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Poprawka   276 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 
systemu gwarancji depozytów; 

10. wzywa do uchylenia dyrektywy w 

sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków, gdyż 

dowiodła ona już, że jest nieskuteczna i 

niebezpieczna dla inwestorów, właścicieli 

obligacji i deponentów, a także dla 

stabilności całego systemu finansowego; 

Or. en 

 

Poprawka   277 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

10. wyraża wątpliwość, czy bieżące 

zasady pomocy państwa są dostatecznie 

jasne w kontekście restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków; 

apeluje o określenie efektywnych 

procedur współdziałania Jednolitej Rady 

ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji (SRB) i Komisji do celów 

podejmowania decyzji na wypadek 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, zwłaszcza w zakresie ram 

czasowych; jest zdania, że elastyczność 

zapewniana przez obecne uregulowania 

ramowe powinna być doprecyzowana i 

lepiej wykorzystywana, zwłaszcza w 
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przypadku środków zapobiegawczych i 

alternatywnych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów, jak 

określono w art. 11 ust. 3 i 6 dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów2a; 

 _________________ 

 2a Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 166-167. 

Or. en 

 

Poprawka   278 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

10. uważa, że pierwszorzędne 

znaczenie ma zapewnienie ścisłego 

przestrzegania zasad dotyczących pomocy 

państwa w każdym przypadku podczas 

rozwiązywania przyszłych kryzysów 

bankowych; w szczególności przypomina, 

że w kontekście restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków należy 

przestrzegać zasad dotyczących pomocy 

państwa; zauważa, że korzystanie z 

systemów gwarancji depozytów w celu 

zapobiegania upadkowi instytucji 

kredytowej powinno podlegać jasno 

określonym uregulowaniom ramowym i w 

każdym przypadku powinno być zgodne z 

zasadami dotyczącymi pomocy państwa; 

Or. en 

 

Poprawka   279 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 
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Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają zbyt dużą elastyczność przy 

zajmowaniu się konkretnymi sytuacjami 
oraz że elastyczność ta jest nadużywana; 

Or. de 

 

Poprawka   280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają elastyczność, aby zaradzić 

konkretnym sytuacjom, oraz że 

elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać; 

Or. en 

 

Poprawka   281 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać bez utrudniania rzeczywistej 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków, które są niewypłacalne 

w razie nieznacznego osłabienia założenia 

leżącego u podstaw scenariusza 

odniesienia, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; podkreśla 

znaczenie prawidłowego określenia 

sensownego scenariusza kryzysowego w 

teście warunków skrajnych na potrzeby 

oceny hipotetycznych strat; apeluje o 

wprowadzenie dodatkowego „skrajnie 

niekorzystnego scenariusza rozwoju 

wydarzeń” z zastosowaniem metody 

leżącej u podstaw testu warunków 

skrajnych w USA, w celu zwiększenia 

wrażliwości niekorzystnego scenariusza 

na powszechniejsze wahania 

makroekonomiczne i ryzyka rynkowe; jest 

zaniepokojony ryzykiem wynikającym z 

niskiej rentowności banków, które może 

nasilić się za sprawą utrzymujących się 

niskich stóp procentowych; apeluje o 

faktoryzację tego ryzyka w jednym ze 

scenariuszy bazowych dla testu warunków 

skrajnych; uważa, że utrzymujące się 

niskie stopy procentowe niosą ze sobą 

również ryzyko nadmiernej płynności w 

systemie finansowym, co może skutkować 

nowymi bańkami spekulacyjnymi; jest 

zaniepokojony zbytnim poleganiem na 

nieprzejrzystych modelach wewnętrznych 
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w celu przełożenia zmian czynników 

makroekonomicznych na bankowe 

parametry ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   282 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa oraz 

zwraca uwagę, że nadzwyczajne wsparcie 

publiczne musi mieć charakter zarówno 

zapobiegawczy, jak i tymczasowy, i nie 

może być wykorzystywane w celu 

bilansowania strat, które instytucja 

poniosła lub które może ponieść w 

niedalekiej przyszłości; jest zdania, że 

obecne uregulowania ramowe zapewniają 

wystarczającą elastyczność, aby zaradzić 

konkretnym sytuacjom, oraz że 

elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

przypomina, że sprawozdanie oceniające 

ciągłą potrzebę zapobiegawczego 

dokapitalizowywania oraz warunkowość 

przypisaną do takich środków miało 

zostać przedstawione do 31 grudnia 

2015 r.; wzywa Komisję do jak 

najszybszego przedłożenia takiego 

sprawozdania; 

