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Poprawka 1
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wniosek Komisji z 
dnia 24 listopada 2015 r. dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 806/2015 w celu 
ustanowienia europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów 
(COM(2015)0586),

Or. en

Poprawka 2
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając porozumienie 
ramowe w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim a Komisją 
Europejską z 2010 r.

Or. en

Poprawka 3
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
finalizacji pakietu Bazylea III2,

— uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
finalizacji pakietu Bazylea III2 oraz 
konkluzje Rady Ecofin z 12 lipca 2016 r., 
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w których zauważono, że nie oczekuje się, 
by pakiet reform przyniósł znaczący 
wzrost kapitału UE, 

_________________ _________________
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0439. 2 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0439.

Or. en

Poprawka 4
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wnioski z 
konsultacji planu w zakresie technologii 
finansowej Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Bankowego (EUNB) z marca 
2018 r. dotyczące podejścia EUNB do 
technologii finansowej (FinTech), 

Or. en

Poprawka 5
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając sprawozdanie 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB) z grudnia 2018 r. 
zatytułowane „Ocena ryzyka europejskiego 
systemu bankowego”5,

— uwzględniając sprawozdanie 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB) z listopada 2019 r. 
zatytułowane „Ocena ryzyka europejskiego 
systemu bankowego”5,

_________________ _________________
5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-
improvements-in-eu-banks-resilience-but-
highlights-challenges-connected-to-

5 
https://eba.europa.eu/sites/default/docume
nts/files/document_library/Risk%20Analy



AM\1195082PL.docx 5/152 PE644.981v01-00

PL

profitability-funding-and-operational-risk sis%20and%20Data/Risk%20Assessment
%20Reports/2019/Risk%20Assessment%2
0Report_November%202019.PDF

Or. en

Poprawka 6
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając zatwierdzenie w 
dniu 14 grudnia 2018 r. przez szczyt 
państw strefy euro sprawozdania 
Eurogrupy w rozszerzonym składzie w 
sprawie ustanowienia Grupy Roboczej 
Wysokiego Szczebla i przyznania jej 
mandatu do prowadzenia prac nad 
kolejnymi krokami zmierzającymi do 
ustalenia planu działania na rzecz 
rozpoczęcia negocjacji politycznych w 
sprawie europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów (EDIS), przy 
zachowaniu zgodności z wszystkimi 
elementami planu działania z 2016 r. w 
odpowiedniej kolejności,

Or. en

Poprawka 7
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając zatwierdzenie przez 
ten sam szczyt strefy euro specyfikacji 
istotnych warunków wspólnego 
mechanizmu ochronnego w ramach 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, w której 
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określono, w jaki sposób mechanizm 
ochronny będzie wdrażany, pod 
warunkiem że poczynione zostaną 
wystarczające postępy w zakresie 
ograniczania ryzyka, które zostaną 
ocenione w 2020 r.,

Or. en

Poprawka 8
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając sprawozdanie 
przyjęte przez Komisję Europejską w dniu 
30 kwietnia 2019 r. w wyniku oceny 
wdrożenia dyrektywy w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków oraz rozporządzenia w 
sprawie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji,

Or. en

Poprawka 9
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając sprawozdanie 
przyjęte przez Komisję Europejską w dniu 
30 kwietnia 2019 r. zawierające ocenę 
wdrożenia dyrektywy w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków oraz rozporządzenia w 
sprawie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji,
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Or. en

Poprawka 10
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając badanie 
opublikowane przez Komisję Europejską 
w listopadzie 2019 r. w sprawie różnic 
między przepisami dotyczącymi upadłości 
banków i ich potencjalnej harmonizacji,

Or. en

Poprawka 11
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając opinie EUNB z dnia 
8 sierpnia 2019 r. w sprawie 
kwalifikowalności depozytów, poziomu 
gwarancji i współpracy między systemami 
gwarancji depozytów, z dnia 30 
października 2019 r. w sprawie wypłat z 
systemu gwarancji depozytów i z [stycznia 
2020 r.] w sprawie finansowania 
systemów gwarancji depozytów i 
wykorzystania funduszy w ramach 
systemu gwarancji depozytów,

Or. en

Poprawka 12
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
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Umocowanie 24 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając badanie 
opublikowane przez Komisję Europejską 
w listopadzie 2019 r. w sprawie możliwości 
i swobód uznania na mocy dyrektywy w 
sprawie systemów gwarancji depozytów 
oraz ich traktowania w ramach 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów,

Or. en

Poprawka 13
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 27 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wycofanie przez 
Komisję Europejską wniosku w sprawie 
środków strukturalnych zwiększających 
odporność instytucji kredytowych UE 
(COM(2014)0043),

Or. en

Poprawka 14
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Umocowanie 27 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając sprawozdanie 
EUNB z listopada 2019 r. pt. 
„Sprawozdanie na temat kredytów 
zagrożonych: osiągnięte postępy i przyszłe 
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wyzwania”15a,
_________________
15a 
https://eba.europa.eu/file/233465/downloa
d?token=xH5hxq39

Or. en

Poprawka 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 27 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając przegląd stabilności 
finansowej EBC z listopada 2019 r.,

Or. en

Poprawka 16
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Umocowanie 27 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wspólną poradę 
europejskich urzędów nadzoru dla 
Komisji Europejskiej z kwietnia 2019 r. 
dotyczącą konieczności poprawy 
wymogów związanych z zarządzaniem 
ryzykiem ICT w unijnym sektorze 
finansowym15b,
_________________
15b JC 2019 26, 
https://eba.europa.eu/file/102634/downloa
d?token=ZR98JZp8

Or. en
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Poprawka 17
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Umocowanie 27 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając roczne 
sprawozdanie gospodarcze Banku 
Rozrachunków Międzynarodowych za rok 
2018,

Or. en

Poprawka 18
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Umocowanie 27 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając sprawozdanie 
EUNB z października 2019 r. pt. 
„Sprawozdanie w sprawie potencjalnych 
przeszkód w transgranicznym świadczeniu 
usług bankowych i płatniczych”15c,
_________________
15c 
https://eba.europa.eu/file/178124/downloa
d?token=7fFsD9og

Or. en

Poprawka 19
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że proces 
pogłębiania unii gospodarczej i walutowej 
wymaga solidnej unii bankowej jako 
niezbędnego elementu składowego 
stabilności finansowej strefy euro, a także 
stworzenia mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej dla strefy euro jako całości;

A. mając na uwadze, że zdrowy system 
bankowy jest niezbędnym warunkiem 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej;

Or. en

Poprawka 20
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że proces 
pogłębiania unii gospodarczej i walutowej 
wymaga solidnej unii bankowej jako 
niezbędnego elementu składowego 
stabilności finansowej strefy euro, a także 
stworzenia mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej dla strefy euro jako całości;

A. mając na uwadze, że solidna 
polityka pieniężna, która ściśle trzyma się 
mandatu w zakresie stabilności cen, 
zgodnie z art. 127 ust. 1 TFUE, stanowi 
niezbędny element składowy stabilności 
finansowej strefy euro;

Or. en

Poprawka 21
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że proces 
pogłębiania unii gospodarczej i walutowej 
wymaga solidnej unii bankowej jako 
niezbędnego elementu składowego 
stabilności finansowej strefy euro, a także 
stworzenia mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej dla strefy euro jako całości;

A. mając na uwadze, że proces 
pogłębiania unii gospodarczej i walutowej 
wymaga solidnej unii bankowej jako 
niezbędnego elementu składowego 
stabilności finansowej strefy euro;



PE644.981v01-00 12/152 AM\1195082PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 22
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że proces 
pogłębiania unii gospodarczej i walutowej 
wymaga solidnej unii bankowej jako 
niezbędnego elementu składowego 
stabilności finansowej strefy euro, a także 
stworzenia mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej dla strefy euro jako całości;

A. mając na uwadze, że proces 
pogłębiania unii gospodarczej i walutowej 
wymaga solidnej unii bankowej, 
zaprojektowanej jako niezbędny element 
składowy stabilności finansowej strefy 
euro; mając na uwadze, że nie wymaga on 
jednak stworzenia mechanizmu stabilizacji 
fiskalnej dla strefy euro jako całości, 
ponieważ państwa członkowskie mające 
dostęp do rynków finansowych mogą 
same odgrywać tę rolę polegającą na 
łagodzeniu wstrząsów;

Or. en

Poprawka 23
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że unia 
bankowa obejmuje Jednolity Mechanizm 
Nadzorczy, jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz zharmonizowane krajowe 
systemy gwarantowania depozytów;

Or. en

Poprawka 24
Derk Jan Eppink
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Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że wzmocniona 
unia bankowa wymaga przede wszystkim 
przyspieszonych wysiłków 
podejmowanych przez różne państwa 
członkowskie w celu zmniejszenia 
wysokiego poziomu kredytów 
zagrożonych;

Or. en

Poprawka 25
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 
urzeczywistnienie unii bankowej ma 
zasadnicze znaczenie dla postrzegania 
euro w skali międzynarodowej i 
zwiększenia jego roli na rynkach 
światowych;

Or. en

Poprawka 26
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ryzyko 
pogorszenia się wzrostu gospodarczego na 
świecie i w strefie euro wzrosło i nadal 
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stwarza wyzwania związane ze 
stabilnością finansową;

Or. en

Poprawka 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że unia bankowa 
pozostanie niekompletna dopóty, dopóki 
nie będzie miała ochrony w postaci 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

B. mając na uwadze, że unia bankowa 
będzie ulegać dalszej dezintegracji ze 
względu na pokusę nadużycia i zmierzać 
w kierunku stałej unii transferowej, jeżeli 
zostaną wdrożone takie mechanizmy, jak 
mechanizm ochronny w ramach 
jednolitego funduszu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz 
europejski system gwarantowania 
depozytów; ubolewa, że niewystarczające 
postępy w zakresie ograniczania ryzyka w 
niektórych państwach członkowskich 
służą jako argument za uwspólnieniem 
systemów gwarantowania depozytów, 
tworząc zachęty dla niektórych państw 
członkowskich, by nie ograniczać ryzyka, 
a nawet jeszcze bardziej angażować się w 
podejmowanie nadmiernego ryzyka; 
wskazuje, że brak prawidłowej oceny 
skutków wniosku w sprawie europejskiego 
systemu gwarantowania depozytów jest 
zasadniczo sprzeczny z zasadami dobrego 
zarządzania;

Or. en

Poprawka 28
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że unia bankowa 
pozostanie niekompletna dopóty, dopóki 
nie będzie miała ochrony w postaci 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

B. mając na uwadze, że co najmniej 
tak długo, jak krajowe systemy bankowe 
będą bardzo zróżnicowane pod względem 
ryzyka, istnieje zagrożenie przekształcenia 
unii bankowej w unię transferową, jeżeli 
zostanie ona uzupełniona o mechanizm 
ochronny w ramach jednolitego funduszu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz europejski system 
gwarantowania depozytów;

Or. en

Poprawka 29
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że unia bankowa 
pozostanie niekompletna dopóty, dopóki 
nie będzie miała ochrony w postaci 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

B. mając na uwadze, że unia bankowa 
pozostanie niekompletna dopóty, dopóki 
nie będzie miała ochrony w postaci 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, nie zostanie w 
wiarygodny sposób rozwiązana kwestia 
zaangażowania w dług państwowy oraz 
nie ulegnie znacznemu zmniejszeniu 
liczba kredytów zagrożonych;

Or. en

Poprawka 30
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że unia bankowa 
pozostanie niekompletna dopóty, dopóki 
nie będzie miała ochrony w postaci 

B. mając na uwadze, że unia bankowa 
pozostanie niekompletna dopóty, dopóki 
nie będzie miała ochrony w postaci 
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jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów jako trzeciego filara unii 
bankowej;

Or. en

Poprawka 31
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że dobrze 
funkcjonujący rynek detalicznych usług 
finansowych jest ważny zarówno dla 
gospodarki, jak i obywateli UE;

Or. en

Poprawka 32
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że w unii 
bankowej wciąż brakuje środków 
mających na celu wyeliminowanie 
podstawowych przyczyn problemów, z 
którymi borykają się konsumenci, takich 
jak: sztuczna złożoność, nieuczciwe 
praktyki handlowe, wykluczenie 
najsłabszych grup z korzystania z 
podstawowych usług oraz ograniczone 
zaangażowanie władz publicznych;

Or. en
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Poprawka 33
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że powierzenie 
EBC nadzoru nad instytucjami 
finansowymi o znaczeniu systemowym 
przyniosło dobre rezultaty;

skreśla się

Or. en

Poprawka 34
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że powierzenie 
EBC nadzoru nad instytucjami 
finansowymi o znaczeniu systemowym 
przyniosło dobre rezultaty;

C. mając na uwadze, że powierzenie 
EBC nadzoru nad instytucjami 
finansowymi o znaczeniu systemowym 
okazało się nieskuteczne, według 
opracowanych przez EUNB tablic 
wskaźników ryzyka, które wyraźnie 
wskazują, że 50 % najsłabszych banków w 
strefie euro nie zwiększyło wskaźnika 
wypłacalności od 2016 r. oraz że 
największe banki są znacznie gorsze niż 
mniejsze banki;

Or. en

Poprawka 35
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka
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C. mając na uwadze, że powierzenie 
EBC nadzoru nad instytucjami 
finansowymi o znaczeniu systemowym 
przyniosło dobre rezultaty;

C. mając na uwadze, że powierzenie 
EBC nadzoru nad instytucjami 
finansowymi o znaczeniu systemowym 
wywołało ciągłe obawy dotyczące 
potencjalnych konfliktów interesów 
między prowadzeniem niezależnej polityki 
pieniężnej a nadzorem ostrożnościowym;

Or. en

Poprawka 36
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że powierzenie 
EBC nadzoru nad instytucjami 
finansowymi o znaczeniu systemowym 
przyniosło dobre rezultaty;

C. mając na uwadze, że powierzenie 
EBC nadzoru nad instytucjami 
finansowymi o znaczeniu systemowym 
przyniosło dobre rezultaty; mając na 
uwadze, że EBC może w razie potrzeby 
wykonywać zadania nadzorcze 
w odniesieniu do wszystkich instytucji 
kredytowych, które posiadają zezwolenie 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, oraz ich wszystkich 
oddziałów mających siedzibę w takich 
państwach.

Or. en

Poprawka 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że Europejski 
Bank Centralny, wykonując działania 
nadzorcze, nie uwzględniał dotychczas w 
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dostatecznym stopniu zasady 
proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 38
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. podkreśla jednak, że skutecznego i 
efektywnego nadzoru nie osiągnie się w 
wyniku objęcia wszystkich instytucji 
jednakowymi przepisami, ponieważ 
mniejsze instytucje ponoszą 
proporcjonalnie wyższe koszty 
zapewnienia zgodności z przepisami niż 
większe instytucje; podkreśla zatem, że 
pilnie potrzebne są wzmożone starania o 
większą proporcjonalność systemu 
nadzoru bankowego dla mniejszych 
instytucji o małym ryzyku; podkreśla, że 
poprawa proporcjonalności oznacza, iż 
należy znacznie zmniejszyć obciążenia 
administracyjne związane z wymogami w 
zakresie zgodności i ujawniania 
informacji;

Or. en

Poprawka 39
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że opracowanie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji okazało się 
skuteczne;

D. mając na uwadze, że jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji musi zostać 
zakończony;
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Or. en

Poprawka 40
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że opracowanie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji okazało się 
skuteczne;

D. mając na uwadze, że jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ma na celu 
zapewnienie jednolitych zasad i procedur 
oraz wspólnego podejmowania decyzji, 
aby umożliwić należytą restrukturyzację i 
uporządkowaną likwidację upadających 
banków, która wywrze minimalny wpływ 
na gospodarkę realną, z myślą o pełnej 
ochronie finansów publicznych przed 
kosztami ratowania banków;

Or. en

Poprawka 41
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że opracowanie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji okazało się 
skuteczne;

D. mając na uwadze, że opracowanie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji stanowiło 
pożyteczny, lecz jeszcze nieukończony 
instrument służący uniknięciu 
uspołeczniania strat;

Or. en

Poprawka 42
Eero Heinäluoma
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że opracowanie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji okazało się 
skuteczne;

D. mając na uwadze, że opracowanie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji było udane, ale 
wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby 
zapewnić skuteczne stosowanie 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 43
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że niemal płaska 
krzywa rentowności znacznie ogranicza 
rentowność banków w jednym z 
najważniejszych obszarów działalności 
gospodarczej, a mianowicie udzielaniu 
kredytów na inwestycje długoterminowe;

Or. en

Poprawka 44
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że poziom 
kredytów zagrożonych w kilku państwach 
członkowskich pozostaje niedopuszczalnie 
wysoki;

Or. en
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Poprawka 45
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że nie podjęto 
jeszcze w wystarczającym stopniu kwestii 
więzi państwo-bank;

Or. en

Poprawka 46
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że ponad 
dziesięć lat po kryzysie finansowym w 
niewystarczającym stopniu rozwiązano 
problemy związane z bankami 
określanymi jako „zbyt duże, by upaść” i 
„zbyt powiązane, by upaść”;

Or. en

Poprawka 47
Pedro Marques, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Neena Gill

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że niedawne 
duże skandale związane z praniem 
pieniędzy z udziałem instytucji 
finansowych w UE świadczą o tym, że 
nadzór ostrożnościowy i nadzór w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy nie 
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mogą być traktowane oddzielnie oraz że 
brakuje odpowiedniego systemu nadzoru i 
egzekwowania przepisów UE;

Or. en

Poprawka 48
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że europejski 
sektor bankowy nadal w dużej mierze 
pozostaje głównym źródłem finansowania 
dla przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do 
innych jurysdykcji, w których znaczną 
część finansowania przedsiębiorstw 
zapewniają rynki kapitałowe;

Or. en

Poprawka 49
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że pomimo korzystnej sytuacji w 
zakresie stóp procentowych ryzyko zostało 
zmniejszone jedynie nieznacznie;

Or. en

Poprawka 50
Herve Juvin
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

należy jednak podkreślić, że wspomniane 
postępy wydają się mieć charakter 
bardziej teoretyczny niż praktyczny; w 
rzeczywistości banki europejskie darzą się 
coraz mniejszym zaufaniem, odwrotnie niż 
można by się spodziewać;

Or. fr

Poprawka 51
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie 
ograniczania ryzyka;

Or. en

Poprawka 52
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina postępy poczynione we 1. przypomina postępy poczynione we 
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wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie nadzoru oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów w zakresie ograniczania ryzyka;

Or. en

Poprawka 53
Engin Eroglu

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zanim podział ryzyka będzie 
miał sens;

Or. de

Poprawka 54
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów w zakresie zarówno podziału 
ryzyka, jak i ograniczania ryzyka;

Or. en

Poprawka 55
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
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Monica Semedo
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że Unia i sektor bankowy nie 
mogą popadać w samozadowolenie i 
należy dokonać dalszych postępów w 
zakresie zarówno ograniczania ryzyka, jak 
i podziału ryzyka;

Or. en

Poprawka 56
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka; przypomina, że podział ryzyka i 
ograniczanie ryzyka powinny postępować 
równolegle;

Or. en

Poprawka 57
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka
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1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej pod względem 
ograniczania ryzyka i podziału ryzyka; 
podkreśla jednak, że należy dokonać 
dalszych postępów zarówno w zakresie 
podziału ryzyka, jak i ograniczania ryzyka 
poprzez właściwe wdrażanie 
prawodawstwa UE, w szczególności 
skuteczny nadzór nad wszystkimi bankami 
w UE;

