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29.9.2021 A9-0256/6

Poprawka 6
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020
(2020/2122(INI))

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu, degradacja środowiska i przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną są 
czynnikami, które należy uwzględnić, 
dokonując oceny zrównoważonego 
charakteru bilansów banków, jako źródło 
ryzyka wpływające potencjalnie na 
inwestycje w obrębie regionów i sektorów; 
mając na uwadze, że zaawansowane 
modele ryzyka powinny już uwzględniać 
wiele rodzajów ryzyka związanego ze 
zmianą klimatu;

M. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu, degradacja środowiska i przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną, a także 
wysiłki w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy / walki z finansowaniem 
terroryzmu, są czynnikami, które należy 
uwzględnić, dokonując oceny 
zrównoważonego charakteru bilansów 
banków, jako źródło ryzyka wpływające 
potencjalnie na inwestycje w obrębie 
regionów i sektorów; mając na uwadze, że 
zaawansowane modele ryzyka powinny już 
uwzględniać wiele rodzajów ryzyka 
związanego ze zmianą klimatu, praniem 
pieniędzy i terroryzmem;
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29.9.2021 A9-0256/7

Poprawka 7
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020
(2020/2122(INI))

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że chociaż 
scentralizowano zasady nadzoru i 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, systemy 
gwarantowania depozytów mają nadal 
charakter krajowy i różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że przepisy określone w 
dyrektywie w sprawie systemów gwarancji 
depozytów34 przewidują minimalny 
poziom ochrony deponentów; mając 
jednak na uwadze, że deponentom w całej 
unii bankowej należy zapewnić taki sam 
poziom ochrony poprzez ustanowienie 
EDIS;

_____________
34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

W. mając na uwadze, że chociaż 
scentralizowano zasady nadzoru i 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, systemy 
gwarantowania depozytów mają nadal 
charakter krajowy i różnią się w 
poszczególnych państwach członkowskich; 
mając na uwadze, że przepisy określone w 
dyrektywie w sprawie systemów gwarancji 
depozytów34 przewidują minimalny 
poziom ochrony deponentów; mając na 
uwadze, że deponenci w całej unii 
bankowej są narażeni na różne poziomy 
ryzyka kredytowego, rynkowego i 
operacyjnego, co może uzasadniać 
odmienne poziomy ochrony; mając na 
uwadze, że inwestorom indywidualnym 
należy przyznać specjalną gwarancję z 
uwzględnieniem specyfiki krajowej;
_____________
34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).
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29.9.2021 A9-0256/8

Poprawka 8
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, 
Valentino Grant, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020
(2020/2122(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 7a. proponuje utworzenie regulacyjnej 
zapory ogniowej między kasami 
oszczędnościowymi a bankami 
inwestycyjnymi w celu zapobieżenia 
efektom mnożnikowym i załamaniom 
systemowym;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/9

Poprawka 9
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020
(2020/2122(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 19a. przypomina, że gotówka jest 
anonimowym systemem wymiany i służy 
również zagwarantowaniu działalności 
handlowej osobom z najsłabszych grup 
społecznych, takich jak osoby starsze i 
ubogie; przypomina, że cyfrowa waluta 
banku centralnego grozi wykluczeniem 
tych grup z działalności handlowej i 
pozwoli bankom centralnym na śledzenie 
zachowań konsumentów i wzorców 
wydatków każdego obywatela;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/10

Poprawka 10
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020
(2020/2122(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 19b. uważa, że podjęte już kroki w 
kierunku stworzenia cyfrowej waluty 
banku centralnego mogą utorować drogę 
do potencjalnie radykalnej zmiany w 
systemie bankowym, w ramach której 
uprawnienia do tworzenia pieniądza 
zostaną przeniesione z banków 
komercyjnych na ESBC; uważa, że 
konsekwencje tej sytuacji nie zostały 
wystarczająco omówione ani ocenione;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/11

Poprawka 11
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020
(2020/2122(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 38

Projekt rezolucji Poprawka

38. uważa, że należy dokładniej 
udokumentować ewentualne korzyści 
płynące z konsolidacji bankowej, zarówno 
w UE, jak i w wymiarze transgranicznym, 
w radzeniu sobie z niską rentownością, 
nadwyżką zdolności i rozdrobnieniem 
sektora bankowego; przyznaje, że w 
sektorze bankowym panuje tendencja do 
angażowania się w konsolidację, i 
wskazuje w tym kontekście na przewodnik 
EBC w sprawie podejścia organów 
nadzoru do konsolidacji, wspierający 
dobrze zaprojektowane i przeprowadzone 
połączenia podmiotów; podkreśla korzyści 
płynące z ochrony różnorodności i 
mnogości sektorów finansowych w 
budowaniu zaufania systemowego i 
utrzymywaniu stabilności finansowej; 
wzywa Komisję do uwzględnienia 
wniosków z przeprowadzonej przez Radę 
Stabilności Finansowej w 2021 r. oceny 
skutków, jakie dla systemu finansowego 
miały reformy instytucji „zbyt dużych, by 
upaść”, oraz do podjęcia działań 
następczych;

