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9.1.2019 A8-0419/8 

Poprawka  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze , że unia bankowa z 

jej unikalnymi mechanizmami nadzoru 

bankowego i restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji doprowadziła 

do fuzji i przejęć w sektorze bankowym 

kilku państw członkowskich i stanowiła 

wsparcie dla tego typu przedsięwzięć, co 

prowadzi w konsekwencji do koncentracji 

depozytów i inwestycji w dużych 

koncernach finansowych i powoduje 

nasilenie się zjawiska „instytucji zbyt 

dużych, by upaść”; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/9 

Poprawka  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. zwraca uwagę , że utworzenie 

ogólnoeuropejskiego oligopolu w sektorze 

bankowym jest jednym z kluczowych 

konsekwencji unii bankowej, co stoi w 

sprzeczności z jednym z jej głównych 

zapowiadanych celów – rozwiązaniem 

problemu „instytucji zbyt dużych, by 

upaść”; uważa w związku z tym, że unia 

bankowa nie jest niczym więcej niż 

instrumentem politycznym wymuszającym 

centralizację i koncentrację kapitału w 

sektorze bankowym; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/10 

Poprawka  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. odrzuca pogląd, że rozwiązanie 

problemu „instytucji zbyt dużych, by 

upaść” oraz stabilność w sektorze 

bankowym i finansowym wymagają 

utworzenia unii bankowej; uważa 

bowiem, że charakter tego projektu, a 

także jego konstrukcja, nie powstrzymają 

dalszego wykorzystywania środków 

publicznych do wspomagania dużych 

akcjonariuszy banków, ani też nie 

zapobiegną inżynierii i spekulacjom 

finansowym z myślą o własnej korzyści; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/11 

Poprawka  11 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1c. ubolewa, że niedawno osiągnięte w 

Eurogrupie porozumienie ponownie 

podporządkowuje państwa, za 

pośrednictwem Europejskiego 

Mechanizmu Stabilności, jednolitemu 

funduszowi restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, i wykorzystuje 

środki publiczne jako zabezpieczenie 

przed przyszłymi kryzysami finansowymi; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/12 

Poprawka  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1d. podkreśla, że znaczenie systemu 

finansowego oraz przeszłe i obecne 

doświadczenia wymagają nie tylko 

porzucenia polityki koncentracji kapitału 

w sektorze bankowym, ale również 

publicznej kontroli systemu bankowego i 

finansowego; uważa, że te dwa 

rozwiązania mają zasadnicze znaczenie 

dla zapewnienia, że zasoby finansowe 

gospodarki będą wykorzystywane w 

służbie rozwoju oraz że poprawią się 

warunki życia ludności i pracowników; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/13 

Poprawka  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 

(2018/2100(INI)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa do zniesienia unii bankowej i 

przewidzianych dla niej mechanizmów; 

Or. pt 

 

 


