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6.7.2015 B8-0655/1 

Poprawka  1 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, Ŝe w następstwie 
kryzysu finansowego instytucje UE 
wprowadziły szereg przepisów prawnych 
mających na celu zapobieŜenie 
powtórzeniu się podobnego kryzysu oraz 
zapewnienie stabilności finansowej, która 
jest niezbędna dla rzeczywiście trwałego 
wzrostu; mając na uwadze, Ŝe przepisy te 
naleŜy postrzegać jako ramy dla unii 
rynków kapitałowych, a nie jako 
przeszkodę na drodze do jej utworzenia; 

E. mając na uwadze, Ŝe w następstwie 
kryzysu finansowego instytucje UE 
wprowadziły szereg przepisów prawnych, 
które jednak wciąŜ są niewystarczające, 
aby zapobiec powtórzeniu się takiego 
kryzysu;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Poprawka  2 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. zwraca uwagę, Ŝe głębokie róŜnice 
między dochodem z kapitału a dochodem z 
pracy wynikają w znacznej mierze z 
nadmiernej spekulacji na rynkach 
finansowych, które nie mają Ŝadnego 
wpływu na realną gospodarkę; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Poprawka  3 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. zwraca uwagę, Ŝe ogromne interwencje 
państwowe, do jakich doszło od początku 
kryzysu w wyniku problemów sektora 
finansowego, zapewniły duŜą płynność, a 
mimo to nie doprowadziły do wzrostu 
popytu na finansowanie ze strony 
gospodarki realnej; 

2. zwraca uwagę, Ŝe ogromne interwencje 
państwowe, do jakich doszło od początku 
kryzysu w wyniku problemów sektora 
finansowego, zapewniły duŜą płynność, a 
mimo to nie doprowadziły do wzrostu 
popytu na finansowanie ze strony 
gospodarki realnej; jest głęboko 
zaniepokojony tą płynnością, gdyŜ na 
rynkach finansowych pojawiają się nowe 
bańki spekulacyjne; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/4 

Poprawka  4 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy)  

 
Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. podkreśla, Ŝe polityka 
oszczędnościowa przyczyniła się znacząco 
do osłabienia popytu na kredyty, gdyŜ 
polityka deflacyjna w wielu krajach 
doprowadziła do zmniejszenia popytu na 
towary i usługi; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Poprawka  5 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, Ŝe popyt i podaŜ moŜna 
zwiększyć poprzez wzbudzenie zaufania do 
gospodarki realnej dzięki wyraźnym 
zobowiązaniom na szczeblu państw 
członkowskich i UE do wspierania 
pozytywnego otoczenia inwestycyjnego i 
pewności prawa dla inwestorów, do 
sformułowania długoterminowych celów 
w zakresie ram legislacyjnych 
sprzyjających stabilizacji, 
konkurencyjności i wzrostowi, a takŜe do 
wspierania i dywersyfikacji inwestycji w 
infrastrukturę, co umoŜliwi firmom 
planowanie długoterminowe; 

8. podkreśla, Ŝe popyt i podaŜ moŜna 
pobudzić jedynie poprzez zaprzestanie 
prowadzenia neoliberalnej polityki 
oszczędnościowej; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Poprawka  6 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, Ŝe niedoskonałe rynki 
kapitałowe doprowadziły do błędnej oceny 
ryzyka oraz utraty związku między 
oczekiwanymi zyskami a rzeczywistym 
ryzykiem, co spowodowało, Ŝe rynki były 
uprzedzone do takich podmiotów jak 
MŚP; uwaŜa, Ŝe jednym z celów unii 
rynków kapitałowych powinna być 
poprawa efektywności rynków oraz 
zapewnienie uczciwej, odpowiedniej i 
wiarygodnej ekonomicznie relacji ryzyko-
zysk na rynkach kapitałowych UE; 

11. podkreśla, Ŝe niedoskonałe rynki 
kapitałowe były przyczyną ostatniego 
kryzysu finansowego, dlatego naleŜy je 
objąć ścisłą kontrolą publiczną; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Poprawka  7 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uwaŜa, Ŝe prawdziwie europejskie 
podejście do rynków kapitałowych 
powinno naleŜycie uwzględniać rozwój 
sytuacji międzynarodowej, aby Europa 
pozostała atrakcyjna dla inwestorów 
międzynarodowych, dzięki unikaniu 
niepotrzebnych rozbieŜności i powtórzeń 
w prawodawstwie; 