Or. en

Poprawka 58
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej, a mianowicie w 
zakresie ograniczania ryzyka; podkreśla 
jednak, że należy dokonać dalszych 
postępów, zwłaszcza w zakresie podziału 
ryzyka;

1. przypomina postępy poczynione we 
wdrażaniu unii bankowej; podkreśla 
jednak, że potrzebne są dalsze postępy w 
zakresie zarówno ograniczania ryzyka, jak 
i podziału ryzyka;

Or. en

Poprawka 59
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zauważa, że pełne wdrożenie unii 
bankowej jest konieczne, aby zapewnić 
większe finansowanie gospodarki – 
zarówno gospodarstw domowych, jak i 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP – oraz 
wspierać inwestycje i tworzenie miejsc 
pracy;
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Or. en

Poprawka 60
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że unia bankowa jest 
otwarta dla wszystkich państw 
członkowskich, które chcą do niej 
przystąpić; uważa, że kontrola i 
rozliczalność unii bankowej należy przede 
wszystkim do uczestniczących państw 
członkowskich i instytucji;

Or. en

Poprawka 61
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że pomimo pilnej potrzeby 
ograniczenia szkód wywołanych 
upadłościami w obecnej strukturze 
systemu bankowego o wiele bardziej 
skuteczne byłoby przeprowadzenie reform 
strukturalnych ukierunkowanych na 
ograniczenie a priori ryzyka systemowego 
wynikającego ze wzajemnych powiązań i 
złożoności, leżących u podstaw problemu 
banków „zbyt dużych, by upaść”;

Or. en
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Poprawka 62
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa, że poczyniono zbyt małe 
postępy, jeśli chodzi o przeciwdziałanie 
ryzyku wynikającemu z więzi państwo-
bank; zwraca uwagę na ryzyko 
koncentracji związane z wysokim 
poziomem ekspozycji wobec sektora 
instytucji rządowych i samorządowych w 
bilansach banków;

Or. en

Poprawka 63
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. zwraca uwagę, że obligacje 
skarbowe nie stanowią aktywów 
pozbawionych ryzyka i nie powinny być 
traktowane jako takie; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
wprowadzającego wagi ryzyka dla 
zaangażowania w dług państwowy;

Or. en

Poprawka 64
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że ważne jest 
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dokończenie budowy unii rynków 
kapitałowych, która uzupełnia unię 
bankową w finansowaniu gospodarki 
realnej; podkreśla ponadto, że w pełni 
zintegrowana unia rynków kapitałowych 
wraz z pełnoprawną unią bankową 
umożliwiłaby udział sektora prywatnego 
w podziale ryzyka oraz dodatkowo 
wzmocniłaby międzynarodową rolę euro, 
a także przyczyniłaby się do dalszej 
poprawy konkurencyjności rynków 
europejskich;

Or. en

Poprawka 65
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 
mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

2. wyraża ubolewanie z powodu 
poparcia przez przewodniczącą Komisji 
Europejskiej i prezes EBC przekształcenia 
unii bankowej w unię transferową i, 
bardziej globalnie, unii gospodarczej i 
walutowej, poprzez stworzenie zdolności 
fiskalnej mającej na celu zapewnienie 
strefie euro odpowiedniej funkcji 
stabilizacyjnej, której celem jest 
ustanowienie stałego mechanizmu 
transferu z państw członkowskich 
prowadzących solidną politykę 
gospodarczą do wysoce zadłużonych 
państw członkowskich, które 
charakteryzują się niewydajnymi i 
przestarzałymi strukturami zarządzania;

Or. en

Poprawka 66
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
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Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, 
bardziej globalnie, unii gospodarczej i 
walutowej, poprzez stworzenie zdolności 
fiskalnej mającej na celu zapewnienie 
strefie euro odpowiedniej funkcji 
stabilizacyjnej;

2. ubolewa z powodu poparcia przez 
[przyszłą] przewodniczącą Komisji 
Europejskiej i prezes EBC utworzenia 
mechanizmu zdolności fiskalnej, który nie 
jest konieczny ani pożądany, ponieważ 
państwa członkowskie mające dostęp do 
rynków finansowych mogą same 
wypełniać odpowiednią funkcję 
stabilizacyjną;

Or. en

Poprawka 67
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 
mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i unii 
gospodarczej i walutowej, poprzez na 
przykład stworzenie instrumentu 
budżetowego na rzecz konkurencyjności i 
konwergencji (BICC) mającego na celu 
zapewnienie państwom członkowskim 
strefy euro odpowiedniego wsparcia 
reform strukturalnych;

Or. en

Poprawka 68
Engin Eroglu

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 
mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej;

Or. en

Poprawka 69
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 
mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej;

Or. en

Poprawka 70
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
ogólnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 
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mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

Or. en

Poprawka 71
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 
mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 
mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

Or. en

Poprawka 72
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 
mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie przewodniczącej Komisji 
Europejskiej i prezes EBC dla 
urzeczywistnienia unii bankowej i, bardziej 
globalnie, unii gospodarczej i walutowej, 
poprzez stworzenie zdolności fiskalnej 
mającej na celu zapewnienie strefie euro 
odpowiedniej funkcji stabilizacyjnej;

Or. en

Poprawka 73
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Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że Eurogrupa nie jest 
ani instytucją, ani organem czy agencją 
Unii Europejskiej, lecz nieformalnym 
międzyrządowym forum dyskusyjnym; 
ubolewa, że państwa członkowskie nadal 
działają poza ramami wspólnotowymi, co 
naraża na szwank rolę Parlamentu jako 
współprawodawcy i jego prawo do 
demokratycznego nadzoru;

Or. en

Poprawka 74
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla brak skuteczności 
dotychczasowych negocjacji 
międzyrządowych, w szczególności tych 
dotyczących budżetowego instrumentu na 
rzecz konwergencji i konkurencyjności 
oraz grupy roboczej wysokiego szczebla 
ds. unii bankowej Eurogrupy; wzywa do 
kontynuowania negocjacji w otwartej 
formule, która gwarantuje aktywny udział 
Parlamentu Europejskiego, w ramach 
porządku prawnego Unii Europejskiej; 
zwraca uwagę, że w wyniku tych zmian 
zwiększyłaby się ochrona sądowa, a także 
wymogi w zakresie przejrzystości i dostępu 
do dokumentów;

Or. en

Poprawka 75
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Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie porozumienia 
osiągniętego na forum Eurogrupy, 
ustanawiającego instrument budżetowy 
dla strefy euro, którego celami są 
konwergencja i konkurencyjność – 
budżetowy instrument na rzecz 
konwergencji i konkurencyjności (BICC); 
podkreśla jednak, że instrument ten nie 
ma na celu zapewnienia stabilizacji 
makroekonomicznej, a oczekiwane środki 
są niewystarczające do osiągnięcia tego 
celu;

Or. en

Poprawka 76
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest zdania, że opracowanie 
nowych narzędzi budżetowych 
ukierunkowanych na stabilizację i 
konwergencję w strefie euro miałoby 
niezwykle istotne znaczenie dla 
zarządzania gospodarczego strefy euro;

Or. en

Poprawka 77
Herve Juvin, Hélène Laporte

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
zwiększoną odporność europejskiego 
systemu bankowego, co potwierdza ocena 
ryzyka europejskiego systemu bankowego 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego w 2018 r;

3. podkreśla, że należy wzmocnić 
proces kontroli testu warunków skrajnych 
w instytucjach bankowych;

Or. fr

Poprawka 78
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
zwiększoną odporność europejskiego 
systemu bankowego, co potwierdza ocena 
ryzyka europejskiego systemu bankowego 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego w 2018 r;

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
zwiększoną odporność europejskiego 
systemu bankowego, co potwierdza ocena 
ryzyka europejskiego systemu bankowego 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego w 2018 r; 
przypomina jednak o ostrzeżeniach 
wydanych przez EBC w przeglądzie 
stabilności z listopada 2019 r. dotyczących 
niższej rentowności banków oraz baniek 
na rynkach aktywów i obligacji;

Or. en

Poprawka 79
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
zwiększoną odporność europejskiego 
systemu bankowego, co potwierdza ocena 
ryzyka europejskiego systemu bankowego 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
zwiększoną odporność europejskiego 
systemu bankowego, co potwierdza ocena 
ryzyka europejskiego systemu bankowego 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 
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Nadzoru Bankowego w 2018 r; Nadzoru Bankowego w 2019 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje w szczególności 
fakt, że banki utrzymują stabilność 
współczynników kapitałowych i jakość 
aktywów się poprawia, co znajduje 
odzwierciedlenie w dalszym spadku liczby 
kredytów zagrożonych; podkreśla jednak, 
że poziom rentowności pozostaje niski, 
warunki makroekonomiczne pogarszają 
się i utrzymują się niskie stopy 
procentowe; zauważa ponadto, że 
oczekuje się, iż wysoki poziom 
konkurencji, zwłaszcza w dziedzinie 
technologii finansowej (FinTech), a także 
wyższe ryzyko operacyjne wynikające z 
cyfryzacji i innowacji oraz brak integracji 
ze względu na utrzymującą się 
segmentację między państwami 
członkowskimi będą stwarzać dodatkowe 
wyzwania związane z rentownością 
banków; apeluje do sektora bankowego o 
skoncentrowanie działań na 
przekształcaniu modeli biznesowych i 
zachęca do dalszego inwestowania w 
technologie finansowe;

Or. en

Poprawka 80
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
zwiększoną odporność europejskiego 
systemu bankowego, co potwierdza ocena 
ryzyka europejskiego systemu bankowego 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego w 2018 r;

3. odnotowuje ogólną zwiększoną 
odporność europejskiego systemu 
bankowego, co potwierdza ocena ryzyka 
europejskiego systemu bankowego 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego w 2018 r.; jest nadal 
zaniepokojony niestabilnością 
Europejskiego Systemu Banków i 
poważnie obawia się, że istniejące 
narzędzia określone w rozporządzeniu w 
sprawie wymogów 
kapitałowych/dyrektywie w sprawie 
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wymogów kapitałowych oraz w dyrektywie 
w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków będą 
niewystarczające, aby uniknąć poważnych 
wstrząsów ekonomicznych podczas 
kryzysu w sektorze bankowym w 
przyszłości oraz że ponownie będzie 
konieczne uspołecznienie strat;

Or. en

Poprawka 81
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
zwiększoną odporność europejskiego 
systemu bankowego, co potwierdza ocena 
ryzyka europejskiego systemu bankowego 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego w 2018 r;

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
zwiększoną odporność europejskiego 
systemu bankowego, co potwierdza ocena 
ryzyka europejskiego systemu bankowego 
przeprowadzona przez Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego w 2018 r; wzywa do 
przeprowadzenia w ramach procesu 
ograniczania ryzyka szczegółowego 
przeglądu jakości aktywów w celu 
zwiększenia przejrzystości w odniesieniu 
do ekspozycji banków;

Or. en

Poprawka 82
Engin Eroglu

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że ujemne stopy 
procentowe w strefie euro generują koszty 
dla banków i oszczędzających, zwłaszcza 
jeżeli unikają oni bardziej ryzykownych 
klas inwestycji, co w szczególności dotyczy 
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wielu małych banków;

Or. en

Poprawka 83
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 
2017 r; podkreśla, że otoczenie niskiego 
ryzyka i niskich stóp procentowych 
spowodowało obniżenie kosztów tworzenia 
rezerw i strat; przypomina o potrzebie 
ciągłej oceny poziomu finansowania 
gospodarki, a w szczególności MŚP;

4. podkreśla, że otoczenie niskiego 
ryzyka i niskich stóp procentowych 
spowodowało obniżenie kosztów tworzenia 
rezerw i strat; ubolewa, że największe 
banki i wysoko zadłużone państwa 
członkowskie nie skorzystały z tego 
korzystnego otoczenia w celu zmniejszenia 
zadłużenia i zwiększenia produktywności; 
przypomina o potrzebie ciągłej oceny 
poziomu finansowania gospodarki, a w 
szczególności MŚP, wziąwszy od uwagę 
„zombifikację” co najmniej 10 % 
przedsiębiorstw europejskich ze względu 
na akomodacyjną politykę monetarną, 
według rocznego sprawozdania 
gospodarczego Banku Rozrachunków 
Międzynarodowych (BIS) za rok 2018;

Or. en

Poprawka 84
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 
2017 r; podkreśla, że otoczenie niskiego 
ryzyka i niskich stóp procentowych 
spowodowało obniżenie kosztów tworzenia 

4. podkreśla, że otoczenie niskiego 
ryzyka i niskich stóp procentowych 
spowodowało obniżenie kosztów tworzenia 
rezerw i strat; przypomina o potrzebie 
ciągłej oceny poziomu finansowania 
gospodarki, a w szczególności MŚP;
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rezerw i strat; przypomina o potrzebie 
ciągłej oceny poziomu finansowania 
gospodarki, a w szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 85
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 
2017 r; podkreśla, że otoczenie niskiego 
ryzyka i niskich stóp procentowych 
spowodowało obniżenie kosztów tworzenia 
rezerw i strat; przypomina o potrzebie 
ciągłej oceny poziomu finansowania 
gospodarki, a w szczególności MŚP;

4. podkreśla, że pogarszające się 
perspektywy gospodarcze i niskie stopy 
procentowe poważnie ograniczają 
rentowność banków, co stanowi 
zagrożenie dla stabilności finansowej, 
ponieważ utrudnia bankom budowanie 
buforów kapitałowych w celu ochrony 
przed nieoczekiwanymi wstrząsami; 
przypomina o potrzebie ciągłej oceny 
poziomu finansowania gospodarki, a w 
szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 86
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; podkreśla, że otoczenie niskiego ryzyka i 
niskich stóp procentowych spowodowało 
obniżenie kosztów tworzenia rezerw i strat; 
przypomina o potrzebie ciągłej oceny 
poziomu finansowania gospodarki, a w 
szczególności MŚP;

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; podkreśla, że otoczenie niskiego ryzyka i 
niskich stóp procentowych spowodowało 
tymczasowe obniżenie kosztów tworzenia 
rezerw i strat; wskazuje, że nie jest to 
jednak poprawa strukturalna; przypomina 
o potrzebie ciągłej oceny poziomu 
finansowania gospodarki, a w 
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szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 87
Engin Eroglu

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; podkreśla, że otoczenie niskiego ryzyka i 
niskich stóp procentowych spowodowało 
obniżenie kosztów tworzenia rezerw i strat; 
przypomina o potrzebie ciągłej oceny 
poziomu finansowania gospodarki, a w 
szczególności MŚP;

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; podkreśla, że otoczenie niskiego ryzyka i 
niskich stóp procentowych spowodowało 
obniżenie kosztów tworzenia rezerw i strat; 
przypomina o potrzebie ciągłej oceny 
poziomu finansowania gospodarki, a w 
szczególności MŚP, w tym wpływu 
zdecentralizowanego systemu bankowego 
na możliwości finansowania MŚP;

Or. en

Poprawka 88
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Monica 
Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; podkreśla, że otoczenie niskiego ryzyka i 
niskich stóp procentowych spowodowało 
obniżenie kosztów tworzenia rezerw i strat; 
przypomina o potrzebie ciągłej oceny 
poziomu finansowania gospodarki, a w 
szczególności MŚP;

4. zauważa, że rentowność banków 
wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; podkreśla jednak, że ostatnie ustalenia 
EUNB wskazują, iż rentowność banków 
pogorszyła się i nie oczekuje się 
zmniejszenia się wyzwań związanych z 
rentownością w perspektywie 
krótkoterminowej; podkreśla, że otoczenie 
niskiego ryzyka i niskich stóp 
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procentowych spowodowało obniżenie 
kosztów tworzenia rezerw i strat; 
przypomina o potrzebie ciągłej oceny 
poziomu finansowania gospodarki, a w 
szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 89
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; podkreśla, że otoczenie niskiego ryzyka i 
niskich stóp procentowych spowodowało 
obniżenie kosztów tworzenia rezerw i 
strat; przypomina o potrzebie ciągłej 
oceny poziomu finansowania gospodarki, 
a w szczególności MŚP;

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; zauważa jednak, że wciąż jest to poniżej 
kosztu kapitału, który szacuje się na około 
8–10 % w przypadku większości banków, 
co podkreślił EBC, oraz że ROE banków 
strefy euro również pozostaje poniżej stopy 
zwrotu z kapitału własnego niektórych z 
ich międzynarodowych odpowiedników, 
na przykład banków amerykańskich i 
nordyckich;

podkreśla, że otoczenie niskiego ryzyka i 
niskich stóp procentowych spowodowało 
obniżenie kosztów tworzenia rezerw i 
strat; przypomina o potrzebie ciągłej 
oceny poziomu finansowania gospodarki, 
a w szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 90
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że rentowność banków 4. zauważa, że rentowność banków 
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stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; podkreśla, że otoczenie niskiego ryzyka i 
niskich stóp procentowych spowodowało 
obniżenie kosztów tworzenia rezerw i 
strat; przypomina o potrzebie ciągłej oceny 
poziomu finansowania gospodarki, a w 
szczególności MŚP;

stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 2017 
r; podkreśla, że niemal płaska krzywa 
rentowności znacznie ogranicza 
rentowność banków w jednym z 
najważniejszych obszarów działalności 
gospodarczej, a mianowicie udzielaniu 
kredytów na inwestycje długoterminowe; 
przypomina o potrzebie ciągłego 
monitorowania poziomu finansowania 
gospodarki, a w szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 91
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że rentowność banków 
stale wzrasta od 2012 r., a stopa zwrotu z 
kapitału własnego przekracza 6 % od 
2017 r; podkreśla, że otoczenie niskiego 
ryzyka i niskich stóp procentowych 
spowodowało obniżenie kosztów tworzenia 
rezerw i strat; przypomina o potrzebie 
ciągłej oceny poziomu finansowania 
gospodarki, a w szczególności MŚP;

4. zauważa, że rentowność banków 
europejskich jest znacznie niższa niż 
rentowność banków w USA; podkreśla, że 
na tak niski poziom rentowności miały 
wpływ niskie stopy procentowe; 
przypomina o potrzebie ciągłej oceny 
poziomu finansowania gospodarki, a w 
szczególności MŚP; wzywa do dokonania 
odpowiedniej oceny skutków przeszłych i 
przyszłych regulacji, aby osiągnąć ten cel;

Or. en

Poprawka 92
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Joachim Schuster, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa jednak, że do głównych 
wyzwań stojących przed sektorem 
bankowym UE należą perspektywa 
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niskiego ryzyka i niskiej rentowności, 
pogorszenie się scenariusza 
makroekonomicznego i napięcia 
geopolityczne, a także cyberryzyko i 
bezpieczeństwo danych;

Or. en

Poprawka 93
Margarida Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zauważa jednak, że do głównych 
wyzwań stojących przed sektorem 
bankowym UE należą perspektywa niskiej 
rentowności, spowolnienie gospodarcze i 
napięcia geopolityczne, a także 
przełomowe technologie, cyberryzyko i 
bezpieczeństwo danych;

Or. en

Poprawka 94
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. ostrzega sektor bankowy przed 
bańkami na rynkach zielonych aktywów w 
następstwie szumu medialnego i 
politycznego wokół zrównoważonych 
inwestycji i tzw. gospodarki neutralnej dla 
klimatu; podkreśla, że wspieranie takich 
baniek jest szkodliwe dla odporności 
finansowej i stabilności sektora 
bankowego;

Or. en
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Poprawka 95
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje, 
które zwiększają wydajność i potencjał 
wzrostu UE, przyczyniając się w ten 
sposób do długoterminowego dobrobytu i 
dobrostanu;

Or. en

Poprawka 96
Engin Eroglu

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje;