Or. en 
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Poprawka   283 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; wzywa w 

związku z tym Komisję Europejską do 

przemyślenia swojej interpretacji 

odnośnych przepisów dotyczących pomocy 

państwa w celu zapewnienia, aby środki 

zapobiegawcze przewidziane przez 

prawodawcę unijnego w dyrektywie w 

sprawie gwarancji depozytów mogły być 

faktycznie stosowane; 

Or. de 

 

Poprawka   284 

Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom; 
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że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

zauważa, że konkretne sytuacje 

traktowano inaczej bez wyraźnego 

uzasadnienia; przypomina, że 
elastyczność można by lepiej wykorzystać, 

zwłaszcza w przypadku środków 

zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   285 

Siegfried Mureşan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; 

10. przypomina, że w kontekście 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków należy przestrzegać 

zasad dotyczących pomocy państwa; jest 

zdania, że obecne uregulowania ramowe 

zapewniają wystarczającą elastyczność, 

aby zaradzić konkretnym sytuacjom, oraz 

że elastyczność tę można by lepiej 

wykorzystać, zwłaszcza w przypadku 

środków zapobiegawczych związanych z 

wykorzystaniem funduszy w ramach 

systemu gwarancji depozytów; wzywa 

Komisję Europejską do zapewnienia 

elastyczności w stosowaniu środków 

zapobiegawczych przewidzianych w 

dyrektywie w sprawie systemów gwarancji 

depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   286 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. uważa, że unia bankowa nie 

realizuje jej deklarowanego celu, jakim 

jest zapobieganie w przyszłości ratowaniu 

banków przez podatnika w rezultacie 

klauzuli o zapobiegawczym 

dokapitalizowaniu, zawartej w dyrektywie 

w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji 

banków/rozporządzeniu ustanawiającym 

jednolity mechanizm restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, zezwalającej 

państwom członkowskim na przekazanie 

publicznych środków bankowi 

znajdującemu się w trudnej sytuacji przed 

umorzeniem lub konwersją długu 

wierzycieli w celu ochrony stabilności 

finansowej; uważa, że wymóg podziału 

obciążenia przewidziany w unijnym 

prawodawstwie w sprawie pomocy 

państwa tak samo zawiera klauzulę 

ochronną, na podstawie której można 

uniknąć umorzenia lub konwersji długu i 

wykorzystać fundusze publiczne, aby 

chronić stabilność finansową; 

Or. en 

 

Poprawka   287 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. ubolewa z powodu planowanego 

stosowania zapobiegawczego 

dokapitalizowania, sprzecznego z 

przepisami dyrektywy w sprawie naprawy 

oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków, która wyraźnie 

wyklucza wykorzystanie tego narzędzia w 
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celu pokrycia bieżących i przyszłych strat; 

podkreśla, że operacje mające na celu 

„wyczyszczenie” bilansów z obciążeń z 

tytułu kredytów zagrożonych są 

równoważne z uznaniem strat z tytułu tych 

aktywów; 

Or. en 

 

Poprawka   288 

Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. wzywa do przemyślenia możliwych 

negatywnych skutków dla gospodarki 

realnej wywołanych przez zmiany zasad 

bazylejskich, wprowadzenia minimalnego 

wymogu funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych, wprowadzenia 

całkowitej zdolności do pokrycia strat oraz 

MSSF 9; apeluje o rozwiązanie, które 

złagodzi skutki; 

Or. en 

 

