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Poprawka  3 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

w imieniu grupy PPE 

Antolín Sánchez Presedo,  

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego słuŜącego ochronie stabilności 

finansowej strefy euro 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. przypomina, Ŝe z zadowoleniem przyjął 

utworzenie mechanizmu stabilności 

finansowej umoŜliwiającego stawienie 

czoła ryzyku niewypłacalności państwa, 

którego częściową podstawę prawną 

stanowił art. 122 TFUE, oraz Ŝe zwrócił 

uwagę na deficyt demokratyczny i brak 

odpowiedzialności nierozerwalnie 

związane z decyzjami Rady wchodzącymi 

w skład pakietu ratunkowego 

podejmowanymi bez konsultacji z 

Parlamentem; domaga się, aby Parlament 

Europejski uczestniczył w charakterze 

współprawodawcy w tworzeniu przyszłych 

wniosków i decyzji dotyczących 

wychodzenia z kryzysu; 

skreślony 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/4 

Poprawka  4 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

w imieniu grupy PPE 

Antolín Sánchez Presedo,  

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego słuŜącego ochronie stabilności 

finansowej strefy euro 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. jako współprawodawca pragnie 

podkreślić potrzebę utworzenia stałego 

EFW opartego na metodzie wspólnotowej; 

zauwaŜa, Ŝe w kaŜdym przypadku ESM 

i/lub EFW powinny opierać się na 

zasadzie solidarności, z zachowaniem 

rygorystycznych warunków, oraz powinny 

być finansowane między innymi z kar 

nakładanych na państwa członkowskie w 

wyniku zastosowania procedury 

nadmiernego deficytu, nadmiernego 

zadłuŜenia lub nadmiernej nierównowagi 

finansowej; 

 

skreślony 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/5 

Poprawka  5 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

w imieniu grupy PPE 

Antolín Sánchez Presedo,  

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego słuŜącego ochronie stabilności 

finansowej strefy euro 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. uwaŜa, Ŝe stały mechanizm kryzysowy, 

który jest wiarygodny, solidny, trwały i 

oparty na rzeczywistych istotnych 

warunkach technicznych, powinien zostać 

przyjęty w zwykłej procedurze 

ustawodawczej oraz opierać się na 

metodzie wspólnotowej w celu zwiększenia 

udziału Parlamentu Europejskiego, a tym 

samym poprawy odpowiedzialności 

demokratycznej oraz wykorzystania 

wiedzy fachowej, niezaleŜności i 

bezstronności Komisji; w tym świetle 

wzywa Radę Europejską do zapewnienia 

właściwej podstawy prawnej podczas 

przeglądu TFUE w tym celu; 

 

skreślony 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/6 

Poprawka  6 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

w imieniu grupy PPE 

Antolín Sánchez Presedo,  

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego słuŜącego ochronie stabilności 

finansowej strefy euro 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. zauwaŜa, Ŝe w kaŜdym przypadku 

ESM powinien podlegać rygorystycznym 

warunkom oraz powinien być 

finansowany między innymi za pomocą 

nowatorskich instrumentów finansowych 

i/lub kar nakładanych na państwa 

członkowskie w wyniku zastosowania 

procedury nadmiernego deficytu, 

nadmiernego zadłuŜenia lub nadmiernej 

nierównowagi finansowej, jeŜeli są one 

objęte przepisami będącymi obecnie 

przedmiotem negocjacji i odpowiednio do 

ich formy; 

skreślony 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/7 

Poprawka  7 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

w imieniu grupy PPE 

Antolín Sánchez Presedo,  

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego słuŜącego ochronie stabilności 

finansowej strefy euro 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. podkreśla, Ŝe finansowanie stałego 

mechanizmu kryzysowego musi opierać 

się na zasadzie „zanieczyszczający płaci”, 

co oznacza, Ŝe państwa członkowskie, 

które przez swoje deficyty i zadłuŜenie 

stwarzają większe ryzyko, powinny mieć 

większy udział w finansowaniu całości 

aktywów; 

