev in 

zagotovitev stalnosti „kritičnih funkcij“ v 

skladu s členom 2(2) direktive o sanaciji 

in reševanju bank; 

Or. en 
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Predlog spremembe  323 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13b. poudarja, da reševanje bank, 

usmerjeno v trg, ne priznava zahtevkov, ki 

imajo poseben status, ker so v skladu z 

zakonodajo izključeni iz področja uporabe 

postopka zaradi insolventnosti; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  324 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je seznanjen z vrsto pravnih 

možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje 

podrejenosti dolga, ki izpolnjuje pogoje iz 

nezavezujočega dogovora o skupni 

sposobnosti pokrivanja izgub; poudarja, 

da odbor za finančno stabilnost ne daje 

posebne prednosti nobeni od njih; meni, 

da bi sprejeti pristop moral najprej in 

predvsem vzpostaviti ravnovesje med 

prožnostjo in pravno varnostjo; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  325 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je seznanjen z vrsto pravnih 

možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje 

podrejenosti dolga, ki izpolnjuje pogoje iz 

nezavezujočega dogovora o skupni 

sposobnosti pokrivanja izgub; poudarja, da 

odbor za finančno stabilnost ne daje 

posebne prednosti nobeni od njih; meni, da 

bi sprejeti pristop moral najprej in 

predvsem vzpostaviti ravnovesje med 

prožnostjo in pravno varnostjo; 

14. je seznanjen z vrsto pravnih 

možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje 

podrejenosti dolga, ki izpolnjuje pogoje iz 

nezavezujočega dogovora o skupni 

sposobnosti pokrivanja izgub; poudarja, da 

odbor za finančno stabilnost ne daje 

posebne prednosti nobeni od njih; meni, da 

bi sprejeti pristop moral najprej in 

predvsem zagotoviti dejansko podrejenost 

instrumentov, ki izpolnjujejo minimalne 

zahteve glede lastnih sredstev in 

upravičenih obveznosti, ter zagotavljati 
pravno varnost; izraža zaskrbljenost, da se 

bo v skladu z zadnjim predlogom Komisije 

štelo, da strukturirane menice izpolnjujejo 

minimalne zahteve glede lastnih sredstev 

in upravičenih obveznosti; meni, da so 

strukturirane menice kompleksni 

produkti, ki jih je v praksi težko uporabiti 

za reševanje; ugotavlja, da se v okviru 

skupne sposobnosti pokrivanja izgub za 

strukturirane menice ne šteje, da 

izpolnjujejo minimalne zahteve glede 

lastnih sredstev in upravičenih 

obveznosti; poziva Komisijo, naj upošteva 

mednarodni standard in izključi 

strukturirane menice iz izpolnjevanja vseh 

minimalnih zahtev glede lastnih sredstev 

in upravičenih obveznosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  326 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je seznanjen z vrsto pravnih 

možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje 

podrejenosti dolga, ki izpolnjuje pogoje iz 

nezavezujočega dogovora o skupni 

14. je seznanjen z vrsto pravnih 

možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje 

podrejenosti dolga, ki izpolnjuje pogoje iz 

nezavezujočega dogovora o skupni 
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sposobnosti pokrivanja izgub; poudarja, da 

odbor za finančno stabilnost ne daje 

posebne prednosti nobeni od njih; meni, da 

bi sprejeti pristop moral najprej in 

predvsem vzpostaviti ravnovesje med 

prožnostjo in pravno varnostjo; 

sposobnosti pokrivanja izgub; poudarja, da 

odbor za finančno stabilnost ne daje 

posebne prednosti nobeni od njih; meni, da 

bi sprejeti pristop moral najprej in 

predvsem vzpostaviti ravnovesje med 

prožnostjo, pravno varnostjo in 

sposobnostjo trga, da pokrije morebitno 

novo vrsto dolga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  327 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. je seznanjen z vrsto pravnih 

možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje 

podrejenosti dolga, ki izpolnjuje pogoje iz 

nezavezujočega dogovora o skupni 

sposobnosti pokrivanja izgub; poudarja, da 

odbor za finančno stabilnost ne daje 

posebne prednosti nobeni od njih; meni, da 

bi sprejeti pristop moral najprej in 

predvsem vzpostaviti ravnovesje med 

prožnostjo in pravno varnostjo; 

14. je seznanjen z vrsto pravnih 

možnosti, ki so na voljo za zagotavljanje 

podrejenosti dolga, ki izpolnjuje pogoje iz 

nezavezujočega dogovora o skupni 

sposobnosti pokrivanja izgub; poudarja, da 

odbor za finančno stabilnost ne daje 

posebne prednosti nobeni od njih; meni, da 

bi sprejeti pristop moral najprej in 

predvsem vzpostaviti ravnovesje med 

učinkovitostjo, prožnostjo in pravno 

varnostjo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  328 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. opozarja, da se zahteva iz direktive 

o sanaciji in reševanju bank za 

pogodbeno priznavanje pooblastil za 

črtano 
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reševanje s sredstvi upnikov za obveznosti, 

za katere velja zakonodaja zunaj EU, 

izkaže za težko izvedljivo; poziva, naj se 

jasno opredeli vrsta obveznosti, na katere 

se zahteva nanaša; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  329 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. opozarja, da se zahteva iz direktive 

o sanaciji in reševanju bank za pogodbeno 

priznavanje pooblastil za reševanje s 

sredstvi upnikov za obveznosti, za katere 

velja zakonodaja zunaj EU, izkaže za težko 

izvedljivo; poziva, naj se jasno opredeli 

vrsta obveznosti, na katere se zahteva 

nanaša; 