Or. en

Poprawka 97
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 5. podkreśla kluczową rolę sektora 
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bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu; wyraża 
zaniepokojenie, że podatność banków na 
zagrożenia związane z klimatem może nie 
być w pełni zrozumiała; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązania 
EUNB do uwzględnienia kwestii zagrożeń 
związanych z klimatem w rocznej ocenie 
ryzyka oraz do wprowadzenia specjalnego 
testu warunków skrajnych związanego ze 
zmianą klimatu; wzywa Komisję do 
reagowania w razie konieczności na te 
zagrożenia;

Or. en

Poprawka 98
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone i 
odpowiedzialne społecznie inwestycje i 
umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu, w której 
podstawowe znaczenie będzie miało 
rosnące zainteresowanie małych 
deponentów takimi zrównoważonymi 
inwestycjami;

Or. en

Poprawka 99
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Margarida 
Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu; ponadto wzywa 
wszystkie europejskie banki do podpisania 
opracowanych przez ONZ zasad 
dotyczących odpowiedzialnego sektora 
bankowego oraz do corocznego składania 
sprawozdań na temat ich działań na rzecz 
zrównoważonego finansowania i 
zmniejszania zagrożeń związanych ze 
zmianą klimatu w ich bilansach;

Or. en

Poprawka 100
Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

zauważa jednak, że niezależnie od tego 
celu, konieczne jest przejście na 
odpowiedzialną gospodarkę na szczeblu 
lokalnym, co pozwoli w szczególności na 
zwrócenie większej uwagi na MŚP, które 
stanowią główną część lokalnej struktury 
gospodarczej;

Or. fr

Poprawka 101
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu, bez narażania na 
szwank stabilności finansowej; podkreśla 
w związku z tym znaczenie odpowiedniego 
ujawniania informacji i oceny ryzyka;

Or. en

Poprawka 102
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu oraz przypomina o 
jego ważnej roli w gospodarce realnej, 
wzroście gospodarczym i zatrudnieniu;

Or. en

Poprawka 103
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych do gospodarki realnej, w tym 
na zrównoważone inwestycje i 
umożliwianie przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;
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Or. en

Poprawka 104
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu;

5. podkreśla kluczową rolę sektora 
bankowego w kierowaniu środków 
finansowych na zrównoważone inwestycje 
i umożliwianiu przejścia do gospodarki 
neutralnej dla klimatu; podkreśla, że 
warunkiem wstępnym takiego 
przedsięwzięcia jest stworzenie jednolitego 
systemu klasyfikacji działalności 
gospodarczej, który należy rozszerzyć na 
działania wykraczające poza zakres 
obecnie przewidziany w tekście 
negocjowanego rozporządzenia w sprawie 
systematyki, w tym zwłaszcza na działania 
uznawane za niezrównoważone („brązowa 
systematyka”); ponadto wzywa do zmiany 
dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej w celu objęcia nią 
obowiązków w zakresie sprawozdawczości 
i ujawniania informacji dotyczących 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego, a także rozszerzenia jej 
zakresu na przedsiębiorstwa zatrudniające 
mniej niż 500 pracowników;

Or. en

Poprawka 105
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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5a. podkreśla znaczenie ochrony praw 
konsumentów, w szczególności w 
odniesieniu do opłat bankowych, 
przejrzystości kosztów produktów, 
rentowności i ryzyka; w związku z tym 
wzywa Europejski Urząd Nadzoru 
Bankowego, aby wykonując swój mandat, 
poświęcił większą uwagę właściwemu 
gromadzeniu, analizowaniu i 
przekazywaniu informacji na temat 
trendów konsumenckich, a także 
przeglądowi i koordynacji inicjatyw z 
zakresu kompetencji finansowych i 
edukacji przez właściwe organy;

Or. en

Poprawka 106
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa unijne i krajowe organy 
właściwe dla sektora bankowego do 
zwrócenia uwagi na pracę oraz, w miarę 
możliwości, do wdrożenia zaleceń 
wynikających z zasad ONZ dotyczących 
odpowiedzialnej bankowości, 
zrównoważonej sieci bankowej oraz sieci 
banków centralnych i organów nadzoru 
na rzecz ekologizacji systemu 
finansowego;

Or. en

Poprawka 107
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa znaczenie instytucji 
niefinansowych dla stabilności finansowej 
strefy euro wynikające ze zróżnicowania 
źródeł finansowania gospodarki realnej; 
zwłaszcza w odniesieniu do 
długoterminowych produktów 
inwestycyjnych wspierających przejście na 
gospodarkę neutralną dla klimatu;

Or. en

Poprawka 108
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa do ustanowienia wiążącego 
ogólnounijnego standardu dotyczącego 
obligacji ekologicznych oraz określenia 
korzystnych ram rozwoju takich obligacji 
w celu zwiększenia przejrzystości, 
skuteczności i wiarygodności 
zrównoważonych inwestycji;

Or. en

Poprawka 109
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 

skreśla się
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Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

Or. en

Poprawka 110
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

6. odrzuca tworzenie i emisję 
bezpiecznego składnika aktywów w strefie 
euro, który nadal jest niesprawdzony i 
kontrowersyjny z politycznego punktu 
widzenia, ponieważ spowodowałby 
odwrócenie uwagi strefy euro od 
rzeczywistego problemu, a mianowicie 
niebezpiecznego charakteru niektórych 
obligacji skarbowych państw strefy euro 
wynikającego z braku dyscypliny 
budżetowej na szczeblu krajowym; 
przypomina w związku z tym pilną 
potrzebę przeprowadzenia ambitnych 
reform strukturalnych; przypomina, że 
podczas paniki finansowej w 2007 r. 
doszło do powszechnego wyzbywania się 
papierów wartościowych zabezpieczonych 
aktywami, niezależnie od ich złożoności 
czy rzeczywistych wyników, co sprawiło, że 
nowe emisje były niemożliwe, nawet w 
przypadku prostych produktów, a na 
rynkach wtórnych panował zastój; 
ostrzega, że taka sama sytuacja może mieć 
miejsce na rynku bezpiecznego składnika 
aktywów; przypomina konkluzję ERRS, że 
bezpieczny składnik aktywów nie wiąże się 
z żadną obietnicą zaoferowania stabilnego 
źródła finansowania dla rządów w czasie 
kryzysu;

Or. en
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Poprawka 111
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

6. odrzuca wniosek SBBS w sprawie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro 
uznanych za sposób na ustabilizowanie 
rynków finansowych i umożliwienie 
bankom ograniczenia ekspozycji ich 
bilansów na państwowy dług publiczny; 
zachęca państwa członkowskie, aby 
osiągnęły bezpieczny status aktywów ich 
obligacji skarbowych przez dążenie do 
zdrowych finansów publicznych i reform 
strukturalnych służących zwiększeniu 
wydajności;

Or. en

Poprawka 112
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
zmiany uregulowań dotyczących 
zaangażowania w dług państwowy w 
strefie euro jako sposobu na 
ustabilizowanie rynków finansowych i 
umożliwienie bankom ograniczenia 
ekspozycji ich bilansów na państwowy 
dług publiczny;

Or. en

Poprawka 113
Luis Garicano, Olivier Chastel
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

6. podkreśla potrzebę utorowania 
drogi dla europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów jako sposobu na 
ustabilizowanie rynków finansowych i 
umożliwienie bankom ograniczenia - 
dzięki dywersyfikacji - ekspozycji ich 
bilansów na ich państwowy dług 
publiczny; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
w sprawie reformy uregulowań 
dotyczących zaangażowania w dług 
państwowy jako sposobu promowania 
opartego na mechanizmach rynkowych 
tworzenia europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

Or. en

Poprawka 114
Engin Eroglu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
opartych na mechanizmach rynkowych 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny;

Or. en

Poprawka 115
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Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów; bez zwiększania 
ograniczeń wynikających z nadzoru nad 
rynkami finansowymi w zakresie 
zadłużenia; podkreśla zagrożenie, jakie 
niesie podważenie zerowej wagi ryzyka w 
odniesieniu do ryzyka związanego z 
niewypłacalnością państwa, co mogłoby 
doprowadzić do uzależnienia instytucji 
finansowych i państw od rynków;

Or. fr

Poprawka 116
Billy Kelleher, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia w oparciu o 
istniejące inicjatywy i z uwzględnieniem 
ich ograniczeń nowego wniosku, który 
zapewniałby unijny bezpieczny składnik 
aktywów; wzywa Komisję, aby zbadała 
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uzupełniające środki mające zachęcać 
rynek do inwestowania w bezpieczny 
unijny składnik aktywów; przypomina, że 
obecnie brakuje popytu na wszelkie 
instrumenty wymagające uwspólnienia 
długu między państwami członkowskimi 
uczestniczącymi w unii bankowej;

Or. en

Poprawka 117
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
klas aktywów referencyjnych w strefie 
euro, obejmującego wdrożenie 
europejskiego mechanizmu sekurytyzacji 
kredytów o wysokim wpływie na klimat, ze 
znakiem europejskim i gwarancją 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

Or. en

Poprawka 118
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
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finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów, a jednocześnie do 
przeanalizowania reformy środków 
związanych z wagą ryzyka dla 
zaangażowania w dług państwowy;

Or. en

Poprawka 119
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 
ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

6. ponownie podkreśla znaczenie 
nasilenia dialogu na temat bezpiecznych 
aktywów w strefie euro jako sposobu na 
ustabilizowanie rynków finansowych i 
umożliwienie bankom ograniczenia 
ekspozycji ich bilansów na państwowy 
dług publiczny;

Or. en

Poprawka 120
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych i umożliwienie bankom 

6. ponownie podkreśla znaczenie 
bezpiecznych aktywów w strefie euro jako 
sposobu na ustabilizowanie rynków 
finansowych, umożliwienie bankom 
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ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

ograniczenia ekspozycji ich bilansów na 
państwowy dług publiczny i wzmocnienia 
międzynarodowej roli euro; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
ustawodawczego w sprawie utworzenia 
prawdziwego europejskiego bezpiecznego 
składnika aktywów;

Or. en

Poprawka 121
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina o zagrożeniach 
związanych z długiem publicznym; 
zauważa, że w niektórych państwach 
członkowskich instytucje finansowe 
nadmiernie zainwestowały w obligacje 
wyemitowane przez ich własne rządy, co 
stanowi nadmierne ograniczanie 
inwestycji do własnego rynku krajowego 
(ang. „home bias”);

Or. en

Poprawka 122
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że państwa członkowskie 
UE powinny pozostać w pełni 
odpowiedzialne za własne zadłużenie; 
odrzuca w związku z tym wszelkie 
propozycje utworzenia europejskiego 
bezpiecznego składnika aktywów opartego 
na uwspólnieniu długu państwowego;
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Or. en

Poprawka 123
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że ważne jest 
rozważenie równolegle przeglądu 
uregulowań dotyczących zaangażowania 
w dług państwowy; wzywa Komisję do 
podjęcia dalszych prac analitycznych i 
przeprowadzenia ocen skutków w oparciu 
o istniejące prace w celu przedłożenia 
wniosku ustawodawczego dotyczącego 
stworzenia prawdziwego europejskiego 
bezpiecznego składnika aktywów;

Or. en

Poprawka 124
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. uważa, że wprowadzenie 
niezerowych wag ryzyka w odniesieniu do 
obligacji skarbowych lub środków 
mających zaradzić ryzyku koncentracji, w 
tym limitów dużych ekspozycji, 
stanowiłoby zachętę dla banków do 
lepszego zarządzania zaangażowaniem w 
dług państwowy i pomogłoby im 
ograniczyć wpływ napięć związanych z 
obligacjami skarbowymi na ich bilanse;

Or. en
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Poprawka 125
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. postuluje wprowadzenie środków 
mających zaradzić ryzyku koncentracji, w 
tym limitów dużych ekspozycji, w miarę 
możliwości w połączeniu z 
wprowadzeniem niezerowych wag ryzyka; 
w związku z tym dług i obligacje skarbowe 
powinny być zabezpieczone kapitałem 
własnym;

Or. en

Poprawka 126
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. przypomina, że standardy 
zapewniane przez fora międzynarodowe 
powinny zapobiegać fragmentacji 
regulacyjnej i przyczyniać się do 
propagowania równych warunków 
działania dla wszystkich banków 
działających w skali międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 127
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. wzywa Komisję, aby podczas oceny 
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wpływu przyszłych przepisów 
wdrażających standardy uzgodnione na 
szczeblu międzynarodowym należycie 
uwzględniła zasadę proporcjonalności i 
istnienie różnych modeli bankowości;

Or. en

Poprawka 128
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6e. podkreśla, jak ważne jest 
dokończenie unii rynków kapitałowych, 
która pomoże zapewnić kredytowanie dla 
gospodarki realnej, dodatkowo ułatwi 
udział sektora prywatnego w podziale 
ryzyka, zmniejszy potrzebę publicznego 
podziału ryzyka i uzupełni finansowanie 
bankowe; podkreśla w związku z tym 
potrzebę zapewnienia równych warunków 
działania, które pozwolą 
przedsiębiorstwom prosperować i rozwijać 
się, a jednocześnie uniknąć 
niekorzystnych skutków dla MŚP w 
porównaniu z przedsiębiorstwami 
wielonarodowymi;

Or. en

Poprawka 129
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6f. zauważa, że unia rynków 
kapitałowych pozwoli również lepiej zająć 
się problemem produktów 
sekurytyzacyjnych, które były główną 
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przyczyną wielkiego kryzysu finansowego 
w 2008 r.; agencje nadzorcze powinny 
bardzo uważnie monitorować ten proces;

Or. en

Poprawka 130
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że rynki finansowe są ze 
sobą ściśle powiązane; podkreśla, jak 
ważna jest gotowość organów nadzoru 
bankowego na wszystkie możliwe 
scenariusze brexitu, przy czym zwraca 
uwagę, że gotowość tych organów nie 
zwalnia podmiotów prywatnych z 
obowiązku gotowości;

7. podkreśla, że rynki finansowe są ze 
sobą ściśle powiązane; podkreśla, jak 
ważna jest gotowość organów nadzoru 
bankowego na wszystkie możliwe 
scenariusze brexitu, a także znaczenie 
wspólnych i powiązanych uregulowań 
finansowych między UE a Zjednoczonym 
Królestwem po brexicie, przy czym zwraca 
uwagę, że stanowi to uzupełnienie 
gotowości samych podmiotów prywatnych;

Or. en

Poprawka 131
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że rynki finansowe są ze 
sobą ściśle powiązane; podkreśla, jak 
ważna jest gotowość organów nadzoru 
bankowego na wszystkie możliwe 
scenariusze brexitu, przy czym zwraca 
uwagę, że gotowość tych organów nie 
zwalnia podmiotów prywatnych z 
obowiązku gotowości;

7. podkreśla, że rynki finansowe są ze 
sobą ściśle powiązane; podkreśla, jak 
ważna jest gotowość organów nadzoru 
bankowego na wszystkie możliwe 
scenariusze brexitu, przy czym zwraca 
uwagę, że gotowość tych organów nie 
zwalnia podmiotów prywatnych z 
obowiązku gotowości; z zadowoleniem 
przyjmuje wszystkie istotne działania i 
dotychczasową współpracę; wzywa 
uczestników rynku do pełnego i 
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skutecznego wdrożenia planów gotowości, 
w tym planów relokacji, aby uniknąć 
problemu pustych firm przykrywek;

Or. en

Poprawka 132
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że rynki finansowe są ze 
sobą ściśle powiązane; podkreśla, jak 
ważna jest gotowość organów nadzoru 
bankowego na wszystkie możliwe 
scenariusze brexitu, przy czym zwraca 
uwagę, że gotowość tych organów nie 
zwalnia podmiotów prywatnych z 
obowiązku gotowości;

7. podkreśla, że rynki finansowe są ze 
sobą ściśle powiązane; podkreśla, jak 
ważna jest gotowość organów nadzoru 
bankowego na wszystkie możliwe 
scenariusze brexitu, przy czym zwraca 
uwagę, że gotowość tych organów nie 
zwalnia podmiotów prywatnych z 
obowiązku gotowości; podkreśla ryzyko 
dumpingu podatkowego i potrzebę 
podjęcia działań w związku z unią rynków 
kapitałowych, aby zachować atrakcyjność 
rynków finansowych UE po brexicie;

Or. en

Poprawka 133
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. ubolewa, że Komisja i większość 
rządów UE jak dotąd nie promują 
większej równowagi płci w instytucjach i 
organach UE, zwłaszcza w odniesieniu do 
nominacji na stanowiska wysokiego 
szczebla ds. gospodarczych, finansowych i 
monetarnych; wzywa rządy państw 
członkowskich, Radę Europejską, 
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Eurogrupę oraz Komisję do aktywnego 
działania na rzecz zapewnienia 
równowagi płci w ich przyszłych 
wnioskach dotyczących list kandydatów i 
nominacji, tak aby listy kandydatów 
obejmowały co najmniej jedną kobietę i 
jednego mężczyznę na każdą procedurę 
nominacji; przypomina o zobowiązaniu 
Parlamentu, by nie uwzględniać list 
kandydatów, w przypadku których nie 
przestrzegano zasady równowagi płci1a;
_________________
1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 
dnia 14 marca 2019 r. w sprawie 
równowagi płci przy obsadzaniu 
stanowisk w obszarze polityki 
gospodarczej i monetarnej UE 
(2019/2614(RSP))

Or. en

Poprawka 134
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. odnotowuje praktykę firm 
brytyjskich polegającą na tworzeniu 
oddziałów w Unii Europejskiej w celu 
dalszego świadczenia usług; zwraca w 
związku z tym uwagę na ryzyko arbitrażu 
regulacyjnego wynikające ze 
zróżnicowanego stosowania przepisów w 
każdym państwie członkowskim; dlatego 
też uważa, że konieczna jest dalsza 
harmonizacja w zakresie udzielania 
zezwoleń oddziałom państw trzecich i 
nadzoru nad nimi, aby uniknąć arbitrażu 
regulacyjnego i zapewnić odpowiednie 
uwzględnianie ryzyka;

Or. en
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Poprawka 135
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina o udzielonym 
wiceprzewodniczącemu Komisji Valdisowi 
Dombrovskisowi mandacie politycznym do 
stworzenia gospodarki, która służy 
ludziom; podkreśla, że celem wszystkich 
przyszłych środków lub reform powinno 
być przyczynienie się do stabilności lub 
właściwego funkcjonowania unii 
bankowej z korzyścią dla obywateli i 
gospodarki realnej;

Or. en

Poprawka 136
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
erozją systemu bankowości publicznej 
oraz potrzebą konkurencyjności i 
maksymalizacji zysków; uważa, że należy 
promować własność publiczną systemu 
bankowego, aby umożliwić stabilne i 
długoterminowe finansowanie 
działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 137
Marek Belka

Projekt rezolucji
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Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że środowisko bardzo 
niskich ujemnych stóp procentowych 
może wywoływać poważne obawy 
dotyczące stabilności finansowej, co 
negatywnie wpływa na małe detaliczne 
banki depozytowe;

Or. en

Poprawka 138
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla pilną potrzebę 
utworzenia w pełni rozwiniętej unii 
rynków kapitałowych, również w celu 
wspierania zrównoważonych inwestycji 
prywatnych;

Or. en

Poprawka 139
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. przypomina zobowiązania podjęte 
przez Unię Europejską wspólnie ze 
Zjednoczonym Królestwem w ramach 
zmienionej deklaracji politycznej; 
zobowiązuje się do utrzymania ścisłej i 
zorganizowanej współpracy w sprawach 
regulacyjnych i nadzorczych, na szczeblu 
zarówno politycznym, jak i technicznym, 
do poszanowania zdolności stron do 
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podejmowania decyzji w kwestii 
równoważności w ich własnym interesie 
oraz do przyjmowania lub utrzymywania 
wszelkich środków, jeżeli jest to konieczne 
ze względów ostrożnościowych;