 

skreślony 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/8 

Poprawka  8 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

w imieniu grupy PPE 

Antolín Sánchez Presedo,  

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego słuŜącego ochronie stabilności 

finansowej strefy euro 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. jako współprawodawca pragnie 

podkreślić potrzebę utworzenia stałego 

mechanizmu kryzysowego, który jest 

wiarygodny, solidny, trwały i oparty na 

rzeczywistych istotnych warunkach 

technicznych, i który powinien zostać 

przyjęty w zwykłej procedurze 

ustawodawczej oraz opierać się na 

metodzie wspólnotowej w celu z jednej 

strony zwiększenia udziału Parlamentu, a 

tym samym poprawy odpowiedzialności 

demokratycznej oraz z drugiej strony 

wykorzystania wiedzy fachowej, 

niezaleŜności i bezstronności Komisji; 

wzywa zatem Radę Europejską do 

zapewnienia właściwej podstawy prawnej 

podczas przeglądu TFUE w tym celu; 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/9 

Poprawka  9 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

w imieniu grupy PPE 

Antolín Sánchez Presedo,  

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego słuŜącego ochronie stabilności 

finansowej strefy euro 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3b. zauwaŜa, Ŝe w kaŜdym przypadku 

ESM powinien opierać się na 

solidarności, podlegać rygorystycznym 

warunkom oraz powinien być 

finansowany między innymi za pomocą 

nowatorskich instrumentów finansowych 

i/lub kar nakładanych na państwa 

członkowskie w wyniku zastosowania 

procedury nadmiernego deficytu lub 

środków w przypadku nadmiernego 

zadłuŜenia lub nadmiernej nierównowagi 

finansowej, jeŜeli odpowiednie przepisy 

zawarte są w pakiecie legislacyjnym 

dotyczącym ładu gospodarczego i 

będącym obecnie przedmiotem negocjacji 

oraz w formie wymaganej zgodnie z tymi 

przepisami; 

Or. en 
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14.12.2010 B7-0733/10 

Poprawka  10 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

w imieniu grupy PPE 

Antolín Sánchez Presedo,  

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego słuŜącego ochronie stabilności 

finansowej strefy euro 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. stwierdza, Ŝe stały mechanizm 

kryzysowy powinien zostać wprowadzony 

moŜliwie szybko, aby zapewnić stabilność 

rynków i rozwiać niepewność co do 

obligacji wyemitowanych w ramach 

mechanizmu tymczasowego, które mają 

zostać spłacone po ustanowieniu stałego 

mechanizmu kryzysowego; 

 

10. stwierdza, Ŝe stały mechanizm 

kryzysowy powinien zostać wprowadzony 

moŜliwie szybko, aby zapewnić stabilność 

rynków i wzmocnić pewność co do 

obligacji wyemitowanych przed 

utworzeniem stałego mechanizmu 

kryzysowego; 

 

Or. en 



 

AM\852144PL.doc  PE455.839v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

14.12.2010 B7-0733/11 

Poprawka  11 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

w imieniu grupy PPE 

Antolín Sánchez Presedo,  

w imieniu grupy S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

w sprawie utworzenia stałego mechanizmu kryzysowego słuŜącego ochronie stabilności 

finansowej strefy euro 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. trzymuje, Ŝe sektor prywatny powinien 

mieć udział w podziale obciąŜeń oraz Ŝe w 

związku z tym naleŜy dostosować przepisy, 

aby uwzględnić, indywidualnie w kaŜdym 

przypadku, udział wierzycieli z sektora 

prywatnego, z zachowaniem pełnej 

spójności z polityką MFW; 

 

16. trzymuje, Ŝe naleŜy dostosować 

przepisy, aby uwzględnić, indywidualnie w 

kaŜdym przypadku, udział wierzycieli z 

sektora prywatnego, z zachowaniem pełnej 

spójności z polityką MFW; 

Or. en 

 

 