15. opozarja, da se zahteva iz direktive 

o sanaciji in reševanju bank za pogodbeno 

priznavanje pooblastil za reševanje s 

sredstvi upnikov za obveznosti, za katere 

velja zakonodaja zunaj EU, izkaže za težko 

izvedljivo; poziva, naj se jasno opredeli 

vrsta obveznosti, na katere se zahteva 

nanaša; izraža zaskrbljenost, da bo 

organom za reševanje v skladu z zadnjim 

predlogom Komisije v zvezi s členom 55 

direktive o sanaciji in reševanju bank 

dovoljeno, da od institucij ne zahtevajo, 

naj v instrumente, ki jih izdajo tretje 

države, vključijo pogodbeni pogoj, da se ti 

instrumenti lahko odpišejo; zato poziva 

Komisijo, naj dopolni svoj predlog, da bi 

se zagotovilo, da pogoji za odobritev izjem 

ne ogrožajo možnosti reševanja bank; 

opozarja, da je novo uvedena ureditev 

reševanja povzročila, da imajo nekateri 

instrumenti, ki so na voljo malim 

vlagateljem, višje tveganje izgube; zato 

poziva Komisijo, naj intenzivno preverja 

izvajanje direktive MiFID II v državah 

članicah, pri čemer naj se posebej 

osredotoča na njene določbe, ki 

obravnavajo navzkrižja interesov, in 

zagotavlja primernost maloprodajnih 

naložbenih produktov za potrebe 
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vlagateljev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  330 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. opozarja, da se zahteva iz direktive 

o sanaciji in reševanju bank za pogodbeno 

priznavanje pooblastil za reševanje s 

sredstvi upnikov za obveznosti, za katere 

velja zakonodaja zunaj EU, izkaže za težko 

izvedljivo; poziva, naj se jasno opredeli 

vrsta obveznosti, na katere se zahteva 

nanaša; 

15. opozarja, da se zahteva iz direktive 

o sanaciji in reševanju bank za pogodbeno 

priznavanje pooblastil za reševanje s 

sredstvi upnikov za obveznosti, za katere 

velja zakonodaja zunaj EU, izkaže za težko 

izvedljivo; pozdravlja pravico pristojnih 

organov, da opustijo to zahtevo, ki je bila 

uvedena s predlaganimi spremembami 

direktive o sanaciji in reševanju bank; 

meni, da je ta pristop pravi, saj omogoča 

prožnost in oceno zadevnih obveznosti za 

vsak primer posebej; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  331 

Brian Hayes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. opozarja, da se zahteva iz direktive 

o sanaciji in reševanju bank za pogodbeno 

priznavanje pooblastil za reševanje s 

sredstvi upnikov za obveznosti, za katere 

velja zakonodaja zunaj EU, izkaže za težko 

izvedljivo; poziva, naj se jasno opredeli 

vrsta obveznosti, na katere se zahteva 

nanaša; 

15. opozarja, da se zahteva iz direktive 

o sanaciji in reševanju bank za pogodbeno 

priznavanje pooblastil za reševanje s 

sredstvi upnikov za obveznosti, za katere 

velja zakonodaja zunaj EU, izkaže za težko 

izvedljivo; pozdravlja prizadevanja 

Evropske komisije za obravnavanje tega; 
poziva, naj se jasno opredeli vrsta 

obveznosti, na katere se zahteva nanaša; 
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meni, da to vprašanje zahteva takojšnjo 

obravnavo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  332 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. opozarja, da je treba vsebino 

medvladnega sporazuma o enotnem 

skladu za reševanje v prihodnosti vključiti 

v pravni okvir Unije; poziva Komisijo, naj 

preuči načine, kako to storiti; poudarja, 

da bi prihodnja vključitev fiskalnega 

pakta v zakonodajo EU lahko zagotovila 

koristen model; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  333 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. opozarja, da je treba vsebino 

medvladnega sporazuma o enotnem 

skladu za reševanje dokončno vključiti v 

pravni okvir Unije; poziva Komisijo, naj 

preuči načine, kako to storiti; poudarja, 

da bi prihodnja vključitev fiskalnega 

pakta v zakonodajo EU lahko zagotovila 

koristen model; 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  334 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. opozarja, da je treba vsebino 

medvladnega sporazuma o enotnem 

skladu za reševanje dokončno vključiti v 

pravni okvir Unije; poziva Komisijo, naj 

preuči načine, kako to storiti; poudarja, da 

bi prihodnja vključitev fiskalnega pakta v 

zakonodajo EU lahko zagotovila koristen 

model; 

16. je seznanjen z izjavo ministrov 

Sveta ECOFIN z dne 8. decembra 2015 o 

sistemu premostitvenega financiranja 

enotnega sklada za reševanje; v zvezi s 

tem ugotavlja, da je 15 od 19 držav članic 

euroobmočja že podpisalo usklajen 

sporazum o posojilih z enotnim odborom 

za reševanje; opozarja, da bodo te 

posamezne kreditne linije na voljo le v 

skrajnem primeru; poudarja, da pri 

kakršni koli obliki skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma ni upoštevano, 

da se številni ukrepi gospodarske politike 

in vsi ukrepi fiskalne politike v skladu s 

Pogodbama sprejmejo na nacionalni 

ravni; zato meni, da bi morala biti 

kakršna koli oblika fiskalnega 

varovalnega mehanizma vzpostavljena na 

ravni posameznih držav članic, če to 

želijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  335 

Brian Hayes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. poziva k zelo preglednemu 

izračunavanju predhodnih prispevkov za 

enotni sklad za reševanje, s prizadevanji 

za uskladitev informacij o rezultatih 

izračunov in izboljšanje razumevanja 

metodologije izračunavanja; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  336 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da je hitra in učinkovita 

izmenjava informacij med organi za 

nadzor in reševanje bistvenega pomena za 

zagotovitev nemotenega kriznega 

upravljanja; pozdravlja sklenitev 

memoranduma o soglasju med ECB in 

enotnim mehanizmom za reševanje v zvezi 

s sodelovanjem in izmenjavo informacij; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  337 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da je hitra in učinkovita 

izmenjava informacij med organi za nadzor 

in reševanje bistvenega pomena za 

zagotovitev nemotenega kriznega 

upravljanja; pozdravlja sklenitev 

memoranduma o soglasju med ECB in 

enotnim mehanizmom za reševanje v zvezi 

s sodelovanjem in izmenjavo informacij; 

17. poudarja, da je hitra in učinkovita 

izmenjava informacij med organi za nadzor 

in reševanje bistvenega pomena za 

zagotovitev nemotenega kriznega 

upravljanja; pozdravlja sklenitev 

memoranduma o soglasju med ECB in 

enotnim mehanizmom za reševanje v zvezi 

s sodelovanjem in izmenjavo informacij; 

priporoča, da se zagotovi popolnoma 

vzajemna udeležba ECB kot stalne 

opazovalke na plenarnih in izvršnih sejah 

enotnega odbora za reševanje, tako da se 

predstavniku enotnega odbora za 

reševanje omogoči, da kot stalni 

opazovalec sodeluje v nadzornem odboru 
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ECB; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  338 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da je hitra in učinkovita 

izmenjava informacij med organi za nadzor 

in reševanje bistvenega pomena za 

zagotovitev nemotenega kriznega 

upravljanja; pozdravlja sklenitev 

memoranduma o soglasju med ECB in 

enotnim mehanizmom za reševanje v zvezi 

s sodelovanjem in izmenjavo informacij; 

