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8.2.2017 A8-0019/11 

Poprawka  11 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. jest zaniepokojony wysokim poziomem 

kredytów zagrożonych – na podstawie 

danych EBC według stanu na kwiecień 

2016 r. banki w strefie euro posiadały 1 

014 mld EUR w takich kredytach; uważa, 

że zmniejszenie tego poziomu jest 

niezmiernie ważne; z zadowoleniem 

przyjmuje podejmowane już teraz działania 

zmierzające do zmniejszenia poziomu 

kredytów zagrożonych w niektórych 

państwach członkowskich; zwraca jednak 

uwagę, że do tej pory kwestią tą 

zajmowano się głównie na szczeblu 

krajowym; uważa, że problem ten należy 

rozwiązać jak najszybciej, zdaje sobie 

jednak sprawę, że ostateczne jego 

rozwiązanie wymaga czasu; uważa, że 

każde proponowane rozwiązanie powinno 

uwzględniać źródło kredytów 

zagrożonych, wpływ na zdolności banków 

do kredytowania gospodarki realnej oraz 

potrzebę stworzenia pierwotnego i 

wtórnego rynku kredytów zagrożonych, na 

przykład w formie bezpiecznej i 

przejrzystej sekurytyzacji z udziałem 

zarówno Unii, jak i organów krajowych; 

zaleca, aby Komisja pomagała państwom 

członkowskim między innymi w tworzeniu 

specjalnych podmiotów zarządzania 

1. jest zaniepokojony wysokim poziomem 

kredytów zagrożonych – na podstawie 

danych EBC według stanu na kwiecień 

2016 r. banki w strefie euro posiadały 1 

014 mld EUR w takich kredytach; uważa, 

że zmniejszenie tego poziomu jest 

niezmiernie ważne; z zadowoleniem 

przyjmuje podejmowane już teraz działania 

zmierzające do zmniejszenia poziomu 

kredytów zagrożonych w niektórych 

państwach członkowskich; zwraca jednak 

uwagę, że do tej pory kwestią tą 

zajmowano się głównie na szczeblu 

krajowym; uważa, że problem ten należy 

rozwiązać jak najszybciej, zdaje sobie 

jednak sprawę, że ostateczne jego 

rozwiązanie wymaga czasu; uważa, że 

każde proponowane rozwiązanie powinno 

uwzględniać źródło kredytów 

zagrożonych, wpływ na zdolności banków 

do kredytowania gospodarki realnej oraz 

potrzebę stworzenia pierwotnego i 

wtórnego rynku kredytów zagrożonych, na 

przykład w formie bezpiecznej i 

przejrzystej sekurytyzacji z udziałem 

zarówno Unii, jak i organów krajowych; 

zaleca, aby Komisja pomagała państwom 

członkowskim między innymi w tworzeniu 

specjalnych podmiotów zarządzania 
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aktywami („złych banków”) i we 

wzmacnianiu nadzoru; ponownie 

przypomina w tym kontekście o znaczeniu 

możliwości sprzedaży kredytów 

zagrożonych w celu uwolnienia kapitału, 

co jest szczególnie istotne w odniesieniu 

do kredytów bankowych dla MŚP; z 

zadowoleniem przyjmuje prowadzone 

przez EBC konsultacje w sprawie projektu 

wytycznych dla banków w sprawie 

kredytów zagrożonych, uważa jednak, że 

jest to jedynie pierwszy krok i należy 

poczynić bardziej znaczące postępy w tym 

zakresie; z zadowoleniem przyjmuje 

wniosek Komisji dotyczący 

niewypłacalności i restrukturyzacji, w tym 

wczesnej restrukturyzacji i drugiej szansy, 

w ramach unii rynków kapitałowych; 

wzywa państwa członkowskie, aby w 

oczekiwaniu na przyjęcie tego wniosku i w 

celu jego uzupełnienia poprawiły swoje 

odnośne prawodawstwo, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o długość procedur odzyskiwania 

należności, funkcjonowanie systemów 

sądownictwa oraz – mówiąc bardziej 

ogólnie – ramy prawne dotyczące 

restrukturyzacji długu, a także aby 

wdrożyły niezbędne zrównoważone 

reformy strukturalne mające na celu 

ożywienie gospodarki, a tym samym 

zaradzenie problemowi kredytów 

zagrożonych; odnotowuje, że według 

Banku Rozrachunków Międzynarodowych 

niektóre banki w strefie euro osłabiły 

fundusze własne, wypłacając znaczące 

dywidendy, czasami przekraczające 

poziom zysków zatrzymanych, w latach 

kryzysu; uważa, że pozycja kapitałowa 

banków może zostać wzmocniona przez 

ograniczenie wypłaty dywidend i 

pozyskanie świeżego kapitału; 