38. uważa, że należy dokładniej 
udokumentować ewentualne korzyści 
płynące z konsolidacji bankowej, zarówno 
w UE, jak i w wymiarze transgranicznym, 
w radzeniu sobie z niską rentownością, 
nadwyżką zdolności i rozdrobnieniem 
sektora bankowego, podobnie jak koszty i 
ewentualne zagrożenia, takie jak 
tworzenie oligopoli, kartelizacja, 
nadużywanie władzy rynkowej i społecznej 
oraz brak efektu korzyści skali; przyznaje, 
że w sektorze bankowym panuje tendencja 
do angażowania się w konsolidację, i 
wskazuje w tym kontekście na przewodnik 
EBC w sprawie podejścia organów 
nadzoru do konsolidacji, wspierający 
dobrze zaprojektowane i przeprowadzone 
połączenia podmiotów; podkreśla korzyści 
płynące z ochrony różnorodności i 
mnogości sektorów finansowych w 
budowaniu zaufania systemowego i 
utrzymywaniu stabilności finansowej; 
wzywa Komisję do uwzględnienia 
wniosków z przeprowadzonej przez Radę 
Stabilności Finansowej w 2021 r. oceny 
skutków, jakie dla systemu finansowego 
miały reformy instytucji „zbyt dużych, by 
upaść”, oraz do podjęcia działań 
następczych;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/12

Poprawka 12
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ID

Sprawozdanie A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020
(2020/2122(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 46

Projekt rezolucji Poprawka

46. zwraca uwagę na rolę EUNB w 
kierowaniu, koordynowaniu i 
monitorowaniu unijnego sektora 
finansowego w walce z praniem pieniędzy 
i finansowaniem terroryzmu; z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki EBC 
podejmowane w ciągu ostatnich dwóch lat 
w celu zwiększenia wymiany informacji 
pomiędzy SSM a organami nadzorującymi 
przeciwdziałanie praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu w celu lepszego 
uwzględnienia aspektów przeciwdziałania 
praniu pieniędzy w środkach nadzoru 
ostrożnościowego; apeluje, by tej 
odpowiedzialności towarzyszyły 
odpowiednie środki budżetowe i zasoby; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie EUNB 
dla wdrażania samodzielnego 
funkcjonowania uprawnień nadzorczych w 
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
w państwach członkowskich i wzywa do 
podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia, by nadzór nad 
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu był oparty na 
analizie ryzyka, proporcjonalny i 
skuteczny; zwraca uwagę na różnice w 
podejściu organów krajowych do nadzoru 
nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu oraz w 
stosowaniu przepisów UE, co może 
prowadzić do arbitrażu regulacyjnego; 

46. zwraca uwagę na rolę EUNB w 
kierowaniu, koordynowaniu i 
monitorowaniu unijnego sektora 
finansowego w walce z praniem pieniędzy 
i finansowaniem terroryzmu; z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki EBC 
podejmowane w ciągu ostatnich dwóch lat 
w celu zwiększenia wymiany informacji 
pomiędzy SSM a organami nadzorującymi 
przeciwdziałanie praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu w celu lepszego 
uwzględnienia aspektów przeciwdziałania 
praniu pieniędzy w środkach nadzoru 
ostrożnościowego; apeluje, by tej 
odpowiedzialności towarzyszyły 
odpowiednie środki budżetowe i zasoby; z 
zadowoleniem przyjmuje wsparcie EUNB 
dla wdrażania samodzielnego 
funkcjonowania uprawnień nadzorczych w 
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
w państwach członkowskich i wzywa do 
podjęcia dalszych działań w celu 
zapewnienia, by nadzór nad 
przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu był oparty na 
analizie ryzyka, proporcjonalny i 
skuteczny; zwraca uwagę na różnice w 
podejściu organów krajowych do nadzoru 
nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu oraz w 
stosowaniu przepisów UE, co może 
prowadzić do arbitrażu regulacyjnego; 
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zachęca do częściowego przekształcenia 
przepisów dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w 
rozporządzenie; ubolewa, że kilka państw 
członkowskich nie dokonało jeszcze pełnej 
transpozycji IV i V dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, a 
jeszcze więcej państw członkowskich 
wykazało poważne braki w ich skutecznym 
wdrażaniu; przyjmuje z zadowoleniem 
fakt, że Komisja rozpoczęła wszczynanie 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, i 
wzywa Komisję do wszczęcia postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w pozostałych 
przypadkach braku transpozycji i 
wdrożenia dyrektyw w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
przyjmuje do wiadomości drugi mandat 
EUNB do stworzenia bazy danych 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, która ma zostać opracowana w 
2021 r., oraz do zacieśnienia współpracy i 
wymiany informacji między organami 
europejskimi; podkreśla ważną rolę, jaką 
kolegia ds. przeciwdziałania praniu 
pieniędzy dla grup transgranicznych, 
składające się ze wszystkich organów ds. 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w 
jurysdykcjach, w których grupa prowadzi 
działalność, odgrywają w ocenie 
funkcjonowania grupy w dziedzinie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy;

zachęca do częściowego przekształcenia 
przepisów dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w 
rozporządzenie; ubolewa, że kilka państw 
członkowskich nie dokonało jeszcze pełnej 
transpozycji IV i V dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, a 
jeszcze więcej państw członkowskich 
wykazało poważne braki w ich skutecznym 
wdrażaniu; przyjmuje z zadowoleniem 
fakt, że Komisja rozpoczęła wszczynanie 
postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, i 
wzywa Komisję do wszczęcia postępowań 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w pozostałych 
przypadkach braku transpozycji i 
wdrożenia dyrektyw w sprawie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy; 
przyjmuje do wiadomości drugi mandat 
EUNB do stworzenia bazy danych 
dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, która ma zostać opracowana w 
2021 r. i winna obejmować 
przeciwdziałanie finansowaniu 
terroryzmu, oraz do zacieśnienia 
współpracy i wymiany informacji między 
organami europejskimi; podkreśla ważną 
rolę, jaką kolegia ds. przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu dla grup transgranicznych, 
składające się ze wszystkich organów ds. 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu w 
jurysdykcjach, w których grupa prowadzi 
działalność, odgrywają w ocenie 
funkcjonowania grupy w dziedzinie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu;

Or. en


