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2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. uważa, że istnieją zagrożenia związane z 

długiem publicznym; odnotowuje również, 

że w niektórych państwach członkowskich 

instytucje finansowe dokonały 

nadmiernych inwestycji w obligacje 

skarbowe ich państw, co prowadzi do 

przeinwestowania w instrumenty krajowe 

w momencie, w którym jednym z 

głównych celów unii bankowej jest 

przerwanie powiązań między bankami a 

państwami; podkreśla, że odpowiednie 

podejście ostrożnościowe do długu 

publicznego może stworzyć zachęty dla 

banków do lepszego zarządzania swoją 

ekspozycją na dług państwowy; zwraca 

jednak uwagę, że obligacje skarbowe 

odgrywają bardzo ważną rolę jako źródło 

wysokiej jakości płynnego zabezpieczenia 

i jako instrument polityki pieniężnej, oraz 

że zmiana podejścia ostrożnościowego do 

obligacji skarbowych może mieć znaczące 

konsekwencje zarówno dla sektora 

finansowego, jak i dla sektora 

publicznego, zwłaszcza w przypadku 

niezastosowania podejścia stopniowego, 

co wymaga uważnej analizy zalet i wad 

przeglądu obecnych ram przed 

przedstawieniem jakiejkolwiek propozycji; 

4. uważa, że istnieją zagrożenia związane z 

długiem publicznym, wobec których nie 

podjęto jak dotąd żadnych działań; 

odnotowuje również, że w niektórych 

państwach członkowskich instytucje 

finansowe dokonały nadmiernych 

inwestycji w obligacje skarbowe ich 

państw, co prowadzi do przeinwestowania 

w instrumenty krajowe w momencie, w 

którym jednym z głównych celów unii 

bankowej jest przerwanie powiązań 

między bankami a państwami; uważa w 

związku z tym, że podejście regulacyjne do 

długu publicznego powinno zostać 

zmodyfikowane, aby odzwierciedlić ryzyko 

związane z niewypłacalnością państwa 
podkreśla, że odpowiednie podejście 

ostrożnościowe do długu publicznego 

może stworzyć zachęty dla banków do 

lepszego zarządzania swoją ekspozycją na 

dług państwowy; popiera zalecenia ERRS 

dotyczące zmiany podejścia do ekspozycji 

na dług państwowy i ekspozycji 

międzybankowych; w tym kontekście 

uważa, że aby ograniczyć wzajemną 

zależność między bankami a rządami, 

należy wprowadzić środki mające na celu 

zaradzenie ryzyku koncentracji w obszarze 
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zwraca uwagę na różne strategie 

polityczne przedstawione w sprawozdaniu 

grupy wysokiego szczebla ds. podejścia 

ostrożnościowego do zaangażowania w 

dług państwowy, omawianym na 

nieformalnym posiedzeniu ECOFIN w 

dniu 22 kwietnia 2016 r.; uważa, że unijne 

ramy regulacyjne powinny być zgodne z 

normą międzynarodową; oczekuje w 

związku z tym z ogromnym 

zainteresowaniem na wyniki prac Rady 

Stabilności Finansowej dotyczące długu 

publicznego, które zapewnią wytyczne dla 

przyszłych decyzji; uważa, że europejskie 

uregulowania ramowe powinny 

umożliwiać stosowanie dyscypliny 

rynkowej w celu zapewnienia 

zrównoważonych strategii politycznych 

oraz wysokiej jakości aktywów płynnych 

dla sektora finansowego i bezpiecznych 

zobowiązań dla rządów; podkreśla, że 

obok refleksji na temat długu publicznego 

należy zastanowić się nad konwergencją 

szerszego zakresu kwestii ekonomicznych, 

nad zasadami pomocy państwa oraz nad 

zagrożeniami, takimi jak naruszenia, w tym 

przestępstwa finansowe; 

długu państwowego, na przykład limit 

dużych ekspozycji, ewentualnie w 

połączeniu z wprowadzeniem niezerowych 

wag ryzyka; uważa, że unijne ramy 

regulacyjne powinny być zgodne z normą 

międzynarodową; oczekuje w związku z 

tym z ogromnym zainteresowaniem na 

wyniki prac Rady Stabilności Finansowej 

dotyczące długu publicznego, które 

zapewnią wytyczne dla przyszłych decyzji; 

uważa, że europejskie uregulowania 

ramowe powinny umożliwiać stosowanie 

dyscypliny rynkowej w celu zapewnienia 

zrównoważonych strategii politycznych 

oraz wysokiej jakości aktywów płynnych 

dla sektora finansowego i bezpiecznych 

zobowiązań dla rządów; podkreśla, że 

obok refleksji na temat długu publicznego 

należy zastanowić się nad konwergencją 

szerszego zakresu kwestii ekonomicznych, 

nad zasadami pomocy państwa oraz nad 

zagrożeniami, takimi jak naruszenia, w tym 

przestępstwa finansowe; 