aktywami („złych banków”) i we 

wzmacnianiu nadzoru; wyraża 

zaniepokojenie ostatnimi komentarzami 

przedstawicieli EUNB i EBC 

sugerującymi, że takie podmioty 

zarządzania aktywami powinny być 

wspierane z pieniędzy podatników, i 

sprzeciwia się opinii, że należy 

wykorzystywać fundusze publiczne w celu 

przywrócenia rentowności sektora 

bankowego; ponownie przypomina w tym 

kontekście o znaczeniu możliwości 

sprzedaży kredytów zagrożonych w celu 

uwolnienia kapitału, co jest szczególnie 

istotne w odniesieniu do kredytów 

bankowych dla MŚP; z zadowoleniem 

przyjmuje prowadzone przez EBC 

konsultacje w sprawie projektu 

wytycznych dla banków w sprawie 

kredytów zagrożonych, uważa jednak, że 

jest to jedynie pierwszy krok i należy 

poczynić bardziej znaczące postępy w tym 

zakresie; z zadowoleniem przyjmuje 

wniosek Komisji dotyczący 

niewypłacalności i restrukturyzacji, w tym 

wczesnej restrukturyzacji i drugiej szansy, 

w ramach unii rynków kapitałowych; 

wzywa państwa członkowskie, aby w 

oczekiwaniu na przyjęcie tego wniosku i w 

celu jego uzupełnienia poprawiły swoje 

odnośne prawodawstwo, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o długość procedur odzyskiwania 

należności, funkcjonowanie systemów 

sądownictwa oraz – mówiąc bardziej 

ogólnie – ramy prawne dotyczące 

restrukturyzacji długu, a także aby 

wdrożyły niezbędne zrównoważone 

reformy strukturalne mające na celu 

ożywienie gospodarki, a tym samym 

zaradzenie problemowi kredytów 

zagrożonych; odnotowuje, że według 

Banku Rozrachunków Międzynarodowych 

niektóre banki w strefie euro osłabiły 

fundusze własne, wypłacając znaczące 

dywidendy, czasami przekraczające 

poziom zysków zatrzymanych, w latach 

kryzysu; uważa, że pozycja kapitałowa 
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banków może zostać wzmocniona przez 

ograniczenie wypłaty dywidend i 

pozyskanie świeżego kapitału; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Poprawka  12 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. uważa, że brak rentowności w 

europejskim sektorze bankowym jest 

spowodowany nie tylko liczbą kredytów 

zagrożonych i poziomem stóp 

procentowych, ale również problemami po 

stronie popytu; zwraca uwagę, że ogólna 

stagnacja gospodarcza i rekordowo 

wysokie poziomy aktywów płynnych 

posiadanych przez przedsiębiorstwa 

niefinansowe w strefie euro (częściowo 

wynikające z prowadzonej od 

dziesięcioleci kompresji wynagrodzeń), 

które zmniejszają zależność 

przedsiębiorstw od kredytów i popyt na 

kredyty wśród przedsiębiorstw, są 

istotnymi czynnikami utrzymywania się 

niskiego poziomu rentowności banków; 

uważa, że ta sytuacja wymaga zerwania z 

polityką oszczędnościową oraz jak 

najszybszego uruchomienia dużego 

unijnego programu inwestycji w 

infrastrukturę, w ramach którego nowe 

fundusze będą inwestowane w gospodarkę 

realną; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Poprawka  13 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. zwraca uwagę na zagrożenia związane 

z instytucjami finansowymi, które są „zbyt 

duże, by upaść”, „zbyt wzajemnie 

powiązane, by upaść” i „zbyt złożone, by 

dokonać ich restrukturyzacji lub 

uporządkowanej likwidacji”; zauważa, że 

uzgodniono zestaw środków politycznych 

opracowanych na szczeblu 

międzynarodowym w celu 

wyeliminowania tych zagrożeń (w 

szczególności są to: całkowita zdolność do 

pokrycia strat, centralne rozliczanie 

instrumentów pochodnych, narzut z tytułu 

współczynnika kapitałowego i wskaźnika 

dźwigni dla globalnych banków o 

znaczeniu systemowym); jest 

zdeterminowany podjąć szybkie działania 

w celu wdrożenia w Unii odnośnych 

wniosków legislacyjnych, a tym samym 

dalszego zmniejszenia zagrożeń 

związanych z instytucjami, które są „zbyt 

duże, by upaść”; przypomina wypowiedź 

przewodniczącego Rady Stabilności 

Finansowej Marka Carneya, że 

porozumienie w sprawie wniosków 

dotyczących wspólnego standardu 

międzynarodowego dotyczącego 

całkowitej zdolności do pokrycia strat dla 

16. zwraca uwagę na zagrożenia związane 

z instytucjami finansowymi, które są „zbyt 

duże, by upaść”, „zbyt wzajemnie 

powiązane, by upaść” i „zbyt złożone, by 

dokonać ich restrukturyzacji lub 

uporządkowanej likwidacji”; zauważa, że 

uzgodniono zestaw środków politycznych 

opracowanych na szczeblu 

międzynarodowym w celu częściowego 

wyeliminowania tych zagrożeń (w 

szczególności są to: całkowita zdolność do 

pokrycia strat, centralne rozliczanie 

instrumentów pochodnych, narzut z tytułu 

współczynnika kapitałowego i wskaźnika 

dźwigni dla globalnych banków o 

znaczeniu systemowym); jest 

zdeterminowany podjąć szybkie działania 

w celu wdrożenia w Unii odnośnych 

wniosków legislacyjnych, a tym samym 

dalszego zmniejszenia zagrożeń 

związanych z instytucjami, które są „zbyt 

duże, by upaść”; przypomina wypowiedź 

przewodniczącego Rady Stabilności 

Finansowej Marka Carneya, że 

porozumienie w sprawie wniosków 

dotyczących wspólnego standardu 

międzynarodowego dotyczącego 

całkowitej zdolności do pokrycia strat dla 
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banków globalnych o znaczeniu 

systemowym jest przełomem w 

rozwiązaniu problemu banków „zbyt 

dużych, by upaść”; zwraca również uwagę, 

że skuteczny mechanizm umorzenia lub 

konwersji długu oraz zastosowanie 

odpowiedniego poziomu MREL stanowią 

ważny element środków regulacyjnych 

mających na celu rozwiązanie tego 

problemu i umożliwienie globalnym 

bankom o znaczeniu systemowym 

restrukturyzacji lub uporządkowanej 

likwidacji bez angażowania dotacji 

publicznych i bez zakłócania całego 

systemu finansowego; 

banków globalnych o znaczeniu 

systemowym jest przełomem w 

rozwiązaniu problemu banków „zbyt 

dużych, by upaść”; zwraca również uwagę, 

że skuteczny mechanizm umorzenia lub 

konwersji długu oraz zastosowanie 

odpowiedniego poziomu MREL stanowią 

ważny element środków regulacyjnych 

mających na celu rozwiązanie tego 

problemu i umożliwienie globalnym 

bankom o znaczeniu systemowym 

restrukturyzacji lub uporządkowanej 

likwidacji bez angażowania dotacji 

publicznych i bez zakłócania całego 

systemu finansowego; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Poprawka  14 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla ograniczenia obowiązującej 

metody przeprowadzania testów warunków 

skrajnych; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje działania EUNB 

i EBC mające na celu udoskonalenie ram 

przeprowadzania testów warunków 

skrajnych; uważa jednak, że należy 

uczynić więcej, aby lepiej odzwierciedlić 

możliwość wystąpienia i realia 

rzeczywistych sytuacji kryzysowych, 

między innymi poprzez lepsze 

uwzględnienie w stosowanej metodzie 

elementów bardziej dynamicznych, takich 

jak efekt domina; uważa, że brak 

przejrzystości charakteryzujący własne 

testy warunków skrajnych stosowane przez 

EBC świadczy o niepewności w 

praktykach nadzorczych; apeluje do EBC o 

opublikowanie wyników 

przeprowadzonych przez siebie testów 

warunków skrajnych, aby zwiększyć 

zaufanie rynku; 

18. podkreśla ograniczenia obowiązującej 

metody przeprowadzania testów warunków 

skrajnych, widoczne na przykładzie 

specjalnego traktowania Deutsche Banku 

w ubiegłorocznym teście warunków 

skrajnych; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje działania EUNB 

i EBC mające na celu udoskonalenie ram 

przeprowadzania testów warunków 

skrajnych; uważa jednak, że należy 

uczynić więcej, aby lepiej odzwierciedlić 

możliwość wystąpienia i realia 

rzeczywistych sytuacji kryzysowych, 

między innymi poprzez lepsze 

uwzględnienie w stosowanej metodzie 

elementów bardziej dynamicznych, takich 

jak efekt domina; uważa, że brak 

przejrzystości charakteryzujący własne 

testy warunków skrajnych stosowane przez 

EBC świadczy o niepewności w 

praktykach nadzorczych; apeluje do EBC o 

opublikowanie wyników 

przeprowadzonych przez siebie testów 

warunków skrajnych, aby zwiększyć 

zaufanie rynku; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/15 

Poprawka  15 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Unia bankowa – sprawozdanie za rok 2016 

2016/2247(INI) 

Projekt rezolucji 

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 

ramach systemu gwarancji depozytów 

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; zwraca uwagę, że 

EBC nie wyjaśnił procesu obliczania 

niedoborów kapitałowych w odniesieniu 

do zastosowania klauzuli o 

zapobiegawczym dokapitalizowaniu wobec 

banku Monte dei Paschi di Siena, i 

apeluje o maksymalną przejrzystość 

wobec opinii publicznej oraz spójność 

takich obliczeń; 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 
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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; 

konkretnych sytuacjach, nie utrudniając 

rzeczywistej restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji 

niewypłacalnych banków, zwłaszcza w 

przypadku środków zapobiegawczych i 

alternatywnych 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 

 

 


