
 

AM\1146445PL.docx  PE616.046v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 
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Poprawka  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. ponownie wyraża zaniepokojenie z 

powodu ryzyka wynikającego z 

utrzymywania aktywów poziomu 3, w tym 

instrumentów pochodnych, a w 

szczególności z trudności w ich wycenie; 

w związku z tym z zadowoleniem 

przyjmuje włączenie przez EUNB 

specjalnego traktowania ryzyka 

wynikającego z instrumentów poziomu 2 i 

3 do metodyki testów warunków skrajnych 

na 2018 r.; ponownie apeluje do 

Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego o 

uznanie tej kwestii za priorytet jednolitego 

nadzoru na 2018 r.; 

10. ponownie wyraża zaniepokojenie 

zagrożeniami dla stabilności finansowej 

całej strefy euro wynikającymi z wysokiej 

ekspozycji niektórych systemów 

bankowych na aktywa finansowe poziomu 

2. i 3., w tym instrumenty pochodne, a w 

szczególności z trudnościami w ich 

wycenie; ubolewa, że od chwili powstania 

EBC nie podjął żadnych działań, by 

zaradzić ryzyku związanemu z tymi 

niepłynnymi i złożonymi instrumentami i 

je ograniczyć; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje włączenie przez 

EUNB specjalnego traktowania ryzyka 

wynikającego z instrumentów poziomu 2 i 

3 do metodyki testów warunków skrajnych 

na 2018 r.; stanowczo ponawia apel do 

Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego o 

potraktowanie tej kwestii jako priorytetu 

jednolitego nadzoru na rok 2018, tak aby 

zapewnić bardziej realistyczną ocenę 

rzeczywistego ryzyka systemowego 

występującego w europejskim systemie 

bankowym oraz jego niezbędne 

ograniczenie; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/10 

Poprawka  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  30a. zwraca uwagę na podstawowe 

znaczenie przeprowadzenia ambitnej 

reformy strukturalnej sektora bankowego 

opartej na jasnym i obowiązkowym 

rozdziale działalności inwestycyjnej od 

tradycyjnej działalności kredytowej; jest 

przeciwny planowanemu wycofaniu przez 

Komisję wniosku w tej sprawie; 

przypomina, że sama Komisja wspierała 

taką reformę jako „ważne uzupełnienie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków w odniesieniu do 

rozwiązywania kryzysów bankowych”; 

podkreśla, że wspomniany rozdział jest 

niezbędny, by łatwiej zaradzić kryzysom, a 

jednocześnie zapewnić pełną ochronę 

oszczędzających i deponentów, jak 

również aby skutecznie rozwiązać problem 

banków, które są zbyt duże, żeby upaść; 

wzywa Komisję do ponownego złożenia 

wniosku w tej sprawie i wspierania 

zawarcia porozumienia między 

współprawodawcami; 

Or. en 
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Poprawka  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas, Sophie Montel 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0019/2018 

Sander Loones 

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017 

2017/2072(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  31a. wyraża głębokie zaniepokojenie 

negatywnymi skutkami umorzenia lub 

konwersji długu dla zaufania 

europejskich inwestorów i obywateli; 

zwraca uwagę, że mechanizm umorzenia 

lub konwersji długu może mieć 

przewrotny wpływ w postaci 

przyspieszania kryzysów i zwiększania 

niestabilności finansowej, wywołujący 

panikę i efekt domina na rynkach; potępia 

podstawową niesprawiedliwość tkwiącą w 

mechanizmie umorzenia lub konwersji 

długu, polegającą na tym, że 

odpowiedzialnością za upadłość banków 

obarczani są również mali inwestorzy, 

oszczędzający i deponenci, którzy nie mają 

kontroli nad prawidłowym 

funkcjonowaniem banków ani wpływu na 

zarządzanie nimi; 

Or. en 

 

 