17. poudarja, da je hitra in učinkovita 

izmenjava informacij med organi za nadzor 

in reševanje bistvenega pomena za 

zagotovitev nemotenega kriznega 

upravljanja; pozdravlja sklenitev 

memoranduma o soglasju med ECB in 

enotnim mehanizmom za reševanje v zvezi 

s sodelovanjem in izmenjavo informacij; 

poziva ECB, naj v memorandumu o 

soglasju določi postopke komuniciranja 

med skupinami za skupni nadzor in 

notranjimi skupinami za reševanje; 

poudarja, da bi moral enotni odbor za 

reševanje objaviti odločitve, ki so 

neposredno povezane z institucijami in 

vplivajo na znesek predhodnih 

prispevkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  339 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja, da je hitra in učinkovita 

izmenjava informacij med organi za nadzor 

in reševanje bistvenega pomena za 

17. poudarja, da je hitra in učinkovita 

izmenjava informacij med organi za nadzor 

in reševanje bistvenega pomena za 
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zagotovitev nemotenega kriznega 

upravljanja; pozdravlja sklenitev 

memoranduma o soglasju med ECB in 

enotnim mehanizmom za reševanje v zvezi 

s sodelovanjem in izmenjavo informacij; 

zagotovitev nemotenega kriznega 

upravljanja; pozdravlja sklenitev 

memoranduma o soglasju med ECB in 

enotnim mehanizmom za reševanje v zvezi 

s sodelovanjem in izmenjavo informacij; 

opozarja na posledice te izmenjave 

informacij, ki se uporablja za izogibanje 

ločevanju monetarne politike in 

nadzornih funkcij; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  340 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. pozdravlja sklenitev sporazumov o 

posojilih med enotnim odborom za 

reševanje in državami članicami bančne 

unije; kljub temu meni, da to ni dovolj za 

odpravo začaranega kroga med bankami 

in državo ter da bi se delo na področju 

skupnega fiskalnega varovalnega 

mehanizma za enotni sklad za reševanje, 

ki bi moral biti srednjeročno fiskalno 

nevtralen, moralo postopoma nadaljevati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  341 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. opozarja, da bi bilo treba 

instrumente za reševanje kot prvo prodati 

le ustreznim naložbenikom, ki lahko 
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pokrijejo morebitne izgube, ne da bi s tem 

ogrozili svoj dober finančni položaj, in 

meni, da je bistveno obravnavati zlorabe 

pri zavajajoči prodaji instrumentov za 

reševanje malim vlagateljem; poziva 

Komisijo, naj skrbno oceni okvir EU za 

zaščito naložbenikov in po potrebi predloži 

predloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  342 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 17a. poziva Komisijo, naj s kar največjo 

skrbnostjo prouči izračun prispevkov za 

enotni sklad za reševanje, določen v 

uvodni izjavi 27 Delegirane uredbe (EU) 

2015/63, in pri tem zlasti prouči ustreznost 

dejavnika tveganja, da bi se zagotovilo 

ustrezno upoštevanje profila tveganja 

manj kompleksnih institucij; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  343 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

črtano 
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izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  344 

Siegfried Mureşan 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne ocene učinka 

predloga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  345 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne ocene učinka 

predloga; 
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vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  346 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge; izraža 

pomisleke glede objektivnosti analize 

učinkov, katere glavni cilj je očitno opisati 

možne koristi evropskega sistema jamstva 

za vloge, ne da bi se objektivno proučila 

vsa tveganja, povezana z njim; je še vedno 

prepričan, da bi morala biti objektivna 

ocena vseh sistemov jamstva za vloge, ki 

jih kot take priznavajo pristojni organi v 

skladu z direktivo o sistemih jamstva za 

vloge, vključno z njihovimi odgovornostmi 

na podlagi nacionalne zakonodaje in 

njihovimi razpoložljivimi sredstvi, del 

analize učinkov, ki jo je Komisija objavila 

oktobra 2016; meni, da je taka objektivna 

ocena še vedno potrebna; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  347 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

18. obžaluje, da Komisija ni spoštovala 

odločitve sozakonodajalcev o časovnem 
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sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

okviru revizije, določenem v direktivi o 

sistemih jamstva za vloge, in tako ni 
omogočila dogovorjenega časa za oceno 

izvajanja direktive o sistemih jamstva za 

vloge, preden bo predlagala evropski 

sistem jamstva za vloge; izraža 

zaskrbljenost, da Komisija ni izvedla 

ustrezne ocene učinka predloga na podlagi 

posvetovanja ter je tako delovala v 

nasprotju s pristopom Komisije k boljši 

pripravi zakonodaje; vendar je 

pripravljena izkoristiti priložnost, ki jo 

nudi predlog za razpravo o direktivi o 

sistemih jamstva za vloge in obravnavo 

nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki 

jih vključuje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  348 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne ocene učinka 

predloga; meni, da je predložena ocena 

učinka neustrezna; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  349 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 
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Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ocene učinka 

predloga; poudarja, da je to v osnovi v 

nasprotju z načeli dobrega upravljanja; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  350 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne ocene učinka 

predloga; vendar je pripravljena izkoristiti 

priložnost, ki jo nudi predlog za razpravo o 

direktivi o sistemih jamstva za vloge in 

obravnavo nekaterih opcij in diskrecijskih 

pravic, ki jih vključuje; je seznanjen z 

delovnim dokumentom služb Komisije, 

tj. dopolnilnim analitičnim poročilom o 

učinku predloga; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  351 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant 
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Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. podpira predlog Komisije za 

tristopenjski pristop k popolnoma 

vzajemnemu evropskemu skladu, ki je 

najučinkovitejša možnost za zaščito vseh 

vlagateljev v bančni uniji; je pripravljen 

obravnavati nekatere možnosti in 

diskrecijske pravice iz direktive o sistemih 

jamstva za vloge s ciljem njihovega 

zmanjšanja kot pomembnega koraka k 

dejansko enakim konkurenčnim pogojem; 