Poprawka   289 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. podkreśla znaczenie 

doprecyzowania aspektów praktycznych 

mających bezpośredni wpływ na 

restrukturyzację i uporządkowaną 

likwidację, takich jak wykorzystanie 

usługodawców świadczących usługi o 

krytycznym znaczeniu, na przykład w 
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przypadku outsourcingu obsługi 

informatycznej; 

Or. en 

 

Poprawka   290 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. odrzuca wszelkie mechanizmy 

ochronne finansowane z pieniędzy 

podatników; 

Or. de 

 

Poprawka   291 

Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10b. apeluje o okres zawieszenia 

nowych reguł po przyjęciu pakietu przez 

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w 

celu ustabilizowania ram nadzoru oraz 

ułatwienia bankom planowania kapitału i 

płynności, co ma zasadnicze znaczenie dla 

solidnego wsparcia gospodarki realnej; 

Or. en 

 

Poprawka   292 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 10b. uważa, że umorzenie lub 

konwersja długu wierzycieli w wysokości 

zaledwie 8 % zwiększy jedynie niewielką 

część kosztów restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, co jest 

całkowicie niewystarczające; zauważa, że 

w zwykłych postępowania upadłościowych 

inwestorzy traciliby normalnie dużo 

więcej niż 8 %; 

Or. en 

 

Poprawka   293 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10b. z zadowoleniem przyjmuje pełną 

transpozycję dyrektywy w sprawie 

naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków przez 

wszystkie państwa członkowskie unii 

bankowej; 

Or. en 

 

Poprawka   294 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 10c. uważa, że umorzenie lub 

konwersja długu nadal stanowi 

zagrożenie dla zwykłych podatników w 

wielu obszarach, łącznie z wyższymi 

składkami na ubezpieczenie emerytalne i 
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zdrowotne oraz niewłaściwą sprzedażą 

drobnym inwestorom detalicznym 

ryzykownych produktów finansowych, 

które kwalifikują się do umorzenia lub 

konwersji długu; wzywa do wprowadzenia 

rygorystycznych wymogów dotyczących 

ujawniania informacji o czynnikach 

ryzyka w odniesieniu do papierów 

wartościowych kwalifikujących się do 

umorzenia lub konwersji długu w celu 

zapewnienia inwestorom detalicznym 

ochrony przed niewłaściwą sprzedażą 

nieodpowiednich bankowych papierów 

wartościowych obarczonych wysokim 

ryzykiem; 

Or. en 

 

Poprawka   295 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

połączenie ich najwyższych standardów 

może doprowadzić do powstania 

kompleksowego podejścia do pokrywania 

strat, również w zakresie odliczeń 

krzyżowych powiązań kapitałowych; 

popiera najnowszy wniosek Komisji 

dotyczący wprowadzenia do filaru 1 

minimalnej całkowitej zdolności do 

pokrycia strat (TLAC) dla banków 

globalnych o znaczeniu systemowym, ale 

jest zaniepokojony ewentualnym 
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obniżeniem bieżących unijnych 

minimalnych wymogów funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych 

(MREL); podkreśla, że wymóg filaru 1 

dotyczący całkowitej zdolności do 

pokrycia strat powinien być stosowany 

również wobec innych banków o 

znaczeniu systemowym, dla zachowania 

zgodności z minimalnymi wymogami 

funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych; z zaniepokojeniem 

zauważa, że według śródrocznego 

sprawozdania EUNB w sprawie 

minimalnego wymogu funduszy własnych 

i zobowiązań kwalifikowalnych średni 

poziom MREL dla banków globalnych o 

znaczeniu systemowym jest niższy; jest 

zaniepokojony, że za sprawą swych 

najnowszych wniosków Komisja 

ogranicza swobodę decyzyjną Jednolitej 

Rady ds. Restrukturyzacji i 

Uporządkowanej Likwidacji (SRB) i 

innych organów ds. restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków przy 

ustalaniu MREL; uważa, że kryteria 

dotyczące aktywów ważonych ryzykiem, 

leżące u podstaw standardów całkowitej 

zdolności do pokrycia strat (TLAC), są 

ściśle wzajemnie powiązane z pracami 

Bazylejskiego Komitetu Nadzoru 

Bankowego mającymi na celu ukończenie 

ram pakietu Bazylea III, zwłaszcza w 

zakresie ograniczeń w stosowaniu 

wewnętrznego modelu w odniesieniu do 

niektórych ekspozycji i wprowadzania 

dolnych pułapów; 