Or. en

Poprawka 140
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że w unijnym sektorze 
bankowym istnieją liczne modele 
bankowości; podkreśla, że wszystkie 
przyszłe środki i reformy powinny 
należycie uwzględniać różnorodność 
sektorów bankowości w UE i zapewniać 
proporcjonalne środki, które utrzymają 
konkurencyjność sektora, zarówno na 
rynku wewnętrznym, jak i w stosunku do 
rynków światowych;

Or. en

Poprawka 141
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w sektorze bankowym w 
zakresie zmniejszania ryzyka i zwiększania 
stabilności finansowej;

8. odnotowuje ograniczone postępy 
poczynione w sektorze bankowym w 
zakresie zmniejszania ryzyka, ale ostrzega 
przed skutkami polityki pieniężnej, takimi 
jak niższa rentowność banków oraz 
zombifikacja banków i przedsiębiorstw, 
jak ukazano w przeglądzie stabilności 
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finansowej EBC;

Or. en

Poprawka 142
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w sektorze bankowym w 
zakresie zmniejszania ryzyka i zwiększania 
stabilności finansowej;

8. zauważa pewne postępy 
poczynione w sektorze bankowym w 
zakresie zmniejszania ryzyka i zwiększania 
stabilności finansowej; jest jednak 
zaniepokojony tym, że sektor ten jest 
nadal bardzo niestabilny, a od ostatniego 
kryzysu finansowego nie doszło do 
niezbędnej konsolidacji;

Or. en

Poprawka 143
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w sektorze bankowym w 
zakresie zmniejszania ryzyka i zwiększania 
stabilności finansowej;

8. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w sektorze bankowym w 
zakresie zmniejszania ryzyka i zwiększania 
stabilności finansowej; uważa jednak, że 
ryzyko nadal istnieje i konieczne są dalsze 
postępy; podczas gdy wysoki poziom 
kredytów zagrożonych nadal ciąży wielu 
bankom, a głównym źródłem niepokoju 
jest niska rentowność banków, banki stoją 
w obliczu szeregu zagrożeń związanych ze 
zmianą klimatu, kwestiami dotyczącymi 
systemów informatycznych i 
cyberbezpieczeństwem, zwalczaniem 
prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu, a także z wyzwaniami 
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geopolitycznymi, w tym z brexitem;

Or. en

Poprawka 144
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w sektorze bankowym w 
zakresie zmniejszania ryzyka i zwiększania 
stabilności finansowej;

8. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione w sektorze bankowym w 
zakresie zmniejszania ryzyka i zwiększania 
stabilności finansowej; przypomina cele 
unii bankowej dotyczące sprzyjania 
prawdziwie jednolitemu rynkowi, równym 
warunkom działania i przewidywalności 
dla uczestników rynku; uważa jednak, że 
obecne ramy i praktyki nadzorcze 
wywierają asymetryczny wpływ na 
tradycyjne systemy bankowe UE, w 
ramach których dużą uwagę poświęca się 
narażeniu na ryzyko kredytowe, ignorując 
ekspozycję na ryzyko rynkowe związane z 
niepłynnymi papierami wartościowymi, w 
tym instrumentami pochodnymi;

Or. en

Poprawka 145
Alfred Sant

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. ostrzega, że uniwersalne 
rozwiązanie dominujące w unii bankowej 
coraz mniej przystaje do realiów 
niektórych państw członkowskich; 
zauważa w związku z tym, że zasady unii 
bankowej nie są jednakowo korzystne dla 
wszystkich oraz że małe i średnie banki są 
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szczególnie narażone na negatywne skutki 
nowej szeroko zakrojonej regulacji; 
podkreśla ponadto kluczowe znaczenie 
takich banków niemających znaczenia 
systemowego, których niższa rentowność 
może wpłynąć na małe rynki krajowe;

Or. en

Poprawka 146
Herve Juvin, Hélène Laporte

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. podkreśla słabość mechanizmu, 
który ma zastosowanie jedynie do 
kredytów zagrożonych zaciągniętych po 
wejściu w życie rozporządzenia;

Or. fr

Poprawka 147
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r., po czym 
zmalał do poziomu 3,3 % w trzecim 
kwartale 2018 r. i o 1,1 punktu 
procentowego w ujęciu rok do roku; jest 
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zaniepokojony utrzymującymi się 
wysokimi odsetkami kredytów 
zagrożonych w niektórych państwach 
członkowskich, lecz pozostaje na 
niedopuszczalnie wysokim poziomie w 
całej unii bankowej w ogólnym ujęciu; 
podkreśla potrzebę ochrony praw klientów 
w kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

Or. en

Poprawka 148
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł z 8 % w 2014 r. do 3,7 % 
pod koniec marca 2019 r. (czyli w ujęciu 
realnym z wysokości 1 mld EUR do 587 
mln EUR), tj. o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do marca 2019 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje ten znaczący postęp; uważa 
jednak, że w niektórych państwach 
członkowskich wolumen kredytów 
zagrożonych jest nadal bardzo wysoki, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że 
potencjalne pogorszenie sytuacji 
gospodarczej może negatywnie wpłynąć 
na poziom ekspozycji zagrożonych; w 
związku z tym zachęca do dalszych 
postępów w zmniejszaniu wolumenu 
kredytów zagrożonych; podkreśla także 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

Or. en
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Poprawka 149
Luis Garicano, Olivier Chastel

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r.; podkreśla, że 
średni odsetek kredytów zagrożonych w 
strefie euro wynosi obecnie 3,59 %, co 
oznacza spadek z 6,4 % w porównaniu z 
grudniem 2014 r.; podkreśla potrzebę 
ochrony praw klientów w kontekście 
transakcji związanych z kredytami 
zagrożonymi;

Or. en

Poprawka 150
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r.; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi; wyraża głębokie 
zaniepokojenie faktem, że w niedawnym 
wniosku Komisji rozwój wtórnych rynków 
kredytów zagrożonych nie idzie w parze z 
surowymi wymogami w zakresie ochrony 
konsumentów; wzywa Komisję, aby w 
ramach zbliżającego się przeglądu 
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dyrektywy w sprawie kredytów 
konsumenckich wprowadziła bardziej 
ambitne przepisy dotyczące ochrony 
kredytobiorców przed nadużyciami;

Or. en

Poprawka 151
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r.; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi i wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia środków 
mających na celu dopilnowanie, by 
kredytobiorcy, którzy mogą znajdować się 
w trudnej sytuacji finansowej, nie byli 
poddawani agresywnemu i nieuczciwemu 
traktowaniu i praktykom przez firmy 
skupujące długi i firmy windykacyjne w 
małym stopniu poddane regulacji;

Or. en

Poprawka 152
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka



PE644.981v01-00 74/152 AM\1195082PL.docx

PL

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez banki UE 
spadł o ponad połowę, licząc od początku 
nadzoru bankowego prowadzonego przez 
EBC (od listopada 2014 r.) do czerwca 
2019 r., lecz że nadal występują znaczne 
różnice między poszczególnymi państwami 
członkowskimi; podkreśla, że wszystkie 
instytucje w całej UE powinny przyczynić 
się do obniżenia tego odsetka; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi na rynkach 
pierwotnych i wtórnych oraz że prawa te 
powinny stosować się na równi do 
istniejących i przyszłych kredytów;

Or. en

Poprawka 153
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje w UE spadł o ponad połowę, 
licząc od początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC, czyli od 
listopada 2014 r.; z zaniepokojeniem 
zauważa, że wysoki poziom kredytów 
zagrożonych w niektórych jurysdykcjach 
pozostaje kluczową kwestią, z którą nadal 
sobie nie poradzono; podkreśla potrzebę 
ochrony praw klientów w kontekście 
transakcji związanych z kredytami 
zagrożonymi;

Or. en

Poprawka 154
Markus Ferber
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r.; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi; zwraca uwagę, że 
wolumen kredytów zagrożonych w 
niektórych państwach członkowskich 
nadal utrzymuje się na bardzo wysokim 
poziomie oraz że konieczne są dalsze 
wysiłki na rzecz rozwiązania tego 
problemu; podkreśla potrzebę stworzenia 
skutecznych ram dla rynków wtórnych 
kredytów zagrożonych;

Or. en

Poprawka 155
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r.; zauważa 
jednak, że w niektórych państwach 
członkowskich wolumen kredytów 
zagrożonych jest nadal bardzo wysoki; 
podkreśla potrzebę ochrony praw klientów 
w kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

Or. en
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Poprawka 156
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r.; zauważa, że 
odsetek kredytów zagrożonych w 
niektórych państwach członkowskich 
nadal utrzymuje się na wysokim poziomie; 
podkreśla potrzebę ochrony praw klientów 
w kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

Or. en

Poprawka 157
Engin Eroglu

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r.;

Or. en

Poprawka 158
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Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi;

9. zauważa, że odsetek kredytów 
zagrożonych posiadanych przez znaczące 
instytucje spadł o ponad połowę, licząc od 
początku nadzoru bankowego 
prowadzonego przez EBC (od listopada 
2014 r.) do czerwca 2019 r.; podkreśla 
potrzebę ochrony praw klientów w 
kontekście transakcji związanych z 
kredytami zagrożonymi; odnotowuje, że 
trwają obecnie negocjacje w sprawie 
pakietu dotyczącego kredytów 
zagrożonych; ostrzega, że nie zajęto się w 
wystarczającym stopniu jego skutkami 
gospodarczymi i społecznymi i nie są one 
dobrze rozumiane;

Or. en

Poprawka 159
Antonio Maria Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że zapewnienie ochrony 
stabilności finansowej musi również 
opierać się na dogłębnej analizie ryzyka 
związanego ze złożonymi instrumentami 
pochodnymi (poziom 3) w bilansach 
banków w celu określenia jednolitych 
parametrów ograniczających oceny 
uznaniowe, niejednorodne i 
autoreferencyjne;

Or. it

Poprawka 160
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Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca do ukończenia prac 
legislacyjnych prowadzonych obecnie nad 
rozwojem rynków wtórnych kredytów 
zagrożonych, co umożliwiłoby bankom 
łatwiejsze zarządzanie kredytami 
zagrożonymi lub ich zbywanie, a także 
przyczyniłoby się do wyeliminowania 
ryzyka związanego z wysokim wolumenem 
kredytów zagrożonych w Europie;

Or. en

Poprawka 161
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. z zadowoleniem przyjmuje starania 
na rzecz wzmocnienia sektora 
finansowego i ograniczenia odsetka 
kredytów zagrożonych na poziomie 
europejskim; przypomina o znaczeniu 
skutecznych regulacji w sektorze 
bankowości i sektorze finansowym w celu 
zapobieżenia ewentualnym nowym 
kryzysom;

Or. en

Poprawka 162
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że osiągnięto znaczny 
postęp w ograniczaniu ryzyka; 
przypomina również, że Parlament 
Europejski w znacznej mierze się do tego 
przyczynił, w szczególności w odniesieniu 
do tzw. pakietu bankowego oraz 
ostrożnościowego mechanizmu 
ochronnego w zakresie kredytów 
zagrożonych;

Or. en

Poprawka 163
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa z zaniepokojeniem, że 
Komisja Europejska pozwała Chorwację, 
Cypr, Portugalię i Hiszpanię do 
Trybunału Sprawiedliwości z uwagi na 
niepełną transpozycję dyrektywy o 
kredycie hipotecznym (2014/17/UE), 
wskutek czego obywatele tych państw nie 
mogą skorzystać z ochrony 
gwarantowanej na mocy dyrektywy, gdy 
zaciągają kredyt hipoteczny lub 
doświadczają trudności w jego spłacie; 
przypomina, że w Hiszpanii od początku 
kryzysu 500 tys. rodzin straciło swe domy i 
wciąż spłaca dług na rzecz banku na mocy 
prawa egzekucyjnego;

Or. en

Poprawka 164
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. ponownie wyraża zaniepokojenie 
wysokim poziomem złożonych i 
niepłynnych instrumentów finansowych 
zaklasyfikowanych jako instrumenty 
poziomu 2 i 3 oraz trudnościami z ich 
wyceną w niektórych państwach 
członkowskich; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje włączenie 
instrumentów poziomu 2 i 3 do zakresu 
testów warunków skrajnych w 2018 r.; 
ponawia apel do Jednolitego Mechanizmu 
Nadzorczego, aby za główny priorytet w 
nadzorze przyjął ograniczenie tych 
złożonych i niepłynnych instrumentów 
finansowych, w tym instrumentów 
pochodnych;

Or. en

Poprawka 165
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. jest zaniepokojony faktem, że 
ostatnie kryzysy bankowe ujawniły, iż 
instytucje kredytowe rutynowo i w 
niewłaściwy sposób sprzedawały klientom 
detalicznym obligacje i inne produkty 
finansowe; wzywa organy nadzoru i 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do 
energicznego egzekwowania nowo 
wprowadzonych przepisów dyrektywy w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków 
dotyczących ochrony konsumentów w 
odniesieniu do zobowiązań 
kwalifikowalnych spełniających 
minimalny wymóg funduszy własnych i 
zobowiązań kwalifikowalnych; wzywa 
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Komisję do oceny niewłaściwej sprzedaży 
produktów finansowych przez instytucje 
bankowe i – w oparciu o ustalenia – do 
przedłożenia odpowiednich wniosków 
ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 166
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. podkreśla, że skuteczny system 
europejskiego nadzoru finansowego 
wymaga daleko idących uprawnień do 
interwencji produktowej, którymi powinny 
dysponować europejskie organy nadzoru, 
aby podejmować działania, gdy dane 
produkty finansowe i kredytowe przyniosą 
lub będą mogły przynieść szkodę 
konsumentom; ubolewa, że uprawnienia 
te są obecnie tymczasowe i wyjątkowe; 
wzywa współprawodawców do 
rozszerzenia uprawnień Europejskich 
Urzędów Nadzoru w ramach zbliżającego 
się przeglądu MIFIR/MIFID;

Or. en

Poprawka 167
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; przypomina swoją 
rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w 

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; apeluje do Komisji, by 
nie odbiegała od umów 
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sprawie sfinalizowania pakietu Bazylea 
III i wzywa Komisję, by zastosowała się do 
zawartych w niej zaleceń przy 
opracowywaniu nowych wniosków 
ustawodawczych;

międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 168
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; przypomina swoją 
rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w 
sprawie sfinalizowania pakietu Bazylea III 
i wzywa Komisję, by zastosowała się do 
zawartych w niej zaleceń przy 
opracowywaniu nowych wniosków 
ustawodawczych;

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; jest zaniepokojony już 
istniejącymi odstępstwami od umowy 
wielostronnej w ramach Bazylejskiego 
Komitetu Nadzoru Bankowego; 
przypomina swoją rezolucję z dnia 23 
listopada 2016 r. w sprawie sfinalizowania 
pakietu Bazylea III i wzywa Komisję, by 
zastosowała się do zawartych w niej 
zaleceń przy opracowywaniu nowych 
wniosków ustawodawczych; wyraża 
zaniepokojenie z powodu oświadczeń 
komisarza Dombrovskisa, że w celu 
wdrożenia ostatecznych standardów 
pakietu Bazylea III Komisja zamierza 
skorzystać z maksymalnego okresu 
stopniowego wdrażania; wzywa Komisję 
do pełnej i terminowej transpozycji 
ostatecznych standardów Bazylea III do 
prawa europejskiego oraz przestrzega 
przed kompensowaniem wyższych 
wymogów filaru I obniżeniem wymogów 
filaru II, ponieważ byłoby to sprzeczne z 
głównym celem pakietu Bazylea III, jakim 
jest zwiększenie rentowności instytucji 
narażonych na największe ryzyko;

Or. en
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Poprawka 169
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; przypomina swoją 
rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w 
sprawie sfinalizowania pakietu Bazylea III 
i wzywa Komisję, by zastosowała się do 
zawartych w niej zaleceń przy 
opracowywaniu nowych wniosków 
ustawodawczych;

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; podkreśla, że normy 
Bazylejskiego Komitetu Nadzoru 
Bankowego (BCBS) nie powinny być 
wprowadzone do prawa europejskiego w 
całości, bez należytego uwzględnienia 
specyfiki europejskiego systemu 
bankowego, zasad proporcjonalności, a 
także ostatnich zmian legislacyjnych, w 
tym dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych V; przypomina swoją 
rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w 
sprawie sfinalizowania pakietu Bazylea III 
i wzywa Komisję, by zastosowała się do 
zawartych w niej zaleceń przy 
opracowywaniu nowych wniosków 
ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 170
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; przypomina swoją 
rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w 
sprawie sfinalizowania pakietu Bazylea III 
i wzywa Komisję, by zastosowała się do 
zawartych w niej zaleceń przy 
opracowywaniu nowych wniosków 
ustawodawczych;

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; przypomina swoją 
rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w 
sprawie sfinalizowania pakietu Bazylea III 
i wzywa Komisję, by zastosowała się do 
zawartych w niej zaleceń przy 
opracowywaniu nowych wniosków 
ustawodawczych; podkreśla, że w 
szczególności normy Bazylejskiego 
Komitetu Nadzoru Bankowego nie 
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powinny być w pełni odzwierciedlone w 
prawie unijnym, jeśli nie zostanie 
należycie uwzględniona specyfika 
europejskiego systemu bankowego oraz 
zasada proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 171
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; przypomina swoją 
rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w 
sprawie sfinalizowania pakietu Bazylea III 
i wzywa Komisję, by zastosowała się do 
zawartych w niej zaleceń przy 
opracowywaniu nowych wniosków 
ustawodawczych;

10. zauważa, że rozpoczęto już prace 
nad wdrożeniem ostatecznych norm 
pakietu Bazylea III; przypomina swoją 
rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w 
sprawie sfinalizowania pakietu Bazylea III 
i konkluzje Rady ECOFIN z dnia 12 lipca 
2016 r. oraz wzywa Komisję, by 
zastosowała się do zawartych w niej 
zaleceń przy opracowywaniu nowych 
wniosków ustawodawczych; podkreśla, że 
Komisja powinna zapewnić 
proporcjonalność ich wdrożenia w UE 
oraz utrzymać konkurencyjność unijnego 
sektora bankowego, zarówno w obrębie 
Unii, jak i wobec konkurentów 
światowych;

Or. en

Poprawka 172
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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10a. odnotowuje środki mające na celu 
zmniejszenie ryzyka zawarte w ostatnim 
pakiecie bankowym; podkreśla, że chociaż 
po stronie pasywów w bilansach banków 
zostały podjęte pewne działania, ryzyko 
związane z aktywami pozostaje w dużej 
mierze nierozwiązane; podkreśla brak 
solidnych wymogów w odniesieniu do 
dużych ekspozycji, w szczególności w 
przypadku instytucji niebędących 
bankami, krzyżowych powiązań 
kapitałowych oraz standardów 
makroostrożnościowych dotyczących 
stosunku wysokości kredytu do wartości 
zabezpieczenia; jest przekonany, że 
stabilności finansowej lepiej służyłby 
mniej złożony system regulacyjny w 
połączeniu z surowszymi wymogami, a 
zwłaszcza znacznie wyższym wskaźnikiem 
dźwigni;

Or. en

Poprawka 173
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę, że bardzo potrzebna 
jest ocena adekwatności modeli 
wewnętrznych i ich ciągła analiza, aby 
zapewnić ich wiarygodność i odporność; 
odnotowuje wyniki przeprowadzonego 
przez EBC ukierunkowanego przeglądu 
modeli wewnętrznych; wzywa banki do 
odpowiedniego usprawnienia korzystania 
z modeli wewnętrznych i ich wdrażania;

