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6.3.2019 A8-0087/18

Poprawka 18
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, 
Marie-Pierre Vieu
w imieniu grupy GUE/NGL
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
(2017/0333R(APP))

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla potrzebę zapewnienia 
wydajnej procedury podejmowania decyzji 
w zreformowanym EMS, w szczególności 
w sytuacjach wymagających pilnej reakcji; 
w tym kontekście wzywa do oceny obecnej 
sytuacji w zakresie struktury zarządzania;

14. podkreśla potrzebę zapewnienia 
wydajnej procedury podejmowania decyzji 
w zreformowanym EMS, w szczególności 
w sytuacjach wymagających pilnej reakcji; 
w tym kontekście wzywa do oceny obecnej 
sytuacji w zakresie struktury zarządzania, 
w ramach której zapewniony zostanie 
pluralistyczny dialog ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, z 
poszanowaniem specyfiki krajowej, 
przejrzystości, rozliczalności i prostoty;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Poprawka 19
Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
(2017/0333R(APP))

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. uważa, że państwa członkowskie, 
które nie są w stanie spłacić długu wobec 
Eurogrupy, EFSF i EMS, nie naruszając 
przy tym poważnie swoich zdolności do 
świadczenia ludności podstawowych usług 
gospodarczych i społecznych, powinny 
rozważyć wszystkie dostępne możliwości, 
w tym jednostronne zawieszenie spłaty 
zadłużenia i umorzenie długu;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Poprawka 20
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Luke 
Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
(2017/0333R(APP))

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że prawidłowe 
funkcjonowanie UGW jest wspierane przez 
istnienie instytucji służącej jako 
„pożyczkodawca ostatniej instancji”; 
zauważa w tym kontekście pozytywny 
wkład EMS w łagodzenie niedoskonałości 
struktury instytucjonalnej UGW, w 
szczególności przez zapewnianie wsparcia 
finansowego kilku państwom 
członkowskim dotkniętym światowym 
kryzysem finansowym i kryzysem 
zadłużeniowym;

3. podkreśla, że prawidłowe 
funkcjonowanie UGW jest wspierane przez 
istnienie instytucji służącej jako 
„pożyczkodawca ostatniej instancji”; 
zauważa w tym kontekście wkład EMS w 
łagodzenie niedoskonałości struktury 
instytucjonalnej UGW, w szczególności 
przez zapewnianie wsparcia finansowego 
kilku państwom członkowskim dotkniętym 
światowym kryzysem finansowym i 
kryzysem zadłużeniowym, podlegającym 
środkom polityki budżetowej o 
charakterze recesywnym, cięciom płac i 
ograniczeniom usług publicznych, co 
prowadzi do trudnych warunków 
społeczno-gospodarczych oraz wzrostu 
bezrobocia, ubóstwa i nierówności;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Poprawka 21
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
w imieniu grupy GUE/NGL
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
(2017/0333R(APP))

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że jeżeli w przyszłości 
zostaną zaangażowane środki z budżetu 
UE, Parlament powinien mieć 
uprawnienia polityczne do egzekwowania 
wszystkich mających zastosowanie praw 
do kontroli budżetowej w odniesieniu do 
EMS w ramach procedury udzielania 
absolutorium; zauważa, że w takim 
przypadku Europejski Trybunał 
Obrachunkowy powinien zostać uznany za 
niezależnego audytora zewnętrznego i 
powinien otrzymać jasną i formalną rolę w 
procedurze udzielania absolutorium;

5. apeluje o wkład z budżetu UE na 
rzecz EMS, aby umożliwić Parlamentowi 
Europejskiemu korzystanie z 
przysługującego mu prawa do kontroli 
budżetowej w ramach procedury udzielania 
absolutorium; zauważa, że Europejski 
Trybunał Obrachunkowy powinien zostać 
uznany za niezależnego audytora 
zewnętrznego i powinien otrzymać jasną i 
formalną rolę w procedurze udzielania 
absolutorium;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Poprawka 22
Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
w imieniu grupy GUE/NGL
Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
(2017/0333R(APP))