Or. en 

 

Poprawka   296 

Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 
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Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

11. podkreśla, że określony przez Radę 

Stabilności Finansowej standard dotyczący 

całkowitej zdolności do pokrycia strat i 

minimalny wymóg funduszy własnych i 

zobowiązań kwalifikowalnych mają ten 

sam cel; uważa w związku z tym, że ich 

połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

kryteriów wielkości oraz 

proporcjonalności; uważa, że potrzebna 

jest dogłębna analiza: 

a) systemu obowiązków informacyjnych, 

bez jakiegokolwiek oddziaływania na 

sytuację kapitałową banków za sprawą 

błędnej interpretacji minimalnych 

wymogów funduszy własnych i 

zobowiązań kwalifikowalnych przez rynki 

i inwestorów; 

b) potencjału rynkowego związanego z 

zobowiązaniami kwalifikowalnymi 

MREL; 

Or. en 

 

Poprawka   297 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 
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pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem oraz unikania zjawisk 

nagłych spadków wśród różnych kategorii 

banków poddanych restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji; w związku z 

tym popiera wnioskowane zmiany w 

rozporządzeniu w sprawie wymogów 

kapitałowych oraz lepsze dostosowanie 

obu standardów za sprawą tych zmian; 

podkreśla, że w trakcie kalibracji lub 

stopniowego wprowadzania wymogów 

MREL należy odpowiednio zwrócić uwagę 

na utworzenie rynku dla zobowiązań 

kwalifikowalnych MREL; podkreśla 

znaczenie zachowania swobody uznania 

organu ds. restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków przy 

ustalaniu minimalnych wymogów 

funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych; 

Or. en 

 

Poprawka   298 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel: upewnienie się, czy banki 

mają dostateczny kapitał regulacyjny i 

pasywa na pokrycie strat, aby umorzenie 

lub konwersja długu mogła być 

skutecznym instrumentem w razie 
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obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji (który nie spowoduje 

destabilizacji finansowej ani 

zapotrzebowania na środki publiczne); 

uważa w związku z tym, że ich połączenie 

może doprowadzić do powstania 

kompleksowego podejścia do pokrywania 

strat; zaznacza, że należy odpowiednio 

rozważyć kwestię utrzymania obu 

kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

Or. en 

 

Poprawka   299 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby 

standardy w zakresie minimalnego 

wymogu funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych całkowicie pokrywały 

się z wartościami odniesienia dla 

całkowitej zdolności do pokrycia strat; 

popiera wymóg dotyczący zdolności do 

pokrycia strat oparty na wskaźniku 

dźwigni, który nie jest uzależniony od 

wagi ryzyka ani od wewnętrznych modeli; 

zauważa, że aktywa ważone ryzykiem nie 

zawsze wiarygodnie przewidują odporność 

banków; wyraża zaniepokojenie 

uwzględnieniem aktywów ważonych 

ryzykiem w wymogu dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat, 

gdyż może to motywować wielkie banki do 

podejmowania większego ryzyka; 
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Or. en 

 

Poprawka   300 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; podkreśla, aby 

zapobiec błędnej interpretacji 

minimalnych wymogów funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych 

przez inwestorów, informacje o rynku 

należy ujawniać w odpowiedni sposób; 

Or. en 

 

Poprawka   301 

Paul Tang 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 
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własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel, jakim jest uniknięcie 

socjalizacji ryzyka prywatnego; uważa w 

związku z tym, że ich połączenie może 

doprowadzić do powstania 

kompleksowego podejścia do pokrywania 

strat; zaznacza, że należy odpowiednio 

rozważyć kwestię utrzymania obu 

kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

Or. en 

 

Poprawka   302 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że 

ich połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 

pokrywania strat, opartego na 

minimalnym standardzie w formie 

całkowitej zdolności do pokrycia strat; 

zaznacza, że należy odpowiednio rozważyć 

kwestię utrzymania obu kryteriów: 

wielkości oraz aktywów ważonych 

ryzykiem; 