Or. en

Poprawka 174
Danuta Maria Hübner
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. przypomina, że umowa ta nie 
powinna prowadzić do znacznego 
zwiększenia wymogów kapitałowych na 
poziomie Unii ani do osłabienia zdolności 
banków do finansowania gospodarki 
realnej, a zwłaszcza MŚP;

Or. en

Poprawka 175
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. przypomina, że krajowe opcje i 
swobody uznania określone w prawie UE 
dotyczącym nadzoru bankowego mają 
mieć charakter przejściowy; wzywa do jak 
największej harmonizacji opcji i swobód 
uznania w dążeniu do osiągnięcia 
prawdziwie jednolitego zbioru przepisów;

Or. en

Poprawka 176
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. zauważa, że w swoim 
sprawozdaniu oceniającym zagrożenia i 
słabości unijnego sektora bankowego 
EUNB zwraca uwagę na rozbieżności 
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między państwami członkowskimi we 
wdrażaniu i ustalaniu bufora innej 
instytucji o znaczeniu systemowym; w 
związku z tym wzywa do dalszego 
ujednolicenia stosowania buforów 
kapitałowych w całej UE w celu 
stworzenia równych warunków działania;

Or. en

Poprawka 177
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10d. jest zaniepokojony tym, że 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 
ostrzegł, że nie przedstawi swoich 
propozycji dotyczących zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych dla małych 
instytucji w terminie wyznaczonym przez 
współprawodawców w pakiecie 
bankowym; zwraca się o większą 
proporcjonalność w regulacjach 
bankowych;

Or. en

Poprawka 178
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. domaga się większej przejrzystości 
nadzoru bankowego w celu wzmocnienia 
zaufania rynków kapitałowych i 
finansowych oraz zaufania ze strony 
przedsiębiorstw i obywateli;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 179
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. domaga się większej przejrzystości 
nadzoru bankowego w celu wzmocnienia 
zaufania rynków kapitałowych i 
finansowych oraz zaufania ze strony 
przedsiębiorstw i obywateli;

12. domaga się utrzymania wysokich 
standardów w zakresie przejrzystości 
nadzoru bankowego w celu utrzymania 
zaufania rynków kapitałowych i 
finansowych oraz zaufania ze strony 
przedsiębiorstw i obywateli;

Or. en

Poprawka 180
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. domaga się większej przejrzystości 
nadzoru bankowego w celu wzmocnienia 
zaufania rynków kapitałowych i 
finansowych oraz zaufania ze strony 
przedsiębiorstw i obywateli;

12. domaga się większej przejrzystości 
nadzoru bankowego, na przykład w 
zakresie wyników przeglądu nadzorczego i 
procesu oceny, w celu wzmocnienia 
zaufania rynków kapitałowych i 
finansowych oraz zaufania ze strony 
przedsiębiorstw i obywateli; z 
zadowoleniem przyjmuje usprawnioną i 
udoskonaloną wymianę informacji między 
instytucjami nadzoru a instytucjami ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji;

Or. en

Poprawka 181
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. domaga się większej przejrzystości 
nadzoru bankowego w celu wzmocnienia 
zaufania rynków kapitałowych i 
finansowych oraz zaufania ze strony 
przedsiębiorstw i obywateli;

12. domaga się większej przejrzystości 
nadzoru bankowego, typowo poprzez 
rozszerzenie zakresu ogólnounijnych 
testów warunków skrajnych EUNB oraz 
poprzez sprzyjanie stosowaniu przez 
właściwe organy standardów wyceny 
MSSF do celów ostrożnościowych, w celu 
zwiększenia zaufania ze strony rynków 
kapitałowych i finansowych, 
przedsiębiorstw i obywateli;

Or. en

Poprawka 182
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. domaga się większej przejrzystości 
nadzoru bankowego w celu wzmocnienia 
zaufania rynków kapitałowych i 
finansowych oraz zaufania ze strony 
przedsiębiorstw i obywateli;

12. domaga się większej przejrzystości 
nadzoru bankowego w celu wzmocnienia 
zaufania rynków kapitałowych i 
finansowych oraz zaufania ze strony 
przedsiębiorstw i obywateli, a także 
zapewnienia jednolitego traktowania we 
wszystkich państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 183
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. domaga się większej przejrzystości 
nadzoru bankowego w celu wzmocnienia 
zaufania rynków kapitałowych i 
finansowych oraz zaufania ze strony 
przedsiębiorstw i obywateli;

12. domaga się większej przejrzystości 
organów nadzoru bankowego organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu wzmocnienia zaufania 
rynków kapitałowych i finansowych oraz 
zaufania ze strony przedsiębiorstw i 
obywateli;

Or. en

Poprawka 184
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że innowacyjne 
technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
innowacyjne technologie finansowe, takie 
jak kryptowaluty, które mogłyby się stać 
realną alternatywą dla euro, głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze;  podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

Or. en

Poprawka 185
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że innowacyjne 13. zauważa, że innowacyjne 



AM\1195082PL.docx 91/152 PE644.981v01-00

PL

technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze, oraz z 
zadowoleniem przyjmuje korzyści, jakie ta 
oferta przynosi konsumentom, i 
konkurencję, jaką one rodzą na rynku; 
podkreśla potrzebę podjęcia wyzwań 
stawianych przez te nowe technologie, 
takich jak zapewnienie zrównoważonych 
modeli biznesowych, które będą 
interoperacyjne ponad granicami, 
równych szans pod względem regulacji i 
nadzoru oraz bezpieczeństwa 
cybernetycznego; odnotowuje również 
coraz większą zależność sektora 
bankowego od chmury obliczeniowej i 
wzywa Komisję do udzielenia odpowiedzi 
na wspólną opinię Europejskich Urzędów 
Nadzoru w sprawie potrzeby 
udoskonalenia przepisów dotyczących 
wymogów w zakresie zarządzania 
ryzykiem ICT w sektorze finansowym UE;

Or. en

Poprawka 186
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że innowacyjne 
technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

13. zauważa, że innowacyjne 
technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego; uznaje, 
że należy podjąć działania prawne i 
nadzorcze w celu przeciwdziałania ryzyku 
prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu stwarzanego przez aktywa 
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wirtualne;

Or. en

Poprawka 187
Pedro Marques, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, 
Margarida Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że innowacyjne 
technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

13. zauważa, że innowacyjne 
technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego; 
podkreśla odpowiedzialność instytucji 
finansowych w kwestii zapewniania 
ochrony i bezpieczeństwa danych klientów 
zgodnie z prawem UE;

Or. en

Poprawka 188
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że innowacyjne 
technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 

13. zauważa, że innowacyjne 
technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
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względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego; zwraca 
uwagę, że jednocześnie system 
regulacyjny i nadzorczy powinien 
pozostać otwarty na innowacje;

Or. en

Poprawka 189
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że innowacyjne 
technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego;

13. zauważa, że innowacyjne 
technologie finansowe głęboko 
przekształcają sektor finansowy, w tym 
usługi bankowe i płatnicze; podkreśla 
potrzebę podjęcia wyzwań stawianych 
przez te nowe technologie, takich jak 
zapewnienie zrównoważonych modeli 
biznesowych, równych szans pod 
względem regulacji i nadzoru oraz 
bezpieczeństwa cybernetycznego; 
opowiada się za neutralnością 
technologiczną jako zasadą przewodnią;

Or. en

Poprawka 190
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
„działalności parabankowej” a 
„tradycyjnym” sektorem bankowym, co 
budzi obawy o ryzyko systemowe ze 
względu na brak odpowiedniego nadzoru 
nad parabankami; wzywa w związku z tym 

skreśla się
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do ustanowienia zestawu narzędzi 
makroostrożnościowych w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom wobec 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego;

Or. en

Poprawka 191
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
„działalności parabankowej” a 
„tradycyjnym” sektorem bankowym, co 
budzi obawy o ryzyko systemowe ze 
względu na brak odpowiedniego nadzoru 
nad parabankami; wzywa w związku z 
tym do ustanowienia zestawu narzędzi 
makroostrożnościowych w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom wobec 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego;

14. dostrzega ważny wkład, jaki sektor 
parabankowy może wnieść w 
ustanowienie unii rynków kapitałowych 
dzięki dywersyfikacji źródeł finansowania; 
zauważa jednak, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
działalności parabankowej a tradycyjnym 
sektorem bankowym, co budzi obawy o 
ryzyko systemowe; wzywa w związku z 
tym do ustanowienia zestawu narzędzi 
makroostrożnościowych w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom dla 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego; 
zachęca globalne podmioty ustanawiające 
standardy do podejmowania działań 
mających na celu identyfikowanie tych 
zagrożeń i przeciwdziałanie im;

Or. en

Poprawka 192
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
„działalności parabankowej” a 
„tradycyjnym” sektorem bankowym, co 
budzi obawy o ryzyko systemowe ze 
względu na brak odpowiedniego nadzoru 
nad parabankami; wzywa w związku z tym 
do ustanowienia zestawu narzędzi 
makroostrożnościowych w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom wobec 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego;

14. podkreśla znaczne wzajemne 
powiązania między sektorem działalności 
parabankowej, którego wielkość jest 
źródłem zaniepokojenia, a tradycyjnym 
sektorem bankowym, co budzi obawy o 
ryzyko systemowe ze względu na brak 
odpowiedniego nadzoru nad parabankami; 
wzywa w związku z tym do ustanowienia 
zestawu narzędzi makroostrożnościowych 
w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego;

Or. en

Poprawka 193
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
„działalności parabankowej” a 
„tradycyjnym” sektorem bankowym, co 
budzi obawy o ryzyko systemowe ze 
względu na brak odpowiedniego nadzoru 
nad parabankami; wzywa w związku z tym 
do ustanowienia zestawu narzędzi 
makroostrożnościowych w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom wobec 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego;

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między 
parabankowym pośrednictwem 
finansowym a tradycyjnym sektorem 
bankowym, co budzi obawy o ryzyko 
systemowe ze względu na brak 
odpowiedniego nadzoru nad parabankami; 
wzywa w związku z tym do ustanowienia 
zestawu narzędzi makroostrożnościowych i 
do zwiększenia operacyjności już 
istniejących narzędzi w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom dla 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego 
pośrednictwa finansowego; ponadto 
podkreśla potrzebę neutralizowania 
powiązanych zagrożeń wynikających z 
transformacji płynności, podejmowania 
ryzyka i wykorzystywania dźwigni 
finansowej, które to zjawiska dotyczą tego 
sektora w szerszym zakresie;

Or. en
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Poprawka 194
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
„działalności parabankowej” a 
„tradycyjnym” sektorem bankowym, co 
budzi obawy o ryzyko systemowe ze 
względu na brak odpowiedniego nadzoru 
nad parabankami; wzywa w związku z tym 
do ustanowienia zestawu narzędzi 
makroostrożnościowych w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom wobec 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego;

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
„działalności parabankowej” a 
„tradycyjnym” sektorem bankowym, co 
budzi obawy o ryzyko systemowe ze 
względu na brak odpowiedniego nadzoru 
nad parabankami; podkreśla, że w 
Monitorze działalności parabankowej w 
UE, opublikowanym przez ERRS w 2018 
r., wskazano wiele zagrożeń i słabości w 
systemie działalności parabankowej UE, 
które wymagają monitorowania, w tym 
ryzyko płynności i zagrożenia związane z 
wykorzystywaniem dźwigni finansowej w 
odniesieniu do niektórych rodzajów 
funduszy inwestycyjnych, ryzyko 
wzajemnych powiązań i ryzyko 
wystąpienia efektu domina, ryzyko 
procykliczności, lewarowania i płynności 
wynikające z wykorzystywania 
instrumentów pochodnych i papierów 
wartościowych do finansowania 
transakcji oraz słabości w niektórych 
częściach sektora instytucji finansowych, 
gdzie znaczne braki danych 
uniemożliwiają ostateczną ocenę ryzyka; 
wzywa w związku z tym do 
skoordynowanych działań mających na 
celu neutralizację tych zagrożeń, w tym 
również ustanowienie zestawu narzędzi 
makroostrożnościowych w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom dla 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego;

Or. en
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Poprawka 195
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
„działalności parabankowej” a 
„tradycyjnym” sektorem bankowym, co 
budzi obawy o ryzyko systemowe ze 
względu na brak odpowiedniego nadzoru 
nad parabankami; wzywa w związku z tym 
do ustanowienia zestawu narzędzi 
makroostrożnościowych w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom wobec 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego;

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
działalności parabankowej a tradycyjnym 
sektorem bankowym, co budzi obawy o 
ryzyko systemowe ze względu na brak 
odpowiedniego nadzoru nad parabankami; 
wzywa w związku z tym do ustanowienia 
zestawu narzędzi makroostrożnościowych 
w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego; 
zachęca globalne podmioty ustanawiające 
standardy do wypełnienia tych luk i 
wykazania się taką samą gotowością do 
działania, z jaką zajmowano się 
dotychczas tradycyjnym sektorem 
bankowym;

Or. en

Poprawka 196
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
„działalności parabankowej” a 
„tradycyjnym” sektorem bankowym, co 
budzi obawy o ryzyko systemowe ze 
względu na brak odpowiedniego nadzoru 
nad parabankami; wzywa w związku z tym 
do ustanowienia zestawu narzędzi 
makroostrożnościowych w celu 
przeciwdziałania zagrożeniom wobec 
stabilności finansowej wynikającym z 
rosnącej roli systemu parabankowego;

14. zauważa, że istnieją znaczne 
wzajemne powiązania między sektorem 
działalności parabankowej a tradycyjnym 
sektorem bankowym, co budzi obawy o 
ryzyko systemowe ze względu na brak 
odpowiedniego nadzoru nad parabankami;
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Or. en

Poprawka 197
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. odnotowuje, że niektóre instytucje 
finansowe bezpośrednio nadzorowane 
przez EBC aktywnie ułatwiają pranie 
pieniędzy; uważa, że nadzór 
ostrożnościowy i nadzór prowadzony z 
myślą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
są jednakowo ważne; wzywa do przyjęcia 
bardziej jednolitego podejścia do nadzoru 
ostrożnościowego i nadzoru 
prowadzonego z myślą o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy;

Or. en

Poprawka 198
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; zwraca 
się do Komisji o kontynuowanie ocen 
skutków w zakresie zagrożeń 
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w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

wynikających z prania pieniędzy i 
finansowania terroryzmu, które mogą 
wynikać ze słabych punktów powstających 
z powodu wykorzystywania nowych 
technologii przez instytucje kredytowe i 
finansowe, a także z szybkiego 
rozprzestrzeniania się wirtualnych walut 
przy jednoczesnym braku wspólnego 
systemu regulacji oraz ze względu na 
anonimowość takich walut; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu dalszej harmonizacji 
zbioru przepisów dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu oraz w celu 
skutecznego przeciwdziałania 
zagrożeniom, jakie nielegalna działalność 
transgraniczna stwarza dla integralności 
systemu finansowego UE i bezpieczeństwa 
jej obywateli;

Or. en

Poprawka 199
Agnès Evren

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania 
rosnącej działalności transgranicznej w 
UE; wzywa Komisję, aby rozpoczęła prace 
nad przeglądem unijnych ram i 
prawodawstwa w obszarze 

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, która nie 
pozwoliła na odpowiednie monitorowanie 
niedociągnięć krajowych organów 
nadzorczych i na reagowanie na nie; 
wzywa Komisję, aby jak najszybciej 
rozpoczęła prace nad przeglądem unijnych 
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przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu 
skutecznego przeciwdziałania 
zagrożeniom, jakie nielegalna działalność 
transgraniczna stwarza dla integralności 
systemu finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

ram i prawodawstwa w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu 
skuteczniejszego przeciwdziałania 
zagrożeniom, jakie stwarzają banki 
obarczone największym ryzykiem, nad 
którymi nadzór krajowy uważa się za 
niewystarczający, aby zapewnić 
integralność systemu finansowego UE i 
bezpieczeństwo jej obywateli; przypomina, 
że aby zapobieganie praniu pieniędzy i 
zwalczanie finansowania terroryzmu były 
skuteczne, właściwe organy i instytucje 
finansowe muszą działać w sposób 
skoordynowany; zauważa, że wymiana 
informacji między tymi organami, 
zwłaszcza o charakterze transgranicznym, 
była niewystarczająca;

Or. fr

Poprawka 200
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który nie 
zapewnia odpowiedniego nadzoru ani nie 
umożliwia reagowania na braki w 
krajowych organach nadzoru oraz jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE;  wzywa 
Komisję, aby w trybie pilnym rozpoczęła 
prace nad przeglądem unijnych ram i 
prawodawstwa w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu 
skutecznego przeciwdziałania 
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obywateli UE; zagrożeniom, jakie dla integralności 
systemu finansowego UE i bezpieczeństwa 
jej obywateli stwarzają banki obarczone 
największym ryzykiem, nad którymi 
nadzór krajowy uważa się za 
niewystarczający; uważa, że 
rozporządzenie zagwarantowałoby 
skuteczniejsze ramy w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy niż 
dyrektywa; popiera pomysł powołania 
jednego europejskiego organu 
sprawującego nadzór w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy;

Or. en

Poprawka 201
Pedro Marques, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
konkluzje Rady z 5 grudnia 2019 r., w 
których upoważnia się Komisję do 
poszukiwania sposobów na usprawnienie 
współpracy między organami oraz na 
przekazanie zadań w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy 
organowi unijnemu, a także do 
przekształcenia niektórych części 
dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy w rozporządzenie, aby 
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stworzyć jednolity zbiór przepisów; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

Or. en

Poprawka 202
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który nie 
zapewnia odpowiedniego nadzoru ani nie 
umożliwia reagowania na braki w 
krajowych organach nadzoru oraz jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu 
skutecznego przeciwdziałania 
zagrożeniom, jakie nielegalna działalność 
transgraniczna stwarza dla integralności 
systemu finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE; uważa, że EUNB powinien 
zostać jedynym w UE organem 
koordynującym działania w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy z 
możliwością bezpośredniego 
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podejmowania interwencji w 
najpoważniejszych przypadkach lub jeżeli 
nadzór krajowy uważa się za 
niewystarczający;

Or. en

Poprawka 203
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który nie 
zapewnia odpowiedniego nadzoru ani nie 
umożliwia reagowania na braki w 
krajowych organach nadzoru oraz jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad analizą 
niedociągnięć unijnych ram w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
zadbała o jasność w kwestii podziału 
zakresu odpowiedzialności i koordynacji 
nadzoru transgranicznego, w razie 
potrzeby przy pomocy środków 
ustawodawczych; ponownie podkreśla 
znaczenie solidnych i spójnych ram w 
obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowania terroryzmu dla 
integralności systemu finansowego UE i 
bezpieczeństwa jej obywateli;

Or. en
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Poprawka 204
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby jak najszybciej rozpoczęła 
prace nad przeglądem unijnych ram i 
prawodawstwa w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu 
skutecznego przeciwdziałania 
zagrożeniom, jakie nielegalna działalność 
transgraniczna stwarza dla integralności 
systemu finansowego UE i bezpieczeństwa 
jej obywateli, a to poprzez przekształcenie 
obecnych dyrektyw w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w 
rozporządzenia oraz poprzez przekazanie 
na szczebel UE większej liczby uprawnień 
nadzorczych w obszarze przeciwdziałania 
praniu pieniędzy;

Or. en

Poprawka 205
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wyraża 
przekonanie, że Jednolity Mechanizm 
Nadzorczy również powinien odgrywać 
pewną rolę w obszarze przeciwdziałania 
praniu pieniędzy; z zadowoleniem 
przyjmuje powołanie specjalnej jednostki 
ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
apeluje do Jednolitego Mechanizmu 
Nadzorczego o dalsze wzmożenie 
wysiłków; wzywa Komisję, aby rozpoczęła 
prace nad przeglądem unijnych ram i 
prawodawstwa w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu 
skutecznego przeciwdziałania 
zagrożeniom, jakie nielegalna działalność 
transgraniczna stwarza dla integralności 
systemu finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

Or. en

Poprawka 206
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT);
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swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 
który jest niedostosowany do 
nadzorowania rosnącej działalności 
transgranicznej w UE; wzywa Komisję, 
aby rozpoczęła prace nad przeglądem 
unijnych ram i prawodawstwa w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w celu 
skutecznego przeciwdziałania 
zagrożeniom, jakie nielegalna działalność 
transgraniczna stwarza dla integralności 
systemu finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

Or. en

Poprawka 207
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE;

15. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie w sprawie wymiany 
informacji pomiędzy EBC a organami 
odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu (AML/CFT); przypomina o 
swoich poważnych obawach dotyczących 
fragmentacji regulacyjnej i nadzorczej w 
obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, który jest 
niedostosowany do nadzorowania rosnącej 
działalności transgranicznej w UE; wzywa 
Komisję, aby rozpoczęła prace nad 
przeglądem unijnych ram i prawodawstwa 
w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy w celu skutecznego 
przeciwdziałania zagrożeniom, jakie 
nielegalna działalność transgraniczna 
stwarza dla integralności systemu 
finansowego UE i bezpieczeństwa 
obywateli UE; przypomina o rezolucji 
Parlamentu z 19 września 2019 r. w 
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sprawie stanu wdrażania przepisów Unii 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz wzywa Komisję do 
uwzględnienia stanowiska Parlamentu;

Or. en

Poprawka 208
Luis Garicano, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem przyjmuje wspólne 
stanowisko ministrów finansów Francji, 
Niemiec, Włoch, Łotwy, Holandii i 
Hiszpanii, przedstawione w dokumencie z 
8 listopada, w którym wzywa się do 
harmonizacji europejskich ram 
regulacyjnych w obszarze 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu; odnotowuje 
główne przemówienie 
wiceprzewodniczącego wykonawczego 
Dombrovskisa z 15 listopada w Guildhall 
w Londynie, w którym to przemówieniu 
przedstawiono korzyści wynikające z 
przekazania organowi UE uprawnień w 
zakresie nadzoru i koordynacji; apeluje do 
Komisji o przedstawienie wniosku 
dotyczącego utworzenia takiego 
jednolitego europejskiego organu 
nadzorczego, aby zagwarantować spójne i 
skuteczne podejście;

Or. en

Poprawka 209
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji o zastanowienie 
się w związku z tym, czy odpowiedni organ 
UE powinien otrzymać zadanie 
prowadzenia niezależnego nadzoru w 
odniesieniu do kwestii wdrażania 
jednolitego zbioru przepisów;

Or. en

Poprawka 210
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. uważa, że spójny i 
zharmonizowany zestaw przepisów ma 
kluczowe znaczenie dla należytego 
funkcjonowania unii bankowej; wobec 
tego apeluje do Komisji o rozważenie w 
stosownym przypadku działań mających 
na celu wypromowanie jednolitego zbioru 
przepisów w dziedzinach mających 
szczególne znaczenie dla 
zagwarantowania niezakłóconej i 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków oraz 
nadzoru nad bankami; w szczególności 
zwraca uwagę na złożoność w kontekście 
przeprowadzania ważnej oceny 
adekwatności kadry kierowniczej 
wyższego szczebla w bankach z uwagi na 
ogromne zróżnicowanie w kwestii 
transpozycji dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych; zachęca zatem 
do włączenia do jednolitego zbioru 
przepisów wymogów dotyczących 
kompetencji i reputacji; uważa również, że 
jak najwyższy stopień harmonizacji jest 
niezbędny w obszarach, w których 
zastosowanie mają krajowe opcje i 
swobody uznania, w tym również w 
dziedzinie prawa dotyczącego 
niewypłacalności, odbierania licencji 
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bankowych i ogłaszania moratoriów;

Or. en

Poprawka 211
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. zwraca uwagę na ważną rolę 
środków wczesnej interwencji, jeżeli 
chodzi o zapobieganie upadłościom 
banków i kryzysom bankowym; zauważa 
jednak, że wymogi dotyczące stosowania 
środków wczesnej interwencji pokrywają 
się z niektórymi standardowymi środkami 
interwencji EBC; podkreśla, że w takich 
przypadkach pierwszeństwo mają 
standardowe środki interwencji; uważa 
zatem, że należy zadbać o to, aby 
odpowiednie środki nie pokrywały się, a to 
poprzez doprecyzowanie podstawy 
prawnej każdego z instrumentów, aby 
zagwarantować stopniowe wprowadzanie 
środków;

Or. en

Poprawka 212
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 
zauważa, że utworzenie europejskiej 
agencji ratingowej przyczyniłoby się do 
poprawy konkurencji, zmniejszenia 
asymetrii informacyjnych i zwiększenia 

skreśla się
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przejrzystości rynków; zauważa, że ratingi 
w obszarze zrównoważonego rozwoju 
oparte na kryteriach z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego stanowią ważne 
uzupełnienie ocen ryzyka kredytowego 
dostarczanych przez ratingi kredytowe 
przy kierowaniu funduszy na inwestycje w 
działalność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 213
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 
zauważa, że utworzenie europejskiej 
agencji ratingowej przyczyniłoby się do 
poprawy konkurencji, zmniejszenia 
asymetrii informacyjnych i zwiększenia 
przejrzystości rynków; zauważa, że ratingi 
w obszarze zrównoważonego rozwoju 
oparte na kryteriach z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego stanowią ważne 
uzupełnienie ocen ryzyka kredytowego 
dostarczanych przez ratingi kredytowe 
przy kierowaniu funduszy na inwestycje w 
działalność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

skreśla się

Or. en

Poprawka 214
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 
zauważa, że utworzenie europejskiej 
agencji ratingowej przyczyniłoby się do 
poprawy konkurencji, zmniejszenia 
asymetrii informacyjnych i zwiększenia 
przejrzystości rynków; zauważa, że ratingi 
w obszarze zrównoważonego rozwoju 
oparte na kryteriach z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego stanowią ważne 
uzupełnienie ocen ryzyka kredytowego 
dostarczanych przez ratingi kredytowe 
przy kierowaniu funduszy na inwestycje w 
działalność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

skreśla się

Or. en

Poprawka 215
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 
zauważa, że utworzenie europejskiej 
agencji ratingowej przyczyniłoby się do 
poprawy konkurencji, zmniejszenia 
asymetrii informacyjnych i zwiększenia 
przejrzystości rynków; zauważa, że ratingi 
w obszarze zrównoważonego rozwoju 
oparte na kryteriach z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego stanowią ważne 
uzupełnienie ocen ryzyka kredytowego 
dostarczanych przez ratingi kredytowe 
przy kierowaniu funduszy na inwestycje w 
działalność zgodną z zasadami 

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 
zauważa, że utworzenie europejskiej 
agencji ratingowej przyczyniłoby się do 
poprawy konkurencji, zmniejszenia 
asymetrii informacyjnych i zwiększenia 
przejrzystości rynków; zauważa, że ratingi 
w obszarze zrównoważonego rozwoju 
oparte na kryteriach z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego mogą z czasem stać się 
ważnym uzupełnieniem ocen ryzyka 
kredytowego dostarczanych przez ratingi 
kredytowe przy kierowaniu funduszy na 
inwestycje w działalność zgodną z 



PE644.981v01-00 112/152 AM\1195082PL.docx

PL

zrównoważonego rozwoju; zasadami zrównoważonego rozwoju; 
ostrzega jednak, że w sytuacji braku 
systemu klasyfikacji działań na 
zrównoważone i niezrównoważone (z 
możliwością przekształcenia w 
zrównoważone) oraz solidnej metodologii 
umożliwiającej przełożenie czynników 
środowiskowych, społecznych i 
związanych z zarządzaniem na wagę 
ryzyka aktywów samo obniżenie wymogów 
kapitałowych dla rzekomo ekologicznych 
inwestycji może mieć poważne 
konsekwencje dla stabilności finansowej;

Or. en

Poprawka 216
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 
zauważa, że utworzenie europejskiej 
agencji ratingowej przyczyniłoby się do 
poprawy konkurencji, zmniejszenia 
asymetrii informacyjnych i zwiększenia 
przejrzystości rynków; zauważa, że ratingi 
w obszarze zrównoważonego rozwoju 
oparte na kryteriach z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego stanowią ważne 
uzupełnienie ocen ryzyka kredytowego 
dostarczanych przez ratingi kredytowe przy 
kierowaniu funduszy na inwestycje w 
działalność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 
zadaje sobie pytanie, czy utworzenie 
europejskiej agencji ratingowej 
przyczyniłoby się do poprawy konkurencji, 
zmniejszenia asymetrii informacyjnej i 
zwiększenia przejrzystości rynków, 
ponieważ rynek ocen kredytowych w 
dalszym ciągu miałby charakter 
oligopolistyczny i korzystałby z wątpliwych 
metod oceny zdolności kredytowej; 
ostrzega, że ratingi w obszarze 
zrównoważonego rozwoju oparte na 
kryteriach z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego 
przyczyniłyby się do pogłębienia 
złożoności ocen ryzyka kredytowego 
dostarczanych przez ratingi kredytowe; 
ostrzega, że tego rodzaju oceny jakościowe 
mogłyby doprowadzić do kierowania 
funduszy na inwestycje w działalność 
usankcjonowaną politycznie, a nie w 
działalność mającą uzasadnienie 
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gospodarcze i zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 217
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 
zauważa, że utworzenie europejskiej 
agencji ratingowej przyczyniłoby się do 
poprawy konkurencji, zmniejszenia 
asymetrii informacyjnych i zwiększenia 
przejrzystości rynków; zauważa, że ratingi 
w obszarze zrównoważonego rozwoju 
oparte na kryteriach z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego stanowią ważne 
uzupełnienie ocen ryzyka kredytowego 
dostarczanych przez ratingi kredytowe 
przy kierowaniu funduszy na inwestycje w 
działalność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 
zauważa, że utworzenie europejskiej 
agencji ratingowej przyczyniłoby się do 
poprawy konkurencji, zmniejszenia 
asymetrii informacyjnych i zwiększenia 
przejrzystości rynków;

Or. en

Poprawka 218
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. przypomina swoją rezolucję z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie agencji 
ratingowych: przyszłych perspektyw; 

16. przypomina, jak rozwijały się 
unijne ramy dotyczące agencji 
ratingowych; zauważa, że ratingi w 
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zauważa, że utworzenie europejskiej 
agencji ratingowej przyczyniłoby się do 
poprawy konkurencji, zmniejszenia 
asymetrii informacyjnych i zwiększenia 
przejrzystości rynków; zauważa, że ratingi 
w obszarze zrównoważonego rozwoju 
oparte na kryteriach z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego stanowią ważne 
uzupełnienie ocen ryzyka kredytowego 
dostarczanych przez ratingi kredytowe 
przy kierowaniu funduszy na inwestycje w 
działalność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju;

obszarze zrównoważonego rozwoju oparte 
na kryteriach z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego stanowią ważne 
uzupełnienie ocen ryzyka kredytowego 
dostarczanych przez ratingi kredytowe 
przy kierowaniu funduszy na inwestycje w 
działalność zgodną z zasadami 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla, jak 
ważne jest zadbanie o to, aby rozwój 
rynku ratingów w obszarze 
zrównoważonego rozwoju opierał się na 
zasadzie konkurencyjności i nie 
ograniczył się do wyłonienia niewielkiej 
liczby usługodawców;

Or. en

Poprawka 219
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa potrzebę zwiększenia 
wysiłków na rzecz większej spójności 
działalności na rynku finansowym z 
celami zrównoważonego rozwoju i 
kryteriami z zakresu ochrony środowiska, 
polityki społecznej i ładu korporacyjnego, 
podkreślając centralną rolę europejskich 
urzędów nadzoru w realizacji tych celów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 220
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa potrzebę zwiększenia 17. zauważa wysiłki na rzecz większej 
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wysiłków na rzecz większej spójności 
działalności na rynku finansowym z celami 
zrównoważonego rozwoju i kryteriami z 
zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego, 
podkreślając centralną rolę europejskich 
urzędów nadzoru w realizacji tych celów;

spójności działalności na rynku 
finansowym z celami zrównoważonego 
rozwoju i kryteriami z zakresu ochrony 
środowiska, polityki społecznej i ładu 
korporacyjnego, podkreślając centralną 
rolę europejskich urzędów nadzoru w 
realizacji tych celów;

Or. en

Poprawka 221
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa potrzebę zwiększenia 
wysiłków na rzecz większej spójności 
działalności na rynku finansowym z celami 
zrównoważonego rozwoju i kryteriami z 
zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego, 
podkreślając centralną rolę europejskich 
urzędów nadzoru w realizacji tych celów;

17. zauważa potrzebę zwiększenia 
wysiłków na rzecz większej spójności 
działalności na rynku finansowym z celami 
zrównoważonego rozwoju i kryteriami z 
zakresu ochrony środowiska, polityki 
społecznej i ładu korporacyjnego, 
podkreślając centralną rolę europejskich 
urzędów nadzoru w realizacji tych celów; 
w związku z tym wzywa europejskie urzędy 
nadzoru, zwłaszcza EUNB we współpracy 
z ERRS, do opracowania wspólnej 
metodologii na potrzeby testów warunków 
skrajnych dotyczących emisji dwutlenku 
węgla, które byłyby w stanie określić skalę 
zagrożeń klimatycznych, z jakimi mają do 
czynienia instytucje finansowe, w tym 
również zagrożenia związane z 
obniżeniem wartości aktywów z powodu 
zmian w traktowaniu regulacyjnym 
wynikających z działań w zakresie 
łagodzenia skutków zmiany klimatu i 
dostosowywania się do niej; uważa, że w 
ramach tego rodzaju testów należy 
określać i oceniać ryzyko wynikające 
m.in. z makroekonomicznych skutków 
nagłych zmian w zużyciu energii, 
rewaluacji aktywów wysokoemisyjnych, w 
tym również z możliwych zmian w 
traktowaniu regulacyjnym i większej 
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częstotliwości występowania klęsk 
żywiołowych;

Or. en

Poprawka 222
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że banki muszą być w 
stanie prowadzić działalność 
transgraniczną, a jednocześnie zarządzać 
swoim kapitałem i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, aby zdywersyfikować 
grożące im ryzyko i zaradzić wszelkim 
problemom związanym z brakiem 
rentowności; podkreśla, że przepisy 
powinny dawać jednostce dominującej 
większą elastyczność działania w tym 
zakresie, a jednocześnie wymagać, by w 
przypadku kryzysu jednostka dominująca 
zapewniała kapitał i płynność jednostce 
zależnej zlokalizowanej w kraju 
przyjmującym; zwraca uwagę na większy 
stopień jasności w odniesieniu do kwestii 
podziału kompetencji nadzorczych 
przewidzianych w pakiecie bankowym; 
wzywa jednak Komisję i państwa 
członkowskie do dalszych wysiłków w celu 
złagodzenia napięć między państwami 
macierzystymi a państwami 
przyjmującymi;

Or. en

Poprawka 223
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. zwraca uwagę na najnowsze 
ustalenia EUNB, w których wskazuje się 
na wciąż utrzymujące się utrudnienia w 
transgranicznym świadczeniu usług 
bankowych; podkreśla korzyści 
wynikające z intensywniejszej działalności 
transgranicznej w odniesieniu do 
konkurencji na rynku i świadczenia usług 
konsumentom; wzywa Komisję do 
określenia i podjęcia aspektów jednolitego 
zbioru przepisów, które można poddać 
dalszej harmonizacji, a także do zajęcia 
się kwestią zróżnicowanego wdrażania 
przepisów w państwach członkowskich; 
zaleca Komisji zbadanie krajowych zasad 
postępowania w przypadku stwierdzenia 
niewypłacalności pod kątem ich dalszej 
harmonizacji;

Or. en

Poprawka 224
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy są odpowiednie 
do zagwarantowania tego, by wszystkie 
banki mogły, w razie potrzeby, podlegać 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez konieczności korzystania z 
pieniędzy podatników; zachęca Komisję do 
podjęcia działań następczych w związku z 
dokonanym przez Radę Stabilności 
Finansowej przeglądem prawodawstwa 

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; zwraca się do Komisji o 
zastanowienie się nad odpowiednimi 
działaniami następczymi w związku z tą 
kwestią, która była już przedmiotem jego 
własnego sprawozdania na temat 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków oraz rozporządzenia o 
mechanizmie restrukturyzacyjno-
likwidacyjnym z kwietnia 2019 r.; wzywa 
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dotyczącego banków „zbyt dużych, by 
mogły upaść”, oraz do rozważenia, czy 
należy ponownie uwzględnić przepisy 
dotyczące oddzielenia przyjmowania 
depozytów od bankowości inwestycyjnej;

Komisję do sprawdzenia, czy przepisy są 
odpowiednie do zagwarantowania tego, by 
wszystkie banki mogły, w razie potrzeby, 
podlegać restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
konieczności korzystania z pieniędzy 
podatników; zachęca Komisję do 
zastanowienia się nad ewentualną dalszą 
harmonizacją konkretnych aspektów w 
obecnych krajowych przepisach 
dotyczących niewypłacalności, w tym 
również czynników prowadzących do 
wszczęcia postępowania upadłościowego i 
restrukturyzacyjnego, a także do oceny, w 
jakim stopniu taka dalsza harmonizacja 
jest niezbędna, aby zagwarantować spójne 
i skuteczne stosowanie ram zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych; uważa, że 
doświadczenia Federalnej Korporacji 
Ubezpieczenia Depozytów w Stanach 
Zjednoczonych są nader pouczające, jeżeli 
chodzi o narzędzia służące do radzenia 
sobie z kryzysami bankowymi, w tym 
również ranking depozytów w hierarchii 
wierzycieli w postępowaniu dotyczącym 
upadłości banku, a zwłaszcza równy 
stopień uprzywilejowania ubezpieczonych 
i nieubezpieczonych depozytów; apeluje 
do Komisji o ocenę i wypracowanie 
jaśniejszej definicji zasady najniższych 
kosztów w ramach dyrektywy w sprawie 
systemów gwarancji depozytów;

Or. en

Poprawka 225
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 

18. zauważa, że od Jednolitej Rady ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji nie wymagano podjęcia działań 
naprawczych w 2019 r.; wzywa Komisję 
do sprawdzenia, czy przepisy są 
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sprawdzenia, czy przepisy są odpowiednie 
do zagwarantowania tego, by wszystkie 
banki mogły, w razie potrzeby, podlegać 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez konieczności korzystania z 
pieniędzy podatników; zachęca Komisję do 
podjęcia działań następczych w związku z 
dokonanym przez Radę Stabilności 
Finansowej przeglądem prawodawstwa 
dotyczącego banków „zbyt dużych, by 
mogły upaść”, oraz do rozważenia, czy 
należy ponownie uwzględnić przepisy 
dotyczące oddzielenia przyjmowania 
depozytów od bankowości inwestycyjnej;

odpowiednie do zagwarantowania tego, by 
wszystkie banki mogły, w razie potrzeby, 
podlegać restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
konieczności korzystania z pieniędzy 
podatników, co powinno również 
obejmować wykorzystanie różnych planów 
ratunkowych finansowanych z pieniędzy 
podatników, w tym jednolity fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji; zachęca Komisję do podjęcia 
działań następczych w związku z 
dokonanym przez Radę Stabilności 
Finansowej przeglądem prawodawstwa 
dotyczącego banków „zbyt dużych, by 
mogły upaść”; w tym kontekście wyraża 
ubolewanie z powodu słów, jakie 15 
czerwca 2019 r. wypowiedział członek 
Rady ds. Nadzoru EBC Pentti 
Hakkarainen, stwierdzając, że europejski 
sektor bankowy musi wejść w okres 
konsolidacji, podczas którego mniej 
dochodowe banki powinny opuścić rynek 
lub zostać przejęte przez swoich 
silniejszych konkurentów;

Or. en

Poprawka 226
Eero Heinäluoma

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy są odpowiednie 
do zagwarantowania tego, by wszystkie 
banki mogły, w razie potrzeby, podlegać 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez konieczności korzystania z 
pieniędzy podatników; zachęca Komisję do 
podjęcia działań następczych w związku z 

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy są odpowiednie 
do zagwarantowania tego, by wszystkie 
banki mogły, w razie potrzeby, podlegać 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez konieczności korzystania z 
pieniędzy podatników; zachęca Jednolitą 
Radę ds. Restrukturyzacji i 
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dokonanym przez Radę Stabilności 
Finansowej przeglądem prawodawstwa 
dotyczącego banków „zbyt dużych, by 
mogły upaść”, oraz do rozważenia, czy 
należy ponownie uwzględnić przepisy 
dotyczące oddzielenia przyjmowania 
depozytów od bankowości inwestycyjnej;

Uporządkowanej Likwidacji do 
stosowania przedmiotowych przepisów we 
wszystkich przypadkach zagrażających 
stabilności finansowej; zwraca się do 
Komisji o podjęcie działań następczych w 
związku z dokonanym przez Radę 
Stabilności Finansowej przeglądem 
prawodawstwa dotyczącego banków „zbyt 
dużych, by mogły upaść”, oraz do 
rozważenia, czy należy ponownie 
uwzględnić przepisy dotyczące oddzielenia 
przyjmowania depozytów od bankowości 
inwestycyjnej; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie zmian do komunikatu w 
sprawie banków z 2013 r., aby uwzględnić 
rozwój sytuacji w okresie pokryzysowym 
oraz zagwarantować spójność z ramami 
zarządzania kryzysowego; podkreśla, jak 
ważne jest w bilansach banków dbanie o 
wzrost środków własnych oraz 
gromadzenie wierzytelności mogących 
podlegać umorzeniu lub konwersji;

Or. en

Poprawka 227
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy są odpowiednie 
do zagwarantowania tego, by wszystkie 
banki mogły, w razie potrzeby, podlegać 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez konieczności korzystania z 
pieniędzy podatników; zachęca Komisję do 
podjęcia działań następczych w związku z 
dokonanym przez Radę Stabilności 
Finansowej przeglądem prawodawstwa 
dotyczącego banków „zbyt dużych, by 

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy są odpowiednie 
do zagwarantowania tego, by wszystkie 
banki mogły, w razie potrzeby, podlegać 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez konieczności korzystania z 
pieniędzy podatników; zachęca Komisję do 
podjęcia działań następczych w związku z 
dokonanym przez Radę Stabilności 
Finansowej przeglądem prawodawstwa 
dotyczącego banków „zbyt dużych, by 
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mogły upaść”, oraz do rozważenia, czy 
należy ponownie uwzględnić przepisy 
dotyczące oddzielenia przyjmowania 
depozytów od bankowości inwestycyjnej;

mogły upaść”, oraz do rozważenia, czy 
należy ponownie uwzględnić przepisy 
dotyczące oddzielenia przyjmowania 
depozytów od bankowości inwestycyjnej; 
apeluje do Jednolitej Rady ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji o zakończenie procesu 
opracowywania planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
wystarczających buforów dotyczących 
minimalnego wymogu funduszy własnych 
i zobowiązań kwalifikowanych dla 
wszystkich odpowiednich banków;

Or. en

Poprawka 228
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy są odpowiednie 
do zagwarantowania tego, by wszystkie 
banki mogły, w razie potrzeby, podlegać 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez konieczności korzystania z 
pieniędzy podatników; zachęca Komisję 
do podjęcia działań następczych w 
związku z dokonanym przez Radę 
Stabilności Finansowej przeglądem 
prawodawstwa dotyczącego banków „zbyt 
dużych, by mogły upaść”, oraz do 
rozważenia, czy należy ponownie 
uwzględnić przepisy dotyczące oddzielenia 
przyjmowania depozytów od bankowości 
inwestycyjnej;

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy i komunikat w 
sprawie banków i pomocy państwa z 2013 
r. są odpowiednie do zagwarantowania 
tego, by wszystkie banki mogły, w razie 
potrzeby, podlegać restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
konieczności korzystania z pieniędzy 
podatników; uważa, że decyzja Komisji w 
sprawie pomocy państwa w sektorze 
bankowym jest mało czytelna;

Or. en
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Poprawka 229
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy są odpowiednie 
do zagwarantowania tego, by wszystkie 
banki mogły, w razie potrzeby, podlegać 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez konieczności korzystania z 
pieniędzy podatników; zachęca Komisję 
do podjęcia działań następczych w 
związku z dokonanym przez Radę 
Stabilności Finansowej przeglądem 
prawodawstwa dotyczącego banków „zbyt 
dużych, by mogły upaść”, oraz do 
rozważenia, czy należy ponownie 
uwzględnić przepisy dotyczące oddzielenia 
przyjmowania depozytów od bankowości 
inwestycyjnej;

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy i komunikat w 
sprawie banków i pomocy państwa z 2013 
r. są odpowiednie do zagwarantowania 
tego, by wszystkie banki mogły, w razie 
potrzeby, podlegać restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
konieczności korzystania z pieniędzy 
podatników; zwraca się do Komisji 
Europejskiej o ścisłe stosowanie zasad 
pomocy państwa, aby zlikwidować zachęty 
do podważania wspólnej dyscypliny;

Or. en

Poprawka 230
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Monica Semedo
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy są odpowiednie 
do zagwarantowania tego, by wszystkie 
banki mogły, w razie potrzeby, podlegać 

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie 
wymagano podjęcia działań naprawczych 
w 2019 r.; wzywa Komisję do 
sprawdzenia, czy przepisy i komunikat w 
sprawie banków i pomocy państwa z 2013 
r. są odpowiednie do zagwarantowania 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez konieczności korzystania z 
pieniędzy podatników; zachęca Komisję do 
podjęcia działań następczych w związku z 
dokonanym przez Radę Stabilności 
Finansowej przeglądem prawodawstwa 
dotyczącego banków „zbyt dużych, by 
mogły upaść”, oraz do rozważenia, czy 
należy ponownie uwzględnić przepisy 
dotyczące oddzielenia przyjmowania 
depozytów od bankowości inwestycyjnej;

tego, by wszystkie banki mogły, w razie 
potrzeby, podlegać restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
konieczności korzystania z pieniędzy 
podatników; zachęca Komisję do podjęcia 
działań następczych w związku z 
dokonanym przez Radę Stabilności 
Finansowej przeglądem prawodawstwa 
dotyczącego banków „zbyt dużych, by 
mogły upaść”;

Or. en

Poprawka 231
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. jest głęboko zaniepokojony faktem, 
że pięć lat po przyjęciu dyrektywy w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków 
instytucje w obrębie unii bankowej nie 
posiadają w pełni zgodnych planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji; w związku z tym zauważa, że 
aby plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji były w pełni 
zgodne z wymogami prawa, Jednolita 
Rada ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji musi 
przedstawić kompleksową ocenę 
możliwości przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji każdego banku, w tym również 
ocenić, czy istnieją istotne przeszkody w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danego podmiotu i jak takie 
przeszkody można usunąć; wyraża 
zaniepokojenie z powodu oświadczenia 
Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji, że „przyjęte 
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dotychczas plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji uwzględniają 
kwestie dotyczące możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, ale nie zawierają jeszcze w 
pełni funkcjonalnej oceny możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji”1b; podkreśla, że obecne ramy 
prawne nie przewidują stopniowego 
wprowadzania planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ani ich oceny; 
wzywa Jednolitą Radę ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji do opracowania w pełni 
funkcjonalnych planów dla wszystkich 
grup wchodzących w zakres jej 
bezpośrednich kompetencji, obejmujących 
m.in. identyfikację i usuwanie wszelkich 
istotnych przeszkód w przeprowadzeniu 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, oraz do 
uczynienia tego w ramach cyklu 
planowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 2020 r.;
_________________
1b 
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/foll
owup_reply_to_written_question_z038_20
19_by_mep_sven_giegold.pdf

Or. en

Poprawka 232
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. apeluje o wzmocnienie ram 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w kontekście 
niedawnych kontrowersyjnych 
przypadków; podkreśla jego 
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niedociągnięcia z uwagi na złożoną 
strukturę zarządzania i niespójne 
stosowanie dostępnych narzędzi 
zarządzania kryzysowego, co budzi obawy 
co do równych warunków działania i 
skutkuje wąską interpretacją oceny 
interesu publicznego w ramach tego 
mechanizmu;

Or. en

Poprawka 233
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do corocznego 
sprawdzania, czy nadal spełniane są 
wymogi dotyczące stosowania art. 107 ust. 
3 lit. b) TFUE w odniesieniu do 
możliwości przyznawania pomocy państwa 
w sektorze finansowym;

Or. en

Poprawka 234
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca uwagę na dyskusje toczące 
się w łonie powołanej w styczniu 2019 r. 
grupy roboczej wysokiego szczebla ds. 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów, która podlega Eurogrupie, w 
sprawie ukończenia unii bankowej, w tym 
również na temat dalszego usprawnienia 
ram zarządzania kryzysowego dla 
banków; wzywa Komisję do 
uwzględniania zależności między dalszym 
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rozwojem ram zarządzania kryzysowego a 
zmianami politycznymi w odniesieniu do 
gwarantowania depozytów, czego 
początkiem może być trwający przegląd 
dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 
depozytów;

Or. en

Poprawka 235
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wyraża ponadto zaniepokojenie, że 
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji nie informuje 
regularnie o tym, w jakim stopniu banki 
realizują cel w zakresie minimalnego 
wymogu funduszy własnych i zobowiązań 
kwalifikowanych; wzywa radę do 
sformułowania wiążących celów w 
zakresie minimalnego wymogu funduszy 
własnych i zobowiązań kwalifikowanych 
dla wszystkich banków wchodzących w 
zakres jej kompetencji oraz do 
podejmowania działań, jeżeli banki nie 
osiągają tych celów;

Or. en

Poprawka 236
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. zauważa, że w swojej niedawnej 
decyzji Komisja doszła do wniosku, iż 
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znaczące wsparcie ze środków 
publicznych, przyznane niemieckiemu 
bankowi krajowemu, nie stanowi pomocy 
państwa, ponieważ do dokapitalizowania 
banku i dodatkowego przyznania mu 
gwarancji państwa doszło na warunkach, 
które byłyby do zaakceptowania przez 
prywatnego inwestora (zasada 
funkcjonowania podmiotu w gospodarce 
rynkowej); wciąż jednak nie jest 
przekonany, czy nowa propozycja planu 
biznesowego umożliwi bankowi powrót na 
ścieżkę rentowności, zwłaszcza że 
zatwierdzenie przez Komisję planu 
restrukturyzacji tego banku w 2012 r. 
okazało się wyrazem nadmiernego 
optymizmu; w związku z tym podkreśla, że 
wsparcie przyznane przez instytucjonalny 
system ochrony nie może być 
automatycznie zgodne z zasadą 
funkcjonowania podmiotu w gospodarce 
rynkowej, gdyż inwestor prywatny jest 
zainteresowany wyłącznie spodziewanym 
zwrotem z inwestycji, a nie kosztami 
związanymi z alternatywnym 
scenariuszem, jakim jest upadłość banku; 
jest ponadto zdania, że zwalnianie ze 
stosowania zasad dotyczących pomocy 
państwa w przypadku inwestycji 
dokonywanych przez instytucjonalne 
systemy ochrony na rzecz powiązanych 
instytucji zagrożonych upadłością 
zniweczyłoby zasadę równych warunków 
prowadzenia działalności w unii 
bankowej;

Or. en

Poprawka 237
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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18d. zauważa, że w dwóch niedawnych 
przypadkach we Włoszech Komisja 
zatwierdziła pomoc państwa, chociaż 
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji doszła do 
wniosku, że restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja są sprzeczne z 
interesem publicznym; Komisja uzasadnia 
swą decyzję tym, że pomoc państwa 
łagodzi zakłócenia gospodarcze i prowadzi 
do tego, że „uprzywilejowani wierzyciele 
banków są w lepszej sytuacji w przypadku 
upadłości niż w przypadku 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji”1c; wyraża zaniepokojenie, że z 
uwagi na niejasny przekaz komunikatu w 
sprawie sektora bankowego z 2013 r. w 
odniesieniu do tego, co stanowi poważne 
konsekwencje dla gospodarki regionalnej, 
przepisy dotyczące pomocy na likwidację 
pozostawiają państwom członkowskim 
swobodę skutecznej obrony interesu 
publicznego na szczeblu lokalnym, na 
obronę którego Jednolita Rada ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji nie pozwoliła na szczeblu 
krajowym; wzywa zatem Komisję do 
dokonania od dawna już potrzebnego 
przeglądu komunikatu w sprawie sektora 
bankowego z 2013 r. w zgodzie z zasadą 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków; 
podkreśla odpowiednio, że ocena 
kryterium interesu publicznego zgodnie z 
dyrektywą w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków powinna również w 
należyty sposób uwzględniać 
prawdopodobieństwo wykorzystania 
funduszy publicznych w przypadku, jeżeli 
nie uruchomiono restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ani nie 
zastosowano krajowego postępowania 
upadłościowego;
_________________
1c Prezes EUNB, http://www.lastampa. 
it/2017/07/19/esteri/lastampa-in-
english/enria-eba-we-warned-italy-in-
about-risks-for-banks-
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ZqtCBNa7Yp1d¬PEtxY5CHWI/pagina.ht
ml.

Or. en

Poprawka 238
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18e. zauważa ponadto, że obecna 
różnorodność systemów upadłościowych 
jest przyczyną niepewności co do wyniku 
postępowania likwidacyjnego; jest zdania, 
że aby unia bankowa sprawnie 
funkcjonowała, przepisy dotyczące 
niewypłacalności należy jeszcze bardziej 
zharmonizować i uczynić z nich 
ogólnounijny system, który 
gwarantowałby taki sam poziom pewności 
w przypadku likwidacji, jakiego oczekuje 
się w przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; podkreśla 
m.in. potrzebę zharmonizowania 
czynników prowadzących do wszczęcia 
postępowania upadłościowego w 
państwach członkowskich oraz zadbania o 
ich zbieżność z odebraniem licencji 
bankowej, aby zapobiec sytuacjom 
zawieszenia, w których bank uznaje się za 
będący na progu upadłości lub zagrożony 
upadłością, ale ani podjęcie działań 
prowadzących do restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie leży w 
interesie publicznym, ani przepisy krajowe 
nie pozwalają na wszczęcie postępowania 
likwidacyjnego;

Or. en

Poprawka 239
Ernest Urtasun
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18f. wzywa Komisję, aby oceniła, czy 
sektor bankowy od początku kryzysu 
korzysta z ukrytych dotacji oraz pomocy 
państwa w formie niekonwencjonalnej 
pomocy na utrzymanie płynności 
finansowej; zwraca uwagę, że chociaż 
wpływ na realną gospodarkę jest raczej 
ograniczony, operacje płynnościowe EBC 
umożliwiają bankom dostęp do 
finansowania po bardzo niskich kosztach 
lub nawet przy ujemnych stopach 
procentowych i przy niższej jakości 
zabezpieczeń; uważa, że w ten sposób 
bezpośrednio dotuje się ich bilanse w 
ramach, które wymykają się ustalonym 
kontrolom demokratycznym i równowadze 
w zakresie udzielania dotacji publicznych; 
ubolewa, że wielkość tej dotacji nie jest 
monitorowana ani publikowana oraz że 
jest ona wolna od ścisłych warunków 
dotyczących tego, czy i jak zostanie 
zainwestowana; domaga się, aby wszelkim 
tego rodzaju nadzwyczajnym środkom 
towarzyszyły środki ograniczające 
zakłócenia na rynkach i w gospodarce;

Or. en

Poprawka 240
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony brakiem takich 
mechanizmów w unii bankowej, które 
zapewniłyby awaryjną płynność w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, i wzywa 

skreśla się
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Komisję, by bezzwłocznie podjęła próbę 
usunięcia tej luki;

Or. en

Poprawka 241
Billy Kelleher, Monica Semedo, Luis Garicano
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony brakiem takich 
mechanizmów w unii bankowej, które 
zapewniłyby awaryjną płynność w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, i wzywa 
Komisję, by bezzwłocznie podjęła próbę 
usunięcia tej luki;

19. jest zaniepokojony brakiem takich 
mechanizmów w unii bankowej, które 
zapewniłyby awaryjną płynność w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; podkreśla 
znaczenie płynności w przypadku 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dla niezakłóconego świadczenia 
usług i dla stabilności rynków 
finansowych; przyznaje, że wspólny 
mechanizm ochronny dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków nie 
wystarczyłby do realizacji tego celu, 
zwłaszcza w przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banku o 
znaczeniu systemowym; wzywa Komisję 
do podjęcia próby wyeliminowania tej luki 
bez dalszej zwłoki;

Or. en

Poprawka 242
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony brakiem takich 
mechanizmów w unii bankowej, które 

19. jest zaniepokojony awaryjną 
płynnością, którą można zapewnić w 
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zapewniłyby awaryjną płynność w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, i wzywa 
Komisję, by bezzwłocznie podjęła próbę 
usunięcia tej luki;

przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; wzywa 
Komisję do wyeliminowania związanej z 
tym pokusy nadużycia bez dalszej zwłoki; 
odrzuca koncepcję, zgodnie z którą EBC 
mógłby być źródłem takiej płynności;

Or. en

Poprawka 243
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony brakiem takich 
mechanizmów w unii bankowej, które 
zapewniłyby awaryjną płynność w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, i wzywa 
Komisję, by bezzwłocznie podjęła próbę 
usunięcia tej luki;

19. jest zaniepokojony brakiem takich 
mechanizmów w unii bankowej, które 
zapewniłyby płynność bankowi w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, i wzywa 
Komisję, by bezzwłocznie podjęła próbę 
usunięcia tej luki;

Or. en

Poprawka 244
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. jest zaniepokojony brakiem takich 
mechanizmów w unii bankowej, które 
zapewniłyby awaryjną płynność w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, i wzywa 
Komisję, by bezzwłocznie podjęła próbę 
usunięcia tej luki;

19. jest zaniepokojony brakiem takich 
mechanizmów w unii bankowej, które 
zapewniłyby płynność w przypadku 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, i wzywa Komisję, by 
bezzwłocznie podjęła próbę usunięcia tej 
luki;

Or. en



AM\1195082PL.docx 133/152 PE644.981v01-00

PL

Poprawka 245
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do uruchomienia 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji;

20. zwraca uwagę na postępy 
poczynione przez Eurogrupę w kwestii 
osiągnięcia porozumienia w sprawie ram 
prawnych dotyczących wspólnego 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; ubolewa 
jednak z powodu decyzji o odroczeniu 
ostatecznej decyzji w sprawie 
wprowadzenia wspólnego mechanizmu 
ochronnego; przypomina o znaczeniu 
wspólnego mechanizmu ochronnego jako 
ważnego narzędzia dla jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; wzywa do jak 
najszybszego uruchomienia mechanizmu 
ochronnego;