13. uwaŜa, Ŝe prawdziwie europejskie 
podejście do rynków kapitałowych musi 
być ukierunkowane na bankowość 
relacyjną, a w szczególności na wsparcie 
dla małych banków lokalnych, które nie 
koncentrują się na maksymalizacji 
zysków, lecz działają w interesie całego 
społeczeństwa, i mogą lepiej niŜ 
anonimowe rynki kapitałowe słuŜyć 
gospodarce europejskiej, opartej w 
przewaŜającej mierze na MŚP, 
monitorować ryzyko kredytowe i zapewnić 
długoterminowe zaangaŜowanie;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Poprawka  8 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, Ŝe w tym celu naleŜy 
dokonać podsumowania obecnej sytuacji 
pod kątem łącznych skutków wszystkich 
aktów prawnych przyjętych w ostatnich 
latach dla europejskich rynków 
kapitałowych; zwraca uwagę, Ŝe oznacza 
to równieŜ dokładną ocenę tego, czy 
surowe wymogi kapitałowe stosowane w 
sektorach bankowym i ubezpieczeniowym 
wymagają ponownego rozpatrzenia; 

19. podkreśla, Ŝe w tym celu naleŜy 
dokonać podsumowania obecnej sytuacji 
pod kątem łącznych skutków wszystkich 
aktów prawnych przyjętych w ostatnich 
latach dla europejskich rynków 
kapitałowych; zwraca uwagę, Ŝe oznacza 
to równieŜ dalsze zwiększenie wymogów 
kapitałowych stosowanych w sektorach 
bankowym i ubezpieczeniowym poprzez 
między innymi wprowadzenie wiąŜących 
wskaźników dźwigni oraz ścisłe 
oddzielenie bankowości inwestycyjnej od 
detalicznej, szczególnie w przypadku 
instytucji, które są „zbyt duŜe, by upaść”; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/9 

Poprawka  9 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. podkreśla, Ŝe inicjatywy na rzecz unii 
rynków kapitałowych nie powinny 
próbować wynaleźć koła na nowo, lecz 
powinny bazować na załoŜeniu, Ŝe 
finansowanie przedsiębiorstw w Europie 
opiera się na dobrze rozwiniętych, 
ukształtowanych historycznie strukturach, 
które pomimo swych ograniczeń dowiodły 
swej skuteczności i odporności na kryzysy, 
oraz Ŝe dalsza dywersyfikacja i rozwój 
nowych kanałów finansowania mogą być 
wartościowe ze względu na zapewnienie 
róŜnego rodzaju firmom dodatkowy dostęp 
do środków finansowych; 

20. uwaŜa, Ŝe jeŜeli nie dojdzie do 
gruntownego przeglądu obecnej polityki 
oszczędnościowej ani do powaŜnej 
reformy sektora bankowego 
koncentrującej się na bankowości 
relacyjnej, wszelkie inicjatywy na rzecz 
unii rynków kapitałowych będą słuŜyć 
jedynie posiadaczom kapitału i 
inwestorom; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zauwaŜa, Ŝe tradycyjne kanały 
finansowania za pośrednictwem banków 
często niechętnie wspierają innowacyjne 
przedsięwzięcia i MŚP; podkreśla, Ŝe brak 
dostępu do finansowania dla MŚP jest 
jedną z największych przeszkód dla 
wzrostu w UE; podkreśla, Ŝe z uwagi na 
fakt, Ŝe MŚP wciąŜ trudno jest uzyskać 
kredyt bankowy, konieczne jest 
zapewnienie alternatyw dla finansowania 
bankowego, szczególnie poprzez poprawę 
otoczenia biznesowego dla funduszy 
venture capital, funduszy 
społecznościowych, ofert na rynku 
niepublicznym, sekurytyzacji poŜyczek dla 
MŚP i promowania spółdzielni 
kredytowych, ale takŜe poprzez 
standaryzację przepisów dotyczących 
partnerstw publiczno-prywatnych w całej 
UE; 

