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8.2.2017 A8-0019/2 

Poprawka  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ea. mając na uwadze, że jedynym 

sposobem uniknięcia ryzyka ratowania 

instytucji finansowych na koszt 

podatników i zapewnienia stabilności 

finansowej jest wyraźne rozdzielenie 

działalności bankowej, tradingowej i 

kredytowej, przy pełnym poszanowaniu 

suwerenności państw członkowskich; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Poprawka  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne, a także aby zagwarantować 

pewność inwestorom transgranicznym; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

wniosek Komisji, aby bardziej 

zharmonizować tę hierarchię roszczeń; 

zauważa, że zasadnicze znaczenie będzie 

miała też większa harmonizacja zwykłych 

zasad postępowania w przypadku 

stwierdzenia niewypłacalności i ich 

hierarchii, tak w przypadku banków – aby 

uniknąć rozbieżności z systemem 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków, jak i w przypadku 

przedsiębiorstw – aby dodać jasności i dać 

pewność inwestorom transgranicznym 

oraz wnieść wkład w rozwiązanie 

problemu kredytów zagrożonych; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

dyrektywa w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków wniosła ważną zmianę 

do hierarchii w obszarze 

niewypłacalności, nadając priorytetowe 

znaczenie depozytom ubezpieczonym, tak 

45. wzywa do uchylenia dyrektywy w 

sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków, gdyż 

dowiodła ona już, że jest nieskuteczna i 

niebezpieczna dla inwestorów, właścicieli 

obligacji i deponentów, a także dla 

stabilności całego europejskiego systemu 

finansowego; 



 

AM\1116846PL.docx  PE598.457v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

aby miały one pierwszeństwo względem 

wszystkich instrumentów kapitałowych, 

przed zdolnością do pokrycia strat, innymi 

długami uprzywilejowanymi i depozytami 

nieubezpieczonymi; wzywa SRB do 

przedstawienia wyników oceny możliwości 

przeprowadzenia skutecznej 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków globalnych o znaczeniu 

systemowym i innych banków, w tym 

środków proponowanych w celu 

pokonania przeszkód w uporządkowanej 

restrukturyzacji i likwidacji; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/4 

Poprawka  4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

57. przypomina, że rolą Komisji jest 

zagwarantowanie równych warunków 

działania w całej UE i że powinna ona 

unikać wszelkiej fragmentacji na rynku 

wewnętrznym; 

57. przypomina o konieczności 

zapewnienia równych warunków działania 

w całej UE, uważa jednak, że systemy 

nadzoru oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji powinny być 

zarządzane na szczeblu krajowym; 

Or. en 

 

 