Or. en

Poprawka 246
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do uruchomienia 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji;

20. odnotowuje decyzję Eurogrupy w 
sprawie „porozumienia co do zasady” w 
związku z reformą Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności; wzywa do 
uruchomienia mechanizmu ochronnego dla 
jednolitego funduszu restrukturyzacji; 
przypomina w tym kontekście, jak ważne 
jest antycypowanie wprowadzenia 
mechanizmu ochronnego w 2020 r.;
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Or. en

Poprawka 247
Herve Juvin, Hélène Laporte

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do uruchomienia 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji;

20. uważa, że w ramach dostosowanej 
metody należy dokonać przeglądu zasad 
dotyczących składek na rzecz jednolitego 
funduszu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, które to 
zasady powinny w większym stopniu 
uwzględnić ryzyko, a nie wielkość 
ekonomiczną instytucji;

Or. fr

Poprawka 248
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do uruchomienia 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji;

20. wzywa do uruchomienia 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji na warunkach 
uzgodnionych przez ministrów finansów 
UE;

Or. en

Poprawka 249
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka
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20. wzywa do uruchomienia 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji;

20. wzywa do jak najwcześniejszego 
wprowadzenia mechanizmu ochronnego 
dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
jego bezzwłocznego uruchomienia;

Or. en

Poprawka 250
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do uruchomienia 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji;

20. wzywa do rozwiązania jednolitego 
funduszu restrukturyzacji;

Or. en

Poprawka 251
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do uruchomienia 
mechanizmu ochronnego dla jednolitego 
funduszu restrukturyzacji;

20. odrzuca wszelkie mechanizmy 
ochronne finansowane z pieniędzy 
podatników;

Or. en

Poprawka 252
Herve Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że banki muszą być w skreśla się
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stanie prowadzić działalność 
transgraniczną, zarządzając jednocześnie 
swoim kapitałem i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, aby zdywersyfikować 
grożące im ryzyko i zaradzić wszelkim 
problemom związanym z brakiem 
rentowności; podkreśla, że przepisy 
powinny dawać jednostce dominującej 
większą elastyczność działania w tym 
zakresie, wymagając jednocześnie, by w 
przypadku kryzysu jednostka dominująca 
zapewniała kapitał i płynność jednostce 
zależnej zlokalizowanej w kraju 
przyjmującym;

Or. fr

Poprawka 253
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że banki muszą być w 
stanie prowadzić działalność 
transgraniczną, zarządzając jednocześnie 
swoim kapitałem i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, aby zdywersyfikować 
grożące im ryzyko i zaradzić wszelkim 
problemom związanym z brakiem 
rentowności; podkreśla, że przepisy 
powinny dawać jednostce dominującej 
większą elastyczność działania w tym 
zakresie, wymagając jednocześnie, by w 
przypadku kryzysu jednostka dominująca 
zapewniała kapitał i płynność jednostce 
zależnej zlokalizowanej w kraju 
przyjmującym;

21. podkreśla, że banki muszą być w 
stanie prowadzić działalność 
transgraniczną, a jednocześnie zarządzać 
swoim kapitałem i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, aby zdywersyfikować 
grożące im ryzyko i zaradzić wszelkim 
problemom związanym z brakiem 
rentowności; podkreśla, że przepisy 
powinny dawać jednostce dominującej 
większą elastyczność działania w tym 
zakresie, a jednocześnie przewidywać 
wiarygodne i egzekwowalne mechanizmy 
umożliwiające - w przypadku kryzysu - 
jednostce dominującej (podmiot objęty 
planem restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji) zapewnienie kapitału i 
płynności jednostce zależnej 
zlokalizowanej w innym kraju 
przyjmującym w granicach unii bankowej 
oraz spełnienie przez nią minimalnego 
wymogu funduszy własnych i zobowiązań 
kwalifikowanych; uważa jednak, że należy 
przewidzieć pewne zabezpieczenia; w 
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związku z tym zwraca uwagę na 
możliwość wprowadzenia mechanizmu 
wsparcia na poziomie jednostki 
dominującej wewnątrz grupy oraz 
pewnych odstępstw od stosowania 
wymogów dotyczących płynności; 
ponownie podkreśla pozytywny efekt 
harmonizacji pewnych części przepisów 
dotyczących niewypłacalności;

Or. en

Poprawka 254
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że banki muszą być w 
stanie prowadzić działalność 
transgraniczną, zarządzając jednocześnie 
swoim kapitałem i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, aby zdywersyfikować 
grożące im ryzyko i zaradzić wszelkim 
problemom związanym z brakiem 
rentowności; podkreśla, że przepisy 
powinny dawać jednostce dominującej 
większą elastyczność działania w tym 
zakresie, wymagając jednocześnie, by w 
przypadku kryzysu jednostka dominująca 
zapewniała kapitał i płynność jednostce 
zależnej zlokalizowanej w kraju 
przyjmującym;

21. podkreśla, że niektóre banki 
prowadzą działalność transgraniczną, a 
jednocześnie zarządzają swoim kapitałem i 
płynnością na poziomie skonsolidowanym, 
aby zdywersyfikować grożące im ryzyko i 
zaradzić wszelkim problemom związanym 
z brakiem rentowności;

Or. en

Poprawka 255
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka
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21. podkreśla, że banki muszą być w 
stanie prowadzić działalność 
transgraniczną, zarządzając jednocześnie 
swoim kapitałem i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, aby zdywersyfikować 
grożące im ryzyko i zaradzić wszelkim 
problemom związanym z brakiem 
rentowności; podkreśla, że przepisy 
powinny dawać jednostce dominującej 
większą elastyczność działania w tym 
zakresie, wymagając jednocześnie, by w 
przypadku kryzysu jednostka dominująca 
zapewniała kapitał i płynność jednostce 
zależnej zlokalizowanej w kraju 
przyjmującym;

21. wyraża zaniepokojenie z powodu 
ostatnich dyskusji nad potrzebą 
transgranicznych fuzji bankowych; wzywa 
Komisję do przeprowadzenia szczegółowej 
oceny skutków takich fuzji oraz do oceny 
ich wpływu na stabilność finansową i 
zasadę „zbyt duży, by upaść”, zanim 
przedstawi jakiekolwiek wnioski w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 256
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Margarida Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że banki muszą być w 
stanie prowadzić działalność 
transgraniczną, zarządzając jednocześnie 
swoim kapitałem i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, aby zdywersyfikować 
grożące im ryzyko i zaradzić wszelkim 
problemom związanym z brakiem 
rentowności; podkreśla, że przepisy 
powinny dawać jednostce dominującej 
większą elastyczność działania w tym 
zakresie, wymagając jednocześnie, by w 
przypadku kryzysu jednostka dominująca 
zapewniała kapitał i płynność jednostce 
zależnej zlokalizowanej w kraju 
przyjmującym;

21. podkreśla, że banki muszą być w 
stanie prowadzić działalność 
transgraniczną, a jednocześnie zarządzać 
swoim kapitałem i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, aby zdywersyfikować 
grożące im ryzyko i zaradzić wszelkim 
problemom związanym z brakiem 
rentowności; podkreśla, że przepisy 
powinny dawać jednostce dominującej 
większą elastyczność działania w tym 
zakresie, a jednocześnie wymagać, by w 
przypadku kryzysu jednostka dominująca 
zapewniała kapitał i płynność jednostce 
zależnej zlokalizowanej w kraju 
przyjmującym; zwraca uwagę na 
znaczenie konwergencji przepisów 
dotyczących likwidacji między państwami 
członkowskimi;

Or. en
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Poprawka 257
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że problem banków zbyt 
dużych, by upaść jest nadal bardzo istotny 
i stanowi poważne ryzyko dla możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków; przypomina o 
potrzebie reformy strukturalnej sektora 
bankowego w oparciu o wyraźne i 
obowiązkowe oddzielenie podstawowej 
działalności kredytowej od działalności 
związanej z zawieraniem transakcji; 
zwraca uwagę, że reforma ta stanowi 
fundamentalne uzupełnienie ram 
rozwiązywania kryzysów, na co wyraźnie 
wskazały doświadczenia zdobyte w wyniku 
kryzysu finansowego z 2008 r.;

Or. en

Poprawka 258
Martin Schirdewan

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że należy utrzymać 
krajowe systemy bankowe i nie należy 
stwarzać dla nich zagrożeń poprzez dalsze 
wysiłki na rzecz transgranicznej 
harmonizacji; z wielkim zaniepokojeniem 
postrzega w tym kontekście różne 
porównania z modelem finansowania 
gospodarki w Stanach Zjednoczonych, 
gdyż model ten może wprawdzie 
umożliwiać wyższe zyski krótkoterminowe, 
ale jednocześnie jest mniej stabilny;

Or. en
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Poprawka 259
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zachęca Komisję do podjęcia 
działań następczych w związku z 
dokonanym przez Radę Stabilności 
Finansowej przeglądem prawodawstwa 
dotyczącego banków „zbyt dużych, by 
mogły upaść”, oraz do rozważenia, czy 
należy ponownie uwzględnić przepisy 
dotyczące oddzielenia przyjmowania 
depozytów od bankowości inwestycyjnej;

Or. en

Poprawka 260
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do przedstawienia 
środków na potrzeby solidnych ram na 
rzecz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków oraz na wypadek 
stwierdzenia niewypłacalności banku;

Or. en

Poprawka 261
Engin Eroglu

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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21a. zauważa, że aby nie stwarzać 
szkodliwych zachęt i aby przestrzegać 
zasady pomocniczości odpowiedzialność 
na szczeblu krajowym musi pozostać 
centralnym elementem oraz że wobec tego 
z europejskich systemów reasekuracji 
można korzystać tylko w przypadku 
wyczerpania zasobów krajowych;

Or. en

Poprawka 262
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wyraża głębokie zaniepokojenie, że 
unii bankowej wciąż brakuje trzeciego 
filaru, mianowicie solidnego 
europejskiego systemu gwarancji 
depozytów, który zapewniłby ochronę 
depozytów w całej unii bankowej bez 
względu na położenie geograficzne oraz 
znacznie osłabił niekorzystne powiązania 
między bankami a rządami państw, z 
których te banki pochodzą;

Or. en

Poprawka 263
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. podkreśla, że choć europejski 
system gwarantowania depozytów w 
początkowej fazie może być źródłem 
podlegającej zwrotowi pomocy na 
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utrzymanie płynności finansowej, nie 
może to być rozwiązanie ostateczne, lecz 
jedynie przejściowe na drodze ku w pełni 
operacyjnemu systemowi gwarantowania 
depozytów;

Or. en

Poprawka 264
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

22. odrzuca przekształcenie unii 
bankowej w unię transferową poprzez 
utworzenie w pełni wzajemnego 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów, aby zmuszać deponentów w 
jednym państwie członkowskim do 
płacenia za zakłócenia w działalności 
bankowej w innych państwach 
członkowskich i podkopywać zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; przypomina, że pokusa 
nadużycia związana z ochroną depozytów 
skłania banki przyjmujące depozyty do 
podejmowania nadmiernie ryzykownych 
działań; przypomina, że ochrona 
depozytów zniechęca deponentów do 
kontrolowania własnych banków oraz ich 
decyzji dotyczących inwestycji i 
zarządzania; odrzuca poparcie 
przewodniczącej Komisji i prezes EBC dla 
ustanowienia europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów; wskazuje, że 
brak prawidłowej oceny skutków wniosku 
w sprawie europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów jest zasadniczo 
sprzeczny z zasadami dobrego 
zarządzania; zauważa, że nadal istnieją 
poważne wątpliwości dotyczące 
odpowiedniej podstawy prawnej dla 
ustanowienia europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów;



AM\1195082PL.docx 143/152 PE644.981v01-00

PL

Or. en

Poprawka 265
Joachim Schuster

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów w oparciu o skuteczny system 
nadzoru i zarządzania kryzysowego, 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
stwierdzania niewypłacalności banków i 
dalszy rozwój europejskiego systemu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, aby chronić deponentów przed 
zakłóceniami w działalności bankowej, 
zadbać o zaufanie deponentów i 
inwestorów w całej unii bankowej oraz 
wzmocnić stabilność całej strefy euro; z 
zadowoleniem przyjmuje poparcie 
przewodniczącej Komisji i prezes EBC dla 
ustanowienia europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów;

Or. en

Poprawka 266
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 

22. sprzeciwia się urzeczywistnieniu 
unii bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów;
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bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

Or. en

Poprawka 267
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie przewodniczącej Komisji i prezes 
EBC dla ustanowienia europejskiego 
systemu gwarantowania depozytów; wzywa 
Radę do jak najszybszego wznowienia 
negocjacji w sprawie europejskiego 
systemu gwarantowania depozytów przy 
jednoczesnym zadbaniu o spójne ramy 
przy pomocy dyrektywy w sprawie 
systemów gwarancji depozytów, aby 
zrealizować cel, jakim jest poprawa 
stabilności finansowej;

Or. en

Poprawka 268
Ernest Urtasun
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; jest zdania, że choć europejski 
system gwarantowania depozytów musi 
zapewniać całkowitą płynność i pokrywać 
straty, należy w nim utrzymać 
instytucjonalne systemy ochrony, które 
dla celów związanych z europejskim 
systemem gwarantowania depozytów 
powinno się traktować jako jeden 
podmiot; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

Or. en

Poprawka 269
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; dostrzega ewentualną potrzebę 
pragmatycznego wprowadzenia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów przy jednoczesnym utrzymaniu 
ambitnego zamiaru wprowadzenia w pełni 
uwspólnionych ram; z zadowoleniem 
przyjmuje poparcie przewodniczącej 
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Komisji i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

Or. en

Poprawka 270
Esther de Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów, aby chronić deponentów przed 
zakłóceniami w działalności bankowej i 
zadbać o zaufanie deponentów oraz 
inwestorów w całej unii bankowej; tym 
samym zauważa, że ograniczenie zagrożeń 
będzie istotnym elementem dokonania 
postępów; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

Or. en

Poprawka 271
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej dzięki wysokiemu poziomowi 
ochrony depozytów, np. poprzez 
utworzenie systemu gwarantowania 
depozytów, aby chronić deponentów przed 
zakłóceniami w działalności bankowej i 
zadbać o zaufanie deponentów oraz 
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bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

inwestorów w całej unii bankowej;

Or. en

Poprawka 272
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie 
europejskiego mechanizmu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie przewodniczącej Komisji i prezes 
EBC dla ustanowienia trzeciego filaru unii 
bankowej;

Or. en

Poprawka 273
Herve Juvin, Hélène Laporte

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 

22. uważa, że europejski system 
gwarantowania depozytów, który musi być 
funduszem wzajemnym, musi zawierać 
zasady przypisywania wagi ryzyka 
uwzględniające ryzyko stwarzane przez 
instytucje bankowe w każdym kraju strefy 
euro;
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bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

Or. fr

Poprawka 274
Engin Eroglu

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

22. wnosi o urzeczywistnienie unii 
bankowej poprzez utworzenie 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów, aby chronić deponentów przed 
zakłóceniami w działalności bankowej i 
zadbać o zaufanie deponentów oraz 
inwestorów w całej unii bankowej przy 
jednoczesnym dopuszczeniu wyjątków w 
odniesieniu do funkcjonujących 
instytucjonalnych systemów gwarancji;

Or. en

Poprawka 275
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 

22. wzywa do urzeczywistnienia unii 
bankowej poprzez utworzenie w pełni 
wzajemnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, aby chronić 
deponentów przed zakłóceniami w 
działalności bankowej i zadbać o zaufanie 
deponentów oraz inwestorów w całej unii 
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bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie [nowej] przewodniczącej Komisji 
i prezes EBC dla ustanowienia 
europejskiego systemu gwarantowania 
depozytów;

bankowej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie przewodniczącej Komisji i prezes 
EBC dla ustanowienia europejskiego 
systemu gwarantowania depozytów;

Or. en

Poprawka 276
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że złoto jest 
pieniądzem, a pieniądz fiducjarny to dług; 
wyraża zadowolenie, że Bundesbank po 
raz pierwszy od czasu wprowadzenia euro 
zaczął skupować złoto i tym samym 
podejmuje niezbędne środki ostrożności 
na wypadek tego, co nieuniknione; 
wyraża zadowolenie, że Narodowy Bank 
Polski sprowadza do kraju swoje rezerwy 
złota; z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne oświadczenie holenderskiego 
banku centralnego, że jeżeli doszłoby do 
poważnych zmian w polityce monetarnej, 
zapasy złota mogą stanowić podstawę 
odbudowy globalnego systemu 
pieniężnego; podkreśla, że złoto wzmacnia 
zaufanie do stabilności bilansu banku 
centralnego i stwarza poczucie 
bezpieczeństwa; zatem wzywa wszystkie 
krajowe banki centralne, zwłaszcza w 
strefie euro, do utrzymywania 
wystarczających ilości złota w fizycznej 
postaci i do sprowadzenia do kraju 
wszelkich rezerw złota znajdujących się 
obecnie poza granicami;

Or. en

Poprawka 277
Derk Jan Eppink
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Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla potencjalne zagrożenia, 
jakie może przynieść europejski system 
gwarantowania depozytów, w 
szczególności te związane z pokusą 
nadużycia;

Or. en

Poprawka 278
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. zaznacza, że różne krajowe systemy 
bankowe bardzo się różnią pod względem 
zagrożeń, ponieważ sytuacja niektórych z 
tych systemów nadal jest bardzo 
niepewna; uważa zatem, że bieżący 
wniosek dotyczący europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów dotyczy 
zarówno podziału spuścizny z uwagi na 
wysoki poziom kredytów zagrożonych w 
niektórych państwach członkowskich, jak 
i podziału ryzyka; w tym kontekście 
podkreśla, że wszelką formę podziału 
spuścizny i podziału ryzyka powinno 
poprzedzać zmniejszenie ryzyka; na 
koniec uważa, że uczciwy system 
gwarantowania depozytów na szczeblu 
europejskim nie powinien obniżać 
poziomu ochrony, z jakiej obecnie 
korzystają deponenci, i może być 
ustanowiony wyłącznie w przypadku 
podobnej, stabilnej sytuacji finansowej 
wszystkich uczestniczących banków;

Or. en
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Poprawka 279
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 
się nieodpowiednią podstawą prawną dla 
ustanowienia zarówno europejskiego 
systemu gwarantowania depozytów, jak i 
funduszu gwarantowania depozytów;

Or. en

Poprawka 280
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wyraża zaniepokojenie, że 
Parlament Europejski nie jest 
informowany o dyskusjach toczących się 
w kontekście prac grupy roboczej 
wysokiego szczebla ds. europejskiego 
systemu gwarantowania depozytów, która 
to grupa podlega Eurogrupie;

Or. en

Poprawka 281
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. zauważa, że Komisja Europejska 
jest członkiem grupy roboczej wysokiego 
szczebla, i przypomina o art. 9 
porozumienia ramowego z 2010 r., w 
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którym to artykule jest mowa o obowiązku 
zagwarantowania przez Komisję równego 
traktowania, zwłaszcza w kwestiach 
ustawodawczych, Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

Or. en

Poprawka 282
Jonás Fernández, Pedro Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. wzywa Radę do wznowienia 
negocjacji w sprawie europejskiego 
systemu gwarantowania depozytów i do 
zaproponowania konstruktywnych 
działań, aby bez dalszej zwłoki 
kontynuować odpowiednie prace;

Or. en