21. zauwaŜa, Ŝe tradycyjne kanały 
finansowania za pośrednictwem banków 
często niechętnie wspierają innowacyjne 
przedsięwzięcia i MŚP; podkreśla, Ŝe brak 
dostępu do finansowania dla MŚP jest 
jedną z największych przeszkód dla 
wzrostu w UE; podkreśla, Ŝe MŚP wciąŜ 
mają trudności z uzyskaniem kredytu 
bankowego, szczególnie ze względu na 
atmosferę stagnacji gospodarczej, 
dominującą od czasu kryzysu 
finansowego; 

Or. en 
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Poprawka  11 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

35. jest zdania, Ŝe tworzenie unii rynków 
kapitałowych powinno następować 
stopniowo w oparciu o trzy priorytety, 
którymi są: po pierwsze – zachęcenie do 
jak najbardziej efektywnej alokacji 
oszczędności poprzez pogłębienie i 
dywersyfikację źródeł finansowania 
dostępnych dla przedsiębiorstw oraz 
zapewnienie oszczędzającym i inwestorom 
większego wyboru inwestycyjnego, 
większej przejrzystości i dywersyfikacji 
portfela; po drugie – umoŜliwienie 
większego ograniczenia ryzyka poprzez 
utworzenie głębszych rynków 
transgranicznych, zwiększenie odporności 
systemu finansowego na negatywne skutki 
powaŜnych kryzysów finansowych oraz 
łagodzenie skutków szoków 
idiosynkratycznych; po trzecie – 
zapewnienie skutecznego uzupełniającego 
kanału finansowania gospodarki realnej; 

35. jest zdania, Ŝe tworzenie unii rynków 
kapitałowych powinno następować 
stopniowo w oparciu o trzy priorytety, 
którymi są: po pierwsze – zmiana 
warunków makroekonomicznych, w 
jakich funkcjonują uczestnicy rynków 
kapitałowych, w szczególności poprzez 
zaprzestanie prowadzenia deflacyjnej 
polityki oszczędnościowej, która hamuje 
popyt na kredyty; po drugie – reforma 
rynków finansowych w Europie poprzez 
ścisłe oddzielenie bankowości 
inwestycyjnej od detalicznej, wspieranie 
lokalnych modeli bankowości relacyjnej 
stosujących niską dźwignię finansową 
oraz ścisłe uregulowanie równoległego 
systemu bankowego; po trzecie – 
zapewnienie skutecznego i ściśle 
nadzorowanego uzupełniającego kanału 
finansowania gospodarki realnej; 

Or. en 
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Poprawka  12 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 
 
Projekt rezolucji B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
Tworzenie unii rynków kapitałowych 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

54. podkreśla, Ŝe wysoki stopień 
złoŜoności rynków kapitałowych nie 
powinien doprowadzić do wykluczenia 
MŚP, które są przedsiębiorstwami 
najbardziej potrzebującymi dostępu do 
dodatkowego finansowania, szczególnie w 
państwach członkowskich, które zmagają 
(zmagały) się z trudnościami 
gospodarczymi; podkreśla, Ŝe warunki 
sprzyjające efektywnemu finansowaniu 
MŚP wymagają przyjaznego dla MŚP 
otoczenia gospodarczego i regulacyjnego, 
zarówno w UE, jak i na szczeblu 
krajowym; podkreśla w szczególności 
konieczność zwrócenia uwagi na 
ewentualne uproszczenie procedur 
dostępu MŚP i spółek o średniej 
kapitalizacji do IPO, a jednocześnie 
utrzymania ścisłych kryteriów oceny 
odporności i kwalifikowalności 
przedsiębiorstw do IPO; apeluje do 
Komisji, aby sprawdziła, co jeszcze moŜna 
zrobić, aby pomóc MŚP przyciągnąć 
inwestycje; 

54. jest niezmiernie zaniepokojony 
wysokim stopniem złoŜoności rynków 
kapitałowych i obawia się, Ŝe bez 
odpowiednich regulacji MŚP wciąŜ nie 
będą miały dostępu do finansowania; 
apeluje do Komisji, aby sprawdziła, co 
jeszcze moŜna zrobić, aby pomóc MŚP 
przyciągnąć inwestycje; 

Or. en 

 
 