Or. en 

 

Poprawka   303 

Sander Loones 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że ich 

połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 
pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

11. odnotowuje wnioski Komisji 

dotyczące wdrożenia standardu całkowitej 

zdolności do pokrycia strat do 

prawodawstwa UE; zwraca uwagę na 

różnice między określonym przez Radę 

Stabilności Finansowej standardem 

dotyczącym całkowitej zdolności do 

pokrycia strat a minimalnym wymogiem 

funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych; podkreśla, że oba 

standardy mają ten sam cel; odnotowuje 

kompleksowe podejście Komisji do 

pokrywania strat za sprawą połączenia obu 

standardów; 

Or. en 

 

Poprawka   304 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę na różnice między 

określonym przez Radę Stabilności 

Finansowej standardem dotyczącym 

całkowitej zdolności do pokrycia strat a 

minimalnym wymogiem funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych; 

podkreśla jednak, że oba standardy mają 

ten sam cel; uważa w związku z tym, że ich 

połączenie może doprowadzić do 

powstania kompleksowego podejścia do 
pokrywania strat; zaznacza, że należy 

odpowiednio rozważyć kwestię utrzymania 

obu kryteriów: wielkości oraz aktywów 

ważonych ryzykiem; 

11. odnotowuje wnioski Komisji 

dotyczące wdrożenia standardu całkowitej 

zdolności do pokrycia strat do 

prawodawstwa UE; zwraca uwagę na 

różnice między określonym przez Radę 

Stabilności Finansowej standardem 

dotyczącym całkowitej zdolności do 

pokrycia strat a minimalnym wymogiem 

funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych; podkreśla, że oba 

standardy mają ten sam cel; odnotowuje 

kompleksowe podejście Komisji do 

pokrywania strat w łączeniu obu 

standardów; 
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Or. en 

 

Poprawka   305 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. uważa, że kwota na pokrycie strat 

oparta na wymogach kapitałowych nie zda 

egzaminu w razie kryzysu wielkich 

banków, jeżeli problemów „zbyt duży, by 

upaść” i „zbyt powiązany, by upaść” nie 

rozwiąże się za sprawą separacji 

strukturalnej; zgadza się z opinią, że dolny 

pułap dla minimalnego wymogu funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych 

należy uzupełnić środkiem mającym na 

celu uwzględnienie ekspozycji banku na 

poważne trudności finansowe innych 

instytucji w celu rozwiązania problemu 

„zbyt powiązany, by upaść”; 

Or. en 

 

Poprawka   306 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. apeluje do Komisji, by ostrożnie 

oceniła rozwój procesu ustalania 

standardów na skalę światową w celu 

rozważnego przyjęcia regulacji i ich 

skutecznego wdrożenia po ostatnich 

wydarzeniach politycznych, zwłaszcza po 

uformowaniu się nowej administracji 

amerykańskiej; 
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Or. en 

 

Poprawka   307 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. wzywa do ostrożnej kalibracji 

minimalnych wymogów funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, 

przy uwzględnieniu faktu, że 

nieproporcjonalna kwota może 

niepotrzebnie skutkować wysokimi 

kosztami finansowania i obniżeniem 

zdolności banków do finansowania 

gospodarki; 

Or. en 

 

Poprawka   308 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. zwraca uwagę, że należy wyjaśnić 

w prawodawstwie hierarchię między 

kapitałem podstawowym Tier 1 a 

buforami kapitałowymi w kontekście 

minimalnego wymogu funduszy własnych 

i zobowiązań kwalifikowalnych; 