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ubolewa nad faktem, że poprzednie 
programy dostosowań 
makroekonomicznych nie respektowały 
należycie praw podstawowych Unii 
Europejskiej i jej ogólnych ram prawnych 
i że uniknęły jednak kontroli sądowej, 
korzystając ze struktury międzyrządowej 
EMS; zgadza się z propozycją Komisji, by 
programom dostosowawczym towarzyszyły 
oceny skutków społecznych i by programy 
te były z nimi spójne; podkreśla jednak, że 
takie oceny skutków nie mogą stanowić 
bezkrytycznej ratyfikacji działań na rzecz 
konsolidacji budżetowej, tak jak 
dotychczas, lecz powinny raczej 
analizować i monitorować zamierzone i 
niezamierzone skutki społeczne 
planowanych środków z zakresu polityki i 
wszelkie przemiany społeczne wywołane 
przez te interwencje, a także zarządzać 
nimi; wzywa do włączenia szczegółowych 
obowiązków takiego rodzaju do statutu 
EMS oraz do przeprowadzenia 
konstruktywnych ocen skutków 
społecznych wszystkich poprzednich 
programów;
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6.3.2019 A8-0087/23

Poprawka 23
Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 
Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
(2017/0333R(APP))

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla zagrożenia wynikające z 
opóźnień w pogłębianiu unii bankowej; 
przyjmuje z zadowoleniem wnioski 
zawarte w sprawozdaniu Eurogrupy dla 
przywódców z dnia 4 grudnia 2018 r. o 
pogłębianiu UGW, które zostały 
zatwierdzone w całości na szczycie państw 
strefy euro w dniu 14 grudnia 2018 r; z 
zadowoleniem przyjmuje w szczególności 
przyspieszenie wprowadzenia wspólnego 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, pod 
warunkiem że poczyniono wystarczające 
postępy w dziedzinie ograniczania ryzyka, 
które mają zostać poddane ocenie w 2020 
r., a także zatwierdzenie podstawowych 
ustaleń w sprawie reformy EMS; 
przypomina swoje wcześniejsze 
stanowisko w sprawie konieczności 
uzupełnienia europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, uznając, że 
ograniczanie ryzyka i podział ryzyka 
powinny iść ze sobą w parze; zauważa, że 
nie osiągnięto natychmiastowych 
rezultatów w odniesieniu do przyszłego 
budżetu strefy euro i mechanizmu 
stabilizacyjnego, ale przyjmuje do 
wiadomości mandat do pracy nad 

16. podkreśla zagrożenia wynikające z 
opóźnień w pogłębianiu unii bankowej; 
przyjmuje z zadowoleniem wnioski 
zawarte w sprawozdaniu Eurogrupy dla 
przywódców z dnia 4 grudnia 2018 r. o 
pogłębianiu UGW, które zostały 
zatwierdzone w całości na szczycie państw 
strefy euro w dniu 14 grudnia 2018 r; z 
zadowoleniem przyjmuje w szczególności 
przewidzenie wprowadzenia wspólnego 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, pod 
warunkiem że poczyniono wystarczające 
postępy w dziedzinie ograniczania ryzyka, 
które mają zostać poddane ocenie w 2020 
r., a także zatwierdzenie podstawowych 
ustaleń w sprawie reformy EMS; 
przypomina wcześniejsze stanowisko 
Parlamentu w sprawie konieczności 
uzupełnienia europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, uznając, że 
ograniczanie ryzyka i podział ryzyka 
powinny iść ze sobą w parze; uważa, że 
fundusz powinien zapewnić finansowanie 
w celu stworzenia podstawy finansowej 
dla w pełni zabezpieczonego 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów, zgodnie z propozycją Komisji 
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instrumentem budżetowym na rzecz 
konwergencji i konkurencyjności; 
podkreśla, że osiągnięto znaczny postęp w 
zakresie ograniczania ryzyka; przypomina, 
że Parlament w dużej mierze się do tego 
przyczynił, w szczególności w odniesieniu 
do pakietu bankowego oraz 
ostrożnościowego mechanizmu 
ochronnego dla kredytów zagrożonych;

zawartą w jej wniosku z dnia 24 listopada 
2015 r.1, lub zapewnić terminowe 
interwencje publiczne w celu ochrony 
silnej gospodarki i zatrudnienia; zauważa, 
że nie osiągnięto natychmiastowych 
rezultatów dotyczących przyszłego budżetu 
strefy euro i mechanizmu stabilizacyjnego, 
ale przyjmuje do wiadomości mandat do 
pracy nad instrumentem budżetowym na 
rzecz konwergencji i konkurencyjności; 
podkreśla, że osiągnięto znaczny postęp w 
zakresie ograniczania ryzyka; przypomina 
również, że Parlament Europejski w dużej 
mierze się do tego przyczynił, w 
szczególności w odniesieniu do tzw. 
pakietu bankowego oraz ostrożnościowego 
mechanizmu ochronnego dla kredytów 
zagrożonych;

Or. en
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