Or. en 
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Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. przypomina, że przy rozwiązywaniu 

przyszłych kryzysów bankowych należy 

przestrzegać zasad dotyczących pomocy 

państwa oraz że nadzwyczajne wsparcie 

publiczne musi mieć charakter zarówno 

zapobiegawczy, jak i tymczasowy, i nie 

może być wykorzystywane w celu 

bilansowania strat, które instytucja 

poniosła lub które może ponieść w 

niedalekiej przyszłości; apeluje o 

określenie efektywnych procedur 

współdziałania Jednolitej Rady ds. 

Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji (SRB) i Komisji do celów 

podejmowania decyzji na wypadek 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, zwłaszcza w zakresie ram 

czasowych; jest zdania, że elastyczność 

zapewniana przez obecne uregulowania 

ramowe powinna być doprecyzowana i 

lepiej wykorzystywana w konkretnych 

sytuacjach, nie utrudniając rzeczywistej 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji niewypłacalnych banków, 

zwłaszcza w przypadku środków 

zapobiegawczych i alternatywnych 

związanych z wykorzystaniem funduszy w 

39. przypomina, że przy rozwiązywaniu 

przyszłych kryzysów bankowych należy 

przestrzegać zasad dotyczących pomocy 

państwa oraz że stosowane na zasadzie 

wyjątku nadzwyczajne wsparcie publiczne 

musi mieć charakter zarówno 

zapobiegawczy, jak i tymczasowy, i nie 

może być wykorzystywane w celu 

bilansowania strat, które instytucja 

poniosła lub które może ponieść w 

niedalekiej przyszłości; apeluje o 

określenie efektywnych procedur 

współdziałania Jednolitej Rady ds. 

Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji (SRB) i Komisji do celów 

podejmowania decyzji na wypadek 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, zwłaszcza w zakresie ram 

czasowych; jest zdania, że elastyczność 

zapewniana przez obecne uregulowania 

ramowe powinna być doprecyzowana i 

lepiej wykorzystywana w konkretnych 

sytuacjach, nie utrudniając rzeczywistej 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji niewypłacalnych banków, 

zwłaszcza w przypadku środków 

zapobiegawczych i alternatywnych 
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ramach systemu gwarancji depozytów 

przewidzianych w art. 11 ust. 3 i 6 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów; wzywa w związku z tym 

Komisję Europejską do przemyślenia 

swojej interpretacji odnośnych zasad 

pomocy państwa w celu zadbania o to, aby 

środki zapobiegawcze i alternatywne 

przewidziane przez prawodawcę unijnego 

w dyrektywie w sprawie systemów 

gwarancji depozytów mogły być 

faktycznie stosowane; zauważa, że 

konkretne sytuacje traktowano inaczej bez 

wyraźnego uzasadnienia; przypomina 

Komisji, że sprawozdanie oceniające ciągłą 

potrzebę zapobiegawczego 

dokapitalizowywania oraz warunkowość 

przypisaną do takich środków miało zostać 

przedstawione do 31 grudnia 2015 r.; 

wzywa Komisję do jak najszybszego 

przedłożenia takiego sprawozdania; 

związanych z wykorzystaniem funduszy w 

ramach systemu gwarancji depozytów 

przewidzianych w art. 11 ust. 3 i 6 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów; wzywa w związku z tym 

Komisję Europejską do przemyślenia 

swojej interpretacji odnośnych zasad 

pomocy państwa w celu zadbania o to, aby 

środki zapobiegawcze i alternatywne 

przewidziane przez prawodawcę unijnego 

w dyrektywie w sprawie systemów 

gwarancji depozytów mogły być 

faktycznie stosowane; zauważa, że 

konkretne sytuacje traktowano inaczej bez 

wyraźnego uzasadnienia; przypomina 

Komisji, że sprawozdanie oceniające ciągłą 

potrzebę zapobiegawczego 

dokapitalizowywania oraz warunkowość 

przypisaną do takich środków miało zostać 

przedstawione do 31 grudnia 2015 r.; 

wzywa Komisję do jak najszybszego 

przedłożenia takiego sprawozdania; 

Or. en 

 

 