12. zwraca uwagę, że należy wyjaśnić 

w prawodawstwie, iż kapitał podstawowy 

Tier 1 w kontekście minimalnego wymogu 

funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych jest ponad buforami 

kapitałowymi, aby zapobiec podwójnemu 

liczeniu kapitału; podkreśla potrzebę 

przyjęcia prawodawstwa w celu 

doprecyzowania zakresu obowiązków i 

uprawnień organów ds. restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków oraz 

właściwych organów na potrzeby 

podejmowania środków wczesnej 

interwencji w razie naruszenia 
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minimalnych wymogów funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, 

w tym podejmowania działań na wypadek 

utrzymującego się niskiego poziomu 

minimalnych wymogów funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych 

oraz nagłego spadku tego poziomu; 

apeluje o włączenie do prawodawstwa w 

sprawie filaru 1 obowiązujących 

wytycznych EUNB dotyczących 

przesłanek do zastosowania środków 

wczesnej interwencji; 

Or. en 

 

Poprawka   309 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

12. zwraca uwagę, że należy wyjaśnić 

w prawodawstwie hierarchię między 

kapitałem podstawowym Tier 1 a buforami 

kapitałowymi w kontekście minimalnego 

wymogu funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych; 

12. z zadowoleniem przyjmuje 

wyjaśnienie hierarchii między kapitałem 

podstawowym Tier 1 a buforami 

kapitałowymi w kontekście minimalnego 

wymogu funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych we wniosku dotyczącym 

zmiany dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków, jak również dodatkową 

elastyczność za sprawą wprowadzenia 

wytycznych dotyczących minimalnego 

wymogu funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych; 

Or. en 

 

Poprawka   310 

Eva Paunova 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 
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Projekt rezolucji Poprawka 

12. zwraca uwagę, że należy wyjaśnić 

w prawodawstwie hierarchię między 

kapitałem podstawowym Tier 1 a buforami 

kapitałowymi w kontekście minimalnego 

wymogu funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych; 

12. zwraca uwagę, że należy wyjaśnić 

w prawodawstwie hierarchię między 

kapitałem podstawowym Tier 1 a buforami 

kapitałowymi w kontekście minimalnego 

wymogu funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych; przypomina, że 

kalibracja minimalnego wymogu 

funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych musi być we wszystkich 

przypadkach ściśle powiązana ze strategią 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków i przez nią 

uzasadniona; 

Or. en 

 

Poprawka   311 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. zachęca Komisję, aby w świetle 

doświadczeń oraz w ramach przeglądu 

rozporządzenia (UE) nr 806/2014 oceniła, 

czy Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i 

Uporządkowanej Likwidacji (SRB) oraz 

krajowe organy ds. restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji dysponują 

dostatecznymi uprawnieniami do wczesnej 

interwencji i wystarczającymi 

instrumentami do podejmowania wczesnej 

interwencji, aby zapobiec destrukcyjnemu 

odpływowi kapitału banków i utracie 

zdolności do pokrycia strat w czasie 

kryzysu; 

Or. en 
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Poprawka   312 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. przypomina, że dyrektywa w 

sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków w 

żadnym wypadku nie wyklucza możliwości 

ratowania przewidzianej w art. 56 i 57 

oraz nie narusza powiązań między 

bankami a państwami, ponieważ pomoc 

państwa jest nadal dopuszczalna, jak 

przewidziano w art. 32 dyrektywy w 

sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków; 

uważa, że budzi to wątpliwości co do 

wiarygodności i skuteczności nowych 

zasad; 

Or. en 

 

Poprawka   313 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne, a także aby zagwarantować 

pewność inwestorom transgranicznym; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

wniosek Komisji, aby bardziej 

zharmonizować tę hierarchię; zauważa, że 

zasadnicze znaczenie będzie miała też 
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większa harmonizacja zwykłych zasad 

postępowania w przypadku stwierdzenia 

niewypłacalności i ich hierarchii, tak w 

przypadku banków – aby uniknąć 

rozbieżności z systemem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków, jak i 

w przypadku przedsiębiorstw – aby dodać 

jasności i dać pewność inwestorom 

transgranicznym oraz wnieść wkład w 

rozwiązanie problemu kredytów 

zagrożonych; 

Or. en 

 

Poprawka   314 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; wzywa Jednolitą Radę ds. 

Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji (SRB) do przedstawienia 

wyników oceny możliwości 

przeprowadzenia skutecznej 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków globalnych o znaczeniu 

systemowym i innych banków, w tym 

środków proponowanych do pokonania 

przeszkód w uporządkowanej 

restrukturyzacji i likwidacji; jest 

zaniepokojony dotychczasowym brakiem 

dowodów, aby zwrócono się do któregoś z 

głównych banków o wyeliminowanie 

przeszkód w uporządkowanej 

restrukturyzacji i likwidacji; wzywa 
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Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i 

Uporządkowanej Likwidacji do 

przedstawienia wyczerpującego wykazu 

przeszkód w uporządkowanej 

restrukturyzacji i likwidacji w prawie 

krajowym lub europejskim oraz do 

przedstawienia sprawozdania z działań 

podjętych przez banki w celu 

wyeliminowania tych przeszkód; 

Or. en 

 

Poprawka   315 

Eva Paunova 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; z zadowoleniem przyjmuje 

ważną zmianę, jaką dyrektywa w sprawie 

naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków 

wniosła do hierarchii w obszarze 

niewypłacalności, nadając pierwszorzędne 

znaczenie depozytom ubezpieczonym, tak 

aby miały one pierwszeństwo wśród 

wszystkich instrumentów kapitałowych, 

przed zdolnością do pokrycia strat, innymi 

długami uprzywilejowanymi i depozytami 

nieubezpieczonymi; 

Or. en 

 

Poprawka   316 

Markus Ferber 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; podkreśla, że należy 

uwzględnić w tej kwestii ramy prawne już 

istniejące w niektórych państwach 

członkowskich i zapobiec niepewności 

prawa dla odnośnych instytucji; 

Or. de 

 

Poprawka   317 

Jakob von Weizsäcker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków oraz upewnić 

się, czy banki posiadają wystarczający 

wolumen długów podporządkowanych i 

długów możliwych do umorzenia lub 

konwersji, by umorzenie lub konwersja 

instrumentów dłużnych nie skutkowały 

ogólną paniką na rynku, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było wykonalne, spójne 

i skuteczne; 

Or. en 
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Poprawka   318 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; uważa, że wspólne podejście do 

hierarchii wierzycieli banku jest 

warunkiem koniecznym do wprowadzenia 

systemu gwarantowania depozytów na 

szczeblu unii bankowej; 

Or. en 

 

Poprawka   319 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; jest zaniepokojony dużą liczbą 

wyjątków, w znacznym stopniu 

wykraczających poza depozyty do kwoty 

100 000 EUR; 

Or. en 
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Poprawka   320 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; 

13. uważa, że należy zharmonizować 

między państwami członkowskimi 

hierarchię roszczeń w przypadku 

niewypłacalności banków, aby wdrożenie 

dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków było bardziej spójne i 

skuteczne; z zadowoleniem przyjmuje 

wniosek Komisji w tej sprawie; 

Or. en 

 

Poprawka   321 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. ostrzega, że duża liczba odstępstw 

od konwersji długu na kapitał zgodnie z 

art. 44 dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków powoduje 

uprzywilejowanie określonych tam 

zobowiązań finansowych, które następuje 

kosztem wszystkich innych 

nieuprzywilejowanych wierzycieli; 

Or. de 

 

Poprawka   322 
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Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. apeluje do Komisji, aby pilnie 

opracowała akt delegowany z kryteriami 

określania i zapewnienia ciągłości 

„funkcji krytycznych”, zgodnie z art. 2 

ust. 2 dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji banków; 

Or. en 

 

Poprawka   323 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 13b. podkreśla, że restrukturyzacja i 

uporządkowana likwidacja banków w 

ramach gospodarki rynkowej nie zna 

pojęcia wierzytelności, które są prawnie 

wyłączone z masy upadłościowej, a przez 

to uprzywilejowane; 

Or. de 

 

Poprawka   324 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. odnotowuje, że istnieje szereg 

dostępnych prawnych sposobów 

skreśla się 
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zapewnienia podporządkowania długu, 

który można uwzględnić w kontekście 

całkowitej zdolności do pokrycia strat; 

zwraca uwagę, że Rada Stabilności 

Finansowej nie preferuje żadnego z nich; 

jest zdania, że przyjęte podejście powinno 

przede wszystkim zapewniać równowagę 

między elastycznością a pewnością prawa; 