pozdravlja dodatno analizo Komisije o 

učinkih na evropski sistem jamstva za 

vloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  352 

Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. se zahvaljuje Komisiji za predlog 

za evropski sistem jamstva za vloge in 

analizo njegovih učinkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  353 

Sven Giegold 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 
izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. pozdravlja predlog Komisije za 

evropski sistem zajamčenih vlog, ki 

predstavlja enega od dveh ključnih 

manjkajočih elementov za dokončno 

vzpostavitev bančne unije skupaj z 

vzpostavitvijo fiskalnega varovalnega 

mehanizma za enotni sklad za reševanje; 
obžaluje, da Komisija ni omogočila več 

časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge; poziva k izvedbi 

ustrezne ocene učinka predloga za 
evropski sistem zajamčenih vlog; je 

pripravljen izkoristiti priložnost, ki jo nudi 

predlog za razpravo o direktivi o sistemih 

jamstva za vloge in obravnavo nekaterih 

opcij in diskrecijskih pravic, ki jih 

vključuje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  354 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljen 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. pozdravlja predlog Komisije za 

evropski sistem jamstva za vloge; je 

pripravljen izkoristiti priložnost, ki jo nudi 

predlog za razpravo o direktivi o sistemih 

jamstva za vloge in obravnavo nekaterih 

opcij in diskrecijskih pravic, ki jih 

vključuje; 



 

PE595.752v01-00 46/82 AM\1113085SL.docx 

SL 

Or. en 

 

Predlog spremembe  355 

Notis Marias 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne presoje 

vplivov predloga; vendar je pripravljena 

izkoristiti priložnost, ki jo nudi predlog za 

razpravo o direktivi o sistemih zajamčenih 

vlog in obravnavo nekaterih opcij in 

diskrecijskih pravic, ki jih vključuje; 

18. obžaluje, da Komisija ni omogočila 

več časa za oceno izvajanja direktive o 

sistemih jamstva za vloge, preden bo 

predlagala evropski sistem jamstva za 

vloge, in ni opravila ustrezne ocene učinka 

predloga; je zavezan izkoristiti priložnost, 

ki jo nudi predlog za razpravo o direktivi o 

sistemih jamstva za vloge in obravnavo 

nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki 

jih vključuje; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  356 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. opozarja, da je za verodostojnost 

evropskega sistema jamstva za vloge 

potreben javni varovalni mehanizem; 

poziva k polnemu in neomejenemu 

jamstvu ECB za evropske vloge, da bi bil 

ta mehanizem popolnoma učinkovit; 

opozarja, da je to v skladu s ciljem, 

določenim v njenem mandatu, tj. ohraniti 

stabilnost finančnega sistema; 

Or. en 
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Predlog spremembe  357 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. še odločneje obsoja, da so 

institucije EU, vključno s Parlamentom, 

opustile načrt za ustrezno ločitev bančnih 

funkcij, čeprav je njihova ločitev od 

visoko tveganih dejavnosti edini način za 

učinkovito jamstvo za vloge; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  358 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. poziva vse države članice k uporabi 

in pravilnemu izvajanju direktive o 

sanaciji in reševanju bank ter direktive o 

sistemih jamstva za vloge pred začetkom 

veljavnosti evropskega sistema jamstva za 

vloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  359 

Bernard Monot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18b. poudarja, da bančna unija pomeni 

največjo grožnjo za vlagatelje, saj 

predpisuje reševanje bank s sredstvi 
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upnikov; 

Or. fr 

Predlog spremembe  360 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; 

kljub temu meni, da so ukrepi za 

zmanjšanje tveganja nasprotne stranke 

nujno potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi 

morali ti ukrepi po možnosti biti izvedeni 

pred porazdelitvijo tveganj; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  361 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; 

kljub temu meni, da so ukrepi za 

zmanjšanje tveganja nasprotne stranke 

nujno potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi 

morali ti ukrepi po možnosti biti izvedeni 

pred porazdelitvijo tveganj; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  362 

Sander Loones 



 

AM\1113085SL.docx 49/82 PE595.752v01-00 

 SL 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno 

potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi 

morali ti ukrepi po možnosti biti izvedeni 

pred porazdelitvijo tveganj; 

19. je seznanjen z morebitnimi 

tveganji evropskega sistema jamstva za 

vloge, zlasti tistimi, ki so povezana z 

moralnim tveganjem; opozarja, da lahko 

velika večina ukrepov gospodarske in 

fiskalne politike sčasoma vpliva na 

bilance stanja bank in nacionalne bančne 

sisteme kot celoto; poudarja, da se 

tveganja še vedno močno razlikujejo med 

različnimi nacionalnimi bančnimi sistemi, 

saj so nekateri še vedno v negotovem 

položaju; zato meni, da se sedanji predlog 

za evropski sistem jamstva za vloge 

nanaša tako na porazdelitev 

razvrednotenih sredstev, in sicer ob 

upoštevanju visoke stopnje slabih posojil v 

nekaterih državah članicah, kot tudi na 

porazdelitev tveganj; v zvezi s tem 

poudarja, da bi moralo imeti 

zmanjševanje tveganja prednost pred 

kakršno koli obliko porazdelitve 

razvrednotenih sredstev in porazdelitve 

tveganja; meni tudi, da pravičen sistem 

jamstva za vloge na evropski ravni ne bi 

smel znižati ravni varstva, ki jo zdaj 

uživajo vlagatelji, in da se ta sistem lahko 

vzpostavi le, če so vse sodelujoče banke v 

podobnem finančno stabilnem položaju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  363 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 19. poudarja koristi in potrebo po 
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evropskega sistema jamstva za vloge; 

kljub temu meni, da so ukrepi za 

zmanjšanje tveganja nasprotne stranke 

nujno potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi 

morali ti ukrepi po možnosti biti izvedeni 

pred porazdelitvijo tveganj; 

učinkovitih in celovitih sistemih jamstva 

za vloge v državah članicah ter se zaveda 

potencialnih koristi okrepitve obstoječega 

sklopa sistemov na ravni EU; meni, da so 

učinkoviti ukrepi za zmanjšanje tveganja 

nasprotne stranke nujno potrebni za 

začetek vzpostavljanja pristopa EU o 

pozavarovanju sistemov jamstva za vloge, 

da bi preprečili moralno tveganje, ter da bi 

morali biti taki ukrepi po možnosti 

izvedeni pred, pa tudi hkrati s 

porazdelitvijo tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  364 

Bernd Lucke 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 

porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda potencialnih tveganj 

evropskega sistema jamstva za vloge; 

meni, da so ukrepi za zmanjšanje tveganja 

nasprotne stranke, pa tudi povezava med 

politično odgovornostjo in kritjem 

nastalih stroškov, nujno potrebni za njeno 

ustanovitev, da bi preprečili moralno 

tveganje, ter da bi morali ti ukrepi po 

možnosti biti izvedeni pred porazdelitvijo 

tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  365 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; 

kljub temu meni, da so ukrepi za 

zmanjšanje tveganja nasprotne stranke 

nujno potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi 

morali ti ukrepi po možnosti biti izvedeni 

pred porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda glavnega tveganja 

izkrivljanja spodbud, povezanih z 

evropskim sistemom jamstva za vloge; zato 

meni, da so ukrepi za zmanjšanje tveganja 

nasprotne stranke nujno potrebni za njeno 

ustanovitev, da bi preprečili moralno 

tveganje, ter da morajo ti ukrepi 

kategorično biti izvedeni pred 

porazdelitvijo tveganj; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  366 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 
porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda ključnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge, da bi 

povečali odpornost bančne unije na 

prihodnje finančne krize z zmanjšanjem 

ranljivosti nacionalnih sistemov jamstva 

za vloge na velike lokalne pretrese ter 

nadaljnjim zmanjševanjem povezave med 

bankami in njihovo matično državo; meni, 

da so učinkoviti ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nepogrešljiv dejavnik, na 

katerem temelji njegova vzpostavitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi se 

morali taki ukrepi izvajati skupaj s 

porazdelitvijo tveganj; poudarja, da je 

treba s katerim koli od navedenih ukrepov 

ohraniti dobro delujoče nacionalne 

sisteme; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  367 

Eva Paunova 
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Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 

porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 

porazdelitvijo tveganj; ugotavlja, da se 

lahko z evropskim sistemom jamstva za 

vloge poveča zaupanje javnosti v jamstvo 

za vloge z odpravo povezave sistemov 

jamstva za vloge s suvereno državo in 

zagotavljanjem likvidnosti, da se omogoči 

hitrejše plačilo zavarovanih vlagateljev 

bank, ki bodo likvidirane v skladu s svojo 

strategijo reševanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  368 

Mady Delvaux, Pervenche Berès, Alfred Sant, Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; 

kljub temu meni, da so ukrepi za 

zmanjšanje tveganja nasprotne stranke 

nujno potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi 
morali ti ukrepi po možnosti biti izvedeni 

pred porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda potrebe po evropskem 

sistemu jamstva za vloge; meni, da so 

ukrepi za zmanjšanje tveganj nujno 

potrebni, da se prepreči moralno tveganje; 

poudarja, da je bil od vzpostavitve bančne 

unije dosežen napredek pri zmanjševanju 

tveganj, zlasti kar zadeva enotni 

mehanizem nadzora in upravljanje 

varnostnih tveganj ter vrsto previdnostnih 

ukrepov, ki so bili sprejeti v zvezi z 

bankami; meni, da bi se morali ukrepi za 

porazdelitev tveganj zdaj pospešeno 

nadaljevati; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  369 

Brian Hayes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 
porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge in 

podpira načelo evropskega sistema 

zajamčenih vlog kot tretjega stebra 

usklajene bančne unije; kljub temu meni, 

da so ukrepi za zmanjšanje tveganja 

nasprotne stranke nujno potrebni za njeno 

ustanovitev, da bi preprečili moralno 

tveganje, ter da bi se morali ti ukrepi 

izvajati vzporedno s porazdelitvijo tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  370 

Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; 

kljub temu meni, da so ukrepi za 

zmanjšanje tveganja nasprotne stranke 

nujno potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi 

morali ti ukrepi po možnosti biti izvedeni 

pred porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda koristi in nujne potrebe 

po evropskem sistemu jamstva za vloge; 

meni, da bi se morali ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nadaljevati vzporedno s 

porazdelitvijo tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  371 
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Pervenche Berès 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; 

 kljub temu meni, da so ukrepi za 

zmanjšanje tveganja nasprotne stranke 

nujno potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi 

morali ti ukrepi po možnosti biti izvedeni 

pred porazdelitvijo tveganj; 

19. je prepričan v koristi evropskega 

sistema jamstva za vloge; meni, da bi se 

morali ukrepi za zmanjšanje tveganja 

izvajati skupaj s porazdelitvijo tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  372 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 

porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge s 

polnim in neomejenim kritjem ter javnim 

varovalnim mehanizmom, ki ga zagotavlja 

ECB; kljub temu meni, da so ukrepi za 

zmanjšanje tveganja nasprotne stranke 

nujno potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi 

morali ti ukrepi po možnosti biti izvedeni 

pred porazdelitvijo tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  373 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 
porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda očitnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ustrezni ukrepi za 

zmanjšanje tveganja nasprotne stranke 

nujno potrebni za njeno ustanovitev, da bi 

preprečili moralno tveganje, ter da bi se 

morali ti ukrepi izvajati skupaj s 

porazdelitvijo tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  374 

Sylvie Goulard 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 

porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi se moralo delo 

v zvezi s temi ukrepi začeti čim prej; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  375 

Paul Tang 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; 

meni, da so ukrepi za zmanjšanje tveganja 

nasprotne stranke nujno potrebni za njeno 
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za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 
porazdelitvijo tveganj; 

ustanovitev, da bi preprečili moralno 

tveganje, ter da bi se morali ti ukrepi 

izvajati skupaj s porazdelitvijo tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  376 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 

porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda koristi evropskega 

sistema jamstva za vloge; kljub temu meni, 

da so ukrepi za zmanjšanje tveganja 

nasprotne stranke nujno potrebni za njeno 

ustanovitev, da bi preprečili moralno 

tveganje, ter da bi morali ti ukrepi po 

možnosti biti izvedeni pred porazdelitvijo 

tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  377 

Siegfried Mureşan 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. se zaveda potencialnih koristi 

evropskega sistema jamstva za vloge; kljub 

temu meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

po možnosti biti izvedeni pred 

porazdelitvijo tveganj; 

19. se zaveda potencialnih tveganj in 

koristi evropskega sistema jamstva za 

vloge; meni, da so ukrepi za zmanjšanje 

tveganja nasprotne stranke nujno potrebni 

za njeno ustanovitev, da bi preprečili 

moralno tveganje, ter da bi morali ti ukrepi 

biti izvedeni pred porazdelitvijo tveganj; 

Or. en 
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Predlog spremembe  378 

Peter Simon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poudarja, da je treba z 

vzpostavitvijo evropskega sistema jamstva 

za vloge izboljšati finančno stabilnost in 

zaupanje vlagateljev v euroobmočju; 

sprejeti je treba tudi ukrepe za zagotovitev, 

da noben sodelujoči sistem jamstva za 

vloge v okviru evropskega sistema jamstva 

za vloge nima nižje stopnje varstva kritih 

vlog, kot bi jo imela v skladu z Direktivo 

2014/49/EU; poleg tega morajo države 

članice ohraniti finančni manevrski 

prostor, da na nacionalni ravni sprejmejo 

alternativne ukrepe in ukrepe za zaščito 

institucij; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  379 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 19a. poudarja, da je treba obravnavati 

povezavo med državami in bankami, ter 

predlaga začetek natančnega in 

postopnega izvajanja pravil o velikih 

izpostavljenostih za državni dolg hkrati z 

uvedbo evropskega sistema jamstva za 

vloge; 

Or. en 
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Predlog spremembe  380 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja evropski pristop do 

zajamčenih vlog, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih 

zajamčenih vlog in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  381 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja evropski pristop do 

zajamčenih vlog, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih 

zajamčenih vlog in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  382 

Bernd Lucke 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja evropski pristop do 

zajamčenih vlog, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

20. zavrača evropski pristop do 

jamstva za vloge, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 
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izvajanjem direktive o sistemih 

zajamčenih vlog in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

izvajanjem direktive o sistemih jamstva za 

vloge in izvesti ukrepe za zmanjšanje 

tveganja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  383 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja evropski pristop do 

zajamčenih vlog, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih 

zajamčenih vlog in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

20. začenja razpravo o evropskem 

pristopu do pozavarovanja vlog s strogimi 

pogoji, vključno s potrebo po 

obravnavanju pomanjkljivosti pri 

skladnem izvajanju direktive o sistemih 

jamstva za vloge in njeni uporabi po vsej 

EU ter zagotovitvi funkcionalnosti 

sistemov z upoštevanjem zahtevane ciljne 

ravni, pa tudi potrebe po vzpostavitvi in 

izvajanju ukrepov za zmanjšanje tveganja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  384 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja evropski pristop do 

zajamčenih vlog, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih 

zajamčenih vlog in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

20. meni, da bi se moral sedanji 

evropski pristop do jamstva za vloge 

osredotočiti na izvajanje in ocenjevanje 
direktive o sistemih jamstva za vloge ter 

ukrepe za zmanjšanje tveganja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  385 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja evropski pristop do 

zajamčenih vlog, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih 

zajamčenih vlog in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

20. pozdravlja evropski pristop do 

jamstva za vloge, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih jamstva za 

vloge in izvesti ukrepe za zmanjšanje 

tveganja; meni, da bi moral vsak končni 

sistem vključevati dovolj časa za 

vzpostavitev potrebnega zaupanja med 

vsemi deležniki in državljani; opozarja, da 

je zaščita vlog v skupnem interesu vseh 

državljanov EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  386 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja evropski pristop do 

zajamčenih vlog, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih 

zajamčenih vlog in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

20. pozdravlja evropski pristop do 

jamstva za vloge, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih jamstva za 

vloge, s postopno vzpostavitvijo sistema 

polnega jamstva ob hkratnem ohranjanju 

vloge obstoječih institucionalnih 

jamstvenih shem in izvajanju ukrepov za 

zmanjšanje tveganja; 

Or. en 

 



 

AM\1113085SL.docx 61/82 PE595.752v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  387 

Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja evropski pristop do 

zajamčenih vlog, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih 

zajamčenih vlog in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

20. pozdravlja evropski pristop do 

jamstva za vloge, ki temelji na popolni 

vzajemnosti in neposrednih prispevkih 

bank, ki temeljijo na tveganju, in ki mora 

omogočiti obravnavo odprtih vprašanj v 

zvezi z izvajanjem direktive o sistemih 

jamstva za vloge in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  388 

Notis Marias 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. pozdravlja evropski pristop do 

zajamčenih vlog, ki mora omogočiti 

obravnavo odprtih vprašanj v zvezi z 

izvajanjem direktive o sistemih 

zajamčenih vlog in izvesti ukrepe za 

zmanjšanje tveganja; 

20. je seznanjen z evropskim 

pristopom do jamstva za vloge, ki mora 

omogočiti obravnavo odprtih vprašanj v 

zvezi z izvajanjem direktive o sistemih 

jamstva za vloge in takojšnjo izvedbo 

ukrepov za zmanjšanje tveganja; 

Or. el 

 

Predlog spremembe  389 

Peter Simon 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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 20a. poudarja, da evropski sistem za 

jamstvo vlog ne bi smel imeti zgolj 

funkcije izplačevanja, temveč bi moral 

omogočati, da se sredstva, ki so na voljo 

za alternativne ukrepe, uporabijo za 

izogibanje odškodninskim primerom in 

stroškom, povezanim z izplačili 

vlagateljem, ali morebitnim tveganjem za 

finančno stabilnost in za financiranje 

takih ukrepov; poudarja, da je treba te 

ukrepe izvesti v jasno opredeljenem 

pravnem okviru ter da mora imeti 

sodelujoči sistem za jamstvo vlog ustrezne 

strukture in pristojnosti, da se omogoči 

učinkovito načrtovanje in izvajanje 

ukrepov ter prepoznavanje morebitnih 

tveganj; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  390 

Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. meni, da bi bilo treba postopno 

vzpostaviti evropski sistem za jamstvo 

vlog, in sicer z začetkom pri fazi 

pozavarovanja, ki bi ji sledila 

sozavarovanje in polno jamstvo, s čimer bi 

bila vlagateljem v EU zagotovljena enotna 

zaščita; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  391 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

zajamčenih vlog z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  392 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

zajamčenih vlog z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

črtano 

Or. de 

 

Predlog spremembe  393 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

zajamčenih vlog z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

črtano 

Or. en 



 

PE595.752v01-00 64/82 AM\1113085SL.docx 

SL 

 

Predlog spremembe  394 

Andrea Cozzolino 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

zajamčenih vlog z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

zajamčenih vlog z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  396 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 
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da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

zajamčenih vlog z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

naj pred vzpostavitvijo kakršne koli oblike 
sistema jamstva za vloge na eni strani 

preučijo potrebo po sprejetju ukrepov za 

zmanjšanje skupnih tveganj v bančni uniji 

in tveganj, značilnih za nacionalne 

bančne sisteme, ter na drugi strani 

potrebo po oceni kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  397 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

zajamčenih vlog z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

jamstva za vloge z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

poudarja potrebo po spremembi 

Uredbe (EU) št. 806/2014, kar zadeva 

besedilo člena 92(2), da bi se to nanašalo 

na enotni sklad za reševanje in jamstveni 

sklad za vloge, da bi lahko Evropsko 

računsko sodišče revidiralo oba navedena 

sklada; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  398 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

zajamčenih vlog z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

jamstva za vloge z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati, 

in njihovo sorazmernost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  399 

Notis Marias 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. priporoča Komisiji, ECB in EBA, 

da preučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

zajamčenih vlog z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

21. poziva Komisijo, ECB in EBA, naj 

proučijo možnost in primernost 

spremljanja uvedbe evropskega sistema 

jamstva za vloge z oceno kapitalskega in 

likvidnostnega položaja bank, da bi bolje 

ocenili tveganja, ki jih je treba zavarovati; 

Or. el 

Predlog spremembe  400 

Andrea Cozzolino 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. ugotavlja, da bi morali biti 

prispevki za jamstveni sklad za vloge 

stroškovno nevtralni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  401 
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Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema zajamčenih vlog in 

jamstvenega sklada za vloge; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  402 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema zajamčenih vlog in 

jamstvenega sklada za vloge; 

22. meni, da obravnavanje člena 114 

kot ustrezne pravne podlage za 

ustanovitev evropskega sistema jamstva za 

vloge ali jamstvenega sklada za vloge 

pomeni napačno razlago zakonodaje in da 

se uporablja člen 115; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  403 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema zajamčenih vlog in 

jamstvenega sklada za vloge; 

22. ugotavlja, da se zdi, da je po 

mnenju Komisije člen 114 ustrezna pravna 

podlaga za ustanovitev evropskega sistema 

jamstva za vloge in jamstvenega sklada za 

vloge; ugotavlja, da je po mnenju pravne 

službe Sveta pri določenih delih predloga 
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možna uporaba medvladne metode; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  404 

Markus Ferber 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema zajamčenih vlog in 

jamstvenega sklada za vloge; 

22. poudarja, da še vedno obstajajo 

precejšnji pomisleki glede ustrezne pravne 

podlage za ustanovitev evropskega sistema 

jamstva za vloge in jamstvenega sklada za 

vloge; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  405 

Bernd Lucke 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema zajamčenih vlog in 

jamstvenega sklada za vloge; 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

neustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema jamstva za vloge in 

jamstvenega sklada za vloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  406 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema zajamčenih vlog in 

jamstvenega sklada za vloge; 

22. poudarja, da je člen 114 ustrezna 

pravna podlaga za ustanovitev evropskega 

sistema jamstva za vloge in jamstvenega 

sklada za vloge; zato meni, da uporaba 

medvladnega sporazuma ni upravičena in 

bi ustvarila pravno negotovost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  407 

Mady Delvaux, Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema zajamčenih vlog in 

jamstvenega sklada za vloge; 

22. poudarja, da je člen 114 ustrezna 

pravna podlaga za ustanovitev evropskega 

sistema jamstva za vloge in jamstvenega 

sklada za vloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  408 

Andrea Cozzolino 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema zajamčenih vlog in 

jamstvenega sklada za vloge; 

22. poudarja, da je člen 114 ustrezna 

pravna podlaga za ustanovitev evropskega 

sistema jamstva za vloge in jamstvenega 

sklada za vloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  409 
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Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. poudarja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema zajamčenih vlog in 

jamstvenega sklada za vloge; 

22. ugotavlja, da se zdi, da je člen 114 

ustrezna pravna podlaga za ustanovitev 

evropskega sistema jamstva za vloge in 

jamstvenega sklada za vloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  410 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poudarja, da mora biti 

verodostojen evropski sistem jamstva za 

vloge podprt z varovalnim mehanizmom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  411 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja, da uvedba evropskega 

sistema zajamčenih vlog in razprave o tem 

projektu ne bi smele povzročiti slabitve 

prizadevanj za izboljšanje izvajanja 

direktive o sistemih jamstva za vloge; 

pozdravlja delo, ki ga je pred kratkim 

opravila EBA, da bi spodbudili 

konvergenco na tem področju; 

črtano 
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Or. de 

 

Predlog spremembe  412 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja, da uvedba evropskega 

sistema zajamčenih vlog in razprave o tem 

projektu ne bi smele povzročiti slabitve 

prizadevanj za izboljšanje izvajanja 

direktive o sistemih jamstva za vloge; 

pozdravlja delo, ki ga je pred kratkim 

opravila EBA, da bi spodbudili 

konvergenco na tem področju; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  413 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja, da uvedba evropskega 

sistema zajamčenih vlog in razprave o tem 

projektu ne bi smele povzročiti slabitve 

prizadevanj za izboljšanje izvajanja 
direktive o sistemih jamstva za vloge; 

pozdravlja delo, ki ga je pred kratkim 

opravila EBA, da bi spodbudili 

konvergenco na tem področju; 

23. poudarja, da bi bilo treba pred 

uvedbo evropskega sistema jamstva za 

vloge izvajati in oceniti direktivo o 

sistemih jamstva za vloge; pozdravlja delo, 

ki ga je pred kratkim opravila EBA, da bi 

spodbudili konvergenco na tem področju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  414 

Jonás Fernández 
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Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. meni, da ni mogoče upoštevati 

omejitev glede izpostavljenosti državnemu 

dolgu, če v bančni uniji ni na voljo 

nobenega mednarodnega sporazuma v 

zvezi s tem niti netveganih sredstev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  415 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. opozarja, da je vloga Komisije 

zagotoviti enake konkurenčne pogoje v 

vsej EU in da bi morala preprečiti 

razdrobljenost na notranjem trgu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  416 

Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23b. poziva Svet, naj hitro sprejme 

uredbo o evropskem sistemu jamstva za 

vloge, potem ko jo bo potrdil Parlament; 

Or. en 
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Predlog spremembe  417 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Fiskalni varovalni mehanizem črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  418 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Fiskalni varovalni mehanizem črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  419 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 4 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

Fiskalni varovalni mehanizem Skupni varovalni mehanizem za enotni 

sklad za reševanje 

Or. en 

 

Predlog spremembe  420 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad 

za reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad 

za reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  422 

Danuta Maria Hübner 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad 

za reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  423 

Bernd Lucke 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad 

za reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

24. zavrača vzpostavitev sporazumov o 

posojilih med enotnim skladom za 

reševanje in državami članicami bančne 

unije; meni, da je to le še en korak na poti 

do unije dolgov in obveznosti;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  424 

Beatrix von Storch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad za 

reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

24. obžaluje vzpostavitev sporazumov 

o posojilih med enotnim skladom za 

reševanje in državami članicami bančne 

unije; kljub temu meni, da je začarani krog 

med bankami in državo mogoče odpraviti 

le z odpravo zmotnega prepričanja, da 

državne obveznice ne vključujejo 

tveganja; zato kategorično zavrača 

kakršen koli ukrep za razvoj skupnega 

fiskalnega varovalnega mehanizma za 

enotni sklad za reševanje; 

Or. de 

Predlog spremembe  425 

Matt Carthy, Fabio De Masi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad 

za reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

24. meni, da bodo sporazumi o 

posojilih med enotnim skladom za 

reševanje in državami članicami bančne 

unije znova privedli do reševanja z 

denarjem davkoplačevalcev in da niso 
dovolj za odpravo začaranega kroga med 

bankami in državo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  426 

Burkhard Balz 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 
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24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad za 

reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

24. opozarja na vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; ugotavlja, da se bo 

delo na področju skupnega varovalnega 

mehanizma za enotni sklad za reševanje, ki 

bi se moral financirati z dajatvami iz 

bančnega sektorja in bi moral biti po 

dogovoru srednjeročno fiskalno nevtralen, 

v naslednjih letih postopoma nadaljevalo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  427 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad za 

reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo; poziva k 

zanesljivejši vzajemni kreditni liniji prek 

evropskega mehanizma za stabilnost; 

ponovno potrjuje potrebo po skupnem 

varovalnem mehanizmu, ki bi bil 

srednjeročno fiskalno nevtralen in v celoti 

delujoč najpozneje do konca leta 2024, kot 

je bilo določeno v dogovoru o enotnem 

skladu za reševanje in kot je junija 2016 

potrdil Evropski svet; poziva Svet in 

Komisijo, naj pospešita delo na tem 

področju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  428 

Jonás Fernández 
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Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad za 

reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad za 

reševanje in evropski sistem jamstva za 

vloge, ki bi temeljil na evropskem 

mehanizmu za stabilnost in bi moral biti 

dolgoročno fiskalno nevtralen, moralo 

postopoma nadaljevati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  429 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad za 

reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da je 

potreben skupen fiskalni varovalni 

mehanizem za enotni sklad za reševanje in 

evropski sistem jamstva za vloge, ki bi 

moral biti srednjeročno fiskalno nevtralen; 

Or. en 
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Predlog spremembe  430 

Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad za 

reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za premagovanje 

začaranega kroga med bankami in državo, 

ter zato poziva k napredku pri delu na 

področju skupnega fiskalnega varovalnega 

mehanizma za enotni sklad za reševanje, ki 

bi moral biti srednjeročno fiskalno 

nevtralen; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  431 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad za 

reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralno, moralo postopoma 

nadaljevati; 

24. pozdravlja vzpostavitev 

sporazumov o posojilih med enotnim 

skladom za reševanje in državami 

članicami bančne unije; kljub temu meni, 

da to ni dovolj za odpravo začaranega 

kroga med bankami in državo ter da bi se 

delo na področju skupnega fiskalnega 

varovalnega mehanizma za enotni sklad za 

reševanje, ki bi moral biti srednjeročno 

fiskalno nevtralen, moralo pospešiti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  432 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. poziva k ambiciozni strukturni 

reformi bank na podlagi dejanskega in 

jasnega ločevanja med posojilnimi in 

trgovinskimi dejavnostmi, skupaj s 

strožjim urejanjem bančnim sistemom v 

senci in finančnih špekulacij kot edinim 

načinom za preprečevanje kopičenja 

sistemskih tveganj in zagotavljanje 

finančne stabilnosti; ostro obsoja 

nepripravljenost evropskih institucij, da bi 

izvedle te reforme; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  433 

Jonás Fernández 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. meni, da bi moralo biti 

evropskemu mehanizmu za stabilnost 

omogočeno, da si izposodi sredstva od 

Evropske centralne banke, da bi se 

zagotovila polna verodostojnost skupnega 

fiskalnega varovalnega mehanizma za 

enotni mehanizem za reševanje in 

evropski sistem jamstva za vloge; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  434 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant, Kostas Mavridis 

(Costas Mavrides) 
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Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. meni, da je za ponovno 

vzpostavitev zaupanja potrebno, da 

fiskalni varovalni mehanizem dela za 

bančno unijo kot celoto; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  435 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. poziva k razpustitvi bančne unije 

in njenih mehanizmov; 

Or. pt 

Predlog spremembe  436 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24b. poudarja, da omejevalna merila 

upravičenosti instrumenta evropskega 

mehanizma za stabilnost za neposredno 

dokapitalizacijo bank omejujejo njegovo 

učinkovitost; poudarja, da bi enostavneje 

dostopen mehanizem za neposredno 

dokapitalizacijo bank povečal zaupanje 

vlagateljev, prispeval k prekinitvi povezave 

med državami in bankami ter okrepil 

finančno stabilnost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  437 

Sander Loones 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 

ECB in enotnemu odboru za reševanje. 

25. naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, ECB, 

enotnemu odboru za reševanje, 

nacionalnim parlamentom in pristojnim 

organom, kot je določeno v točki (40) 

člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013. 

Or. en 

 


