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8.2.2017 A8-0019/5 

Poprawka  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  14a. zauważa, że obecne jednolite ramy 

nadzorcze pokazały, że są wyraźnie 

ukierunkowane na przeciwdziałanie 

ryzyku kredytowemu i całkowicie pomijają 

zagrożenia systemowe związane z 

zaangażowaniem w aktywa poziomu 3; 

ubolewa nad faktem, że testy warunków 

skrajnych przeprowadzone przez EBC 

wraz z EUNB doprowadziły do 

niesprawiedliwej penalizacji modeli 

bankowości komercyjnej z korzyścią dla 

dużych banków inwestycyjnych 

ukierunkowanych na działalność 

spekulacyjną, która stanowi największe 

zagrożenie dla stabilności finansowej, a 

tym samym testy te okazały się 

niewiarygodne i niepełne, a także 

zwiększyły asymetrię krajowych systemów 

bankowych; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Poprawka  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. wzywa do przeprowadzenia reformy 

strukturalnej banków w oparciu o 

wyraźne i obowiązkowe rozdzielenie 

działalności inwestycyjnej i działalności 

komercyjnej, zgodnie z modelem 

określonym w ustawie Glass-Steagall; 

podkreśla, że jest to jedyny sposób, aby 

skutecznie rozwiązać problem instytucji 

„zbyt dużych, by upaść” oraz zapobiec 

konieczności ratowania instytucji 

finansowych;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Poprawka  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  49a. ubolewa, że stosowanie przepisów 

dotyczących umorzenia lub konwersji 

długu nakłada niewspółmierne i 

niesprawiedliwe obciążenia na inwestorów 

detalicznych i osoby oszczędzające, co 

również stoi w sprzeczności z ochroną 

oszczędności zagwarantowaną w 

konstytucjach kilku państw 

członkowskich; ponadto z 

zaniepokojeniem zauważa, że obecne 

przepisy mogą doprowadzić do 

przyspieszenia kryzysów systemowych w 

wyniku rozprzestrzeniania się paniki 

wśród inwestorów, co doprowadzi do 

masowej ucieczki kapitału do banków, 

które są „zbyt duże, by upaść”, nie 

zapobiegnie natomiast konieczności 

ratowania instytucji finansowych; dlatego 

wzywa do natychmiastowego uchylenia 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Poprawka  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  55a. domaga się, aby system gwarancji 

depozytów obejmował wszystkie depozyty 

wiarygodnym mechanizmem ochronnym 

gwarantowanym przez bank centralny 

działający jako pożyczkodawca ostatniej 

instancji; 

Or. en 

 

 