Or. de 

 

Poprawka   325 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. odnotowuje, że istnieje szereg 

dostępnych prawnych sposobów 

zapewnienia podporządkowania długu, 

który można uwzględnić w kontekście 

całkowitej zdolności do pokrycia strat; 

zwraca uwagę, że Rada Stabilności 

Finansowej nie preferuje żadnego z nich; 

jest zdania, że przyjęte podejście powinno 

przede wszystkim zapewniać równowagę 

między elastycznością a pewnością prawa; 

14. odnotowuje, że istnieje szereg 

dostępnych prawnych sposobów 

zapewnienia podporządkowania długu, 

który można uwzględnić w kontekście 

całkowitej zdolności do pokrycia strat; 

zwraca uwagę, że Rada Stabilności 

Finansowej nie preferuje żadnego z nich; 

jest zdania, że przyjęte podejście powinno 

przede wszystkim zapewniać realne 

podporządkowanie instrumentów 

kwalifikowalnych w kontekście 

minimalnego wymogu funduszy własnych 

i zobowiązań kwalifikowalnych i służyć 

pewności prawa; jest zaniepokojony, że na 

podstawie najnowszego wniosku Komisji 

strukturyzowane papiery wartościowe 

mogą zostać uznane za kwalifikowalne w 

kontekście minimalnego wymogu 

funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych; uważa, że 

strukturyzowane papiery wartościowe są 

produktami złożonymi, które w praktyce 

trudno jest umorzyć lub konwertować; 

zauważa, że całkowita zdolność do 

pokrycia strat wyklucza kwalifikowalność 

strukturyzowanych papierów 
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wartościowych; apeluje do Komisji, aby 

przestrzegała międzynarodowych 

standardów i wykluczyła kwalifikowalność 

strukturyzowanych papierów 

wartościowych w kontekście całego 

minimalnego wymogu funduszy własnych 

i zobowiązań kwalifikowalnych; 

Or. en 

 

Poprawka   326 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. odnotowuje, że istnieje szereg 

dostępnych prawnych sposobów 

zapewnienia podporządkowania długu, 

który można uwzględnić w kontekście 

całkowitej zdolności do pokrycia strat; 

zwraca uwagę, że Rada Stabilności 

Finansowej nie preferuje żadnego z nich; 

jest zdania, że przyjęte podejście powinno 

przede wszystkim zapewniać równowagę 

między elastycznością a pewnością prawa; 

14. odnotowuje, że istnieje szereg 

dostępnych prawnych sposobów 

zapewnienia podporządkowania długu, 

który można uwzględnić w kontekście 

całkowitej zdolności do pokrycia strat; 

zwraca uwagę, że Rada Stabilności 

Finansowej nie preferuje żadnego z nich; 

jest zdania, że przyjęte podejście powinno 

przede wszystkim zapewniać równowagę 

między elastycznością, pewnością prawa a 

zdolnością rynku do absorpcji nowej 

kategorii długu; 

Or. en 

 

Poprawka   327 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. odnotowuje, że istnieje szereg 

dostępnych prawnych sposobów 

zapewnienia podporządkowania długu, 

14. odnotowuje, że istnieje szereg 

dostępnych prawnych sposobów 

zapewnienia podporządkowania długu, 
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który można uwzględnić w kontekście 

całkowitej zdolności do pokrycia strat; 

zwraca uwagę, że Rada Stabilności 

Finansowej nie preferuje żadnego z nich; 

jest zdania, że przyjęte podejście powinno 

przede wszystkim zapewniać równowagę 

między elastycznością a pewnością prawa; 

który można uwzględnić w kontekście 

całkowitej zdolności do pokrycia strat; 

zwraca uwagę, że Rada Stabilności 

Finansowej nie preferuje żadnego z nich; 

jest zdania, że przyjęte podejście powinno 

przede wszystkim zapewniać równowagę 

między skutecznością, elastycznością i 

pewnością prawa; 

Or. