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Projekt rezolucji
Ustęp 39

Projekt rezolucji Poprawka

39. ubolewa, że kwestia państwa 
pochodzenia i państwa przyjmującego 
pozostaje wyzwaniem dla 
urzeczywistnienia unii bankowej, i uważa, 
że wprowadzenie EDIS stanowi część 
rozwiązania, równolegle z dalszymi 
środkami zmniejszającymi ryzyko; obawia 
się, że jeżeli poziom kredytów 
zagrożonych wzrośnie po rozpoczęciu 
wycofywania środków wsparcia 
publicznego, państwa pochodzenia i 
państwa przyjmujące mogą wprowadzić 
środki mające na celu ochronę aktywów i 
przeprowadzić ponowne wyodrębnienie; 
podkreśla, że banki muszą być w stanie 
prowadzić działalność transgraniczną, 
zarządzając jednocześnie swoim kapitałem 
i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, z wiarygodnymi i 
możliwymi do wyegzekwowania 
zabezpieczeniami dla krajów 
przyjmujących w zakresie dostępności 
zasobów i wpływu na stabilność 
finansową, w celu dywersyfikacji ryzyka i 
rozwiązania problemu braku rentowności; 
uważa, że konieczna jest stopniowa 
harmonizacja w obszarach, w których 
zastosowanie mają krajowe opcje i 
swobody uznania, w tym w dziedzinie 
prawa upadłościowego, aby ułatwić 
planowanie postępowania naprawczego dla 
transgranicznych grup bankowych w 
ramach unii bankowej;

39. ubolewa, że kwestia państwa 
pochodzenia i państwa przyjmującego 
pozostaje wyzwaniem dla 
urzeczywistnienia unii bankowej, i uważa, 
że wprowadzenie EDIS stanowi część 
rozwiązania, ale dopiero po zmniejszeniu 
ryzyka; obawia się, że jeżeli poziom 
kredytów zagrożonych wzrośnie po 
rozpoczęciu wycofywania środków 
wsparcia publicznego, państwa 
pochodzenia i państwa przyjmujące mogą 
wprowadzić środki mające na celu ochronę 
aktywów i przeprowadzić ponowne 
wyodrębnienie; podkreśla, że banki muszą 
być w stanie prowadzić działalność 
transgraniczną, zarządzając jednocześnie 
swoim kapitałem i płynnością na poziomie 
skonsolidowanym, z wiarygodnymi i 
możliwymi do wyegzekwowania 
zabezpieczeniami dla krajów 
przyjmujących w zakresie dostępności 
zasobów i wpływu na stabilność 
finansową, w celu dywersyfikacji ryzyka i 
rozwiązania problemu braku rentowności; 
uważa, że konieczna jest stopniowa 
harmonizacja w obszarach, w których 
zastosowanie mają krajowe opcje i 
swobody uznania, w tym w dziedzinie 
prawa upadłościowego, aby ułatwić 
planowanie postępowania naprawczego dla 
transgranicznych grup bankowych w 
ramach unii bankowej;
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45. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
SSM na rzecz zapewnienia bankom 
wytycznych i jasnych reguł dotyczących 
samodzielnej oceny i odpowiedniej 
sprawozdawczości w zakresie ryzyka 
środowiskowego i ryzyka związanego ze 
zmianą klimatu; podkreśla, że konieczna 
jest dalsza presja nadzorcza, by instytucje 
finansowe odpowiednio ujawniały ryzyka 
związane z klimatem i ryzyka 
środowiskowe; uważa, że test warunków 
skrajnych SSM w zakresie ryzyka 
związanego z klimatem stanowi ważny 
krok w ocenie praktyk stosowanych przez 
banki i w określeniu konkretnych obszarów 
wymagających poprawy; w tym kontekście 
pochwala zalecenie zawarte w 
przewodniku EBC dotyczącym ryzyka 
związanego z klimatem i ryzyka 
środowiskowego, wzmacniające 
strategiczne, kompleksowe podejście do 
radzenia sobie z ryzykiem związanym z 
klimatem; popiera koncepcję 
przygotowania przez banki samooceny i 
planów działania w 2021 r., po czym w 
2022 r. miałby nastąpić przegląd nadzorczy 
działań banków; uważa, że takie 
samodzielne oceny i sprawozdania muszą 
być zgodne z zasadą proporcjonalności i 
nie mogą osłabiać zdolności i 
konkurencyjnego charakteru banków; 
przyjmuje do wiadomości inicjatywę 

45. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
SSM na rzecz zapewnienia bankom 
wytycznych i jasnych reguł dotyczących 
samodzielnej oceny i odpowiedniej 
sprawozdawczości w zakresie ryzyka 
środowiskowego i ryzyka związanego ze 
zmianą klimatu; podkreśla, że konieczna 
jest dalsza presja nadzorcza, by instytucje 
finansowe odpowiednio ujawniały ryzyka 
związane z klimatem i ryzyka 
środowiskowe; uważa, że test warunków 
skrajnych SSM w zakresie ryzyka 
związanego z klimatem stanowi ważny 
krok w ocenie praktyk stosowanych przez 
banki i w określeniu konkretnych obszarów 
wymagających poprawy; w tym kontekście 
pochwala zalecenie zawarte w 
przewodniku EBC dotyczącym ryzyka 
związanego z klimatem i ryzyka 
środowiskowego, wzmacniające 
strategiczne, kompleksowe podejście do 
radzenia sobie z ryzykiem związanym z 
klimatem; popiera koncepcję 
przygotowania przez banki samooceny i 
planów działania w 2021 r., po czym w 
2022 r. miałby nastąpić przegląd nadzorczy 
działań banków; uważa, że takie 
samodzielne oceny i sprawozdania muszą 
być zgodne z zasadą proporcjonalności i 
nie mogą osłabiać zdolności i 
konkurencyjnego charakteru banków; 
przyjmuje do wiadomości inicjatywę 



AM\1239989PL.docx PE697.935v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

EUNB dotyczącą przeprowadzenia 
ogólnounijnego projektu pilotażowego w 
zakresie ryzyka klimatycznego i 
odnotowuje jego ustalenia, że konieczne 
jest ujawnienie większej ilości informacji 
na temat strategii przejściowych i emisji 
gazów cieplarnianych, aby umożliwić 
bankom i organom nadzoru dokładniejszą 
ocenę ryzyka klimatycznego; przypomina, 
że inwestycje w niezrównoważone rodzaje 
działalności gospodarczej i udzielanie 
pożyczek na taką działalność mogą 
spowodować pojawienie się aktywów 
osieroconych lub inwestycji zamrożonych;

EUNB dotyczącą przeprowadzenia 
ogólnounijnego projektu pilotażowego w 
zakresie ryzyka klimatycznego i 
odnotowuje jego ustalenia, że konieczne 
jest ujawnienie większej ilości informacji 
na temat strategii przejściowych i emisji 
gazów cieplarnianych, aby umożliwić 
bankom i organom nadzoru dokładniejszą 
ocenę ryzyka klimatycznego; przypomina, 
że inwestycje w niezrównoważone rodzaje 
działalności gospodarczej i udzielanie 
pożyczek na taką działalność mogą 
spowodować pojawienie się aktywów 
osieroconych lub inwestycji zamrożonych; 
ostrzega jednak, że nadmierne dotowanie 
zrównoważonych inwestycji może 
doprowadzić do powstania baniek na 
rynku zielonych aktywów;
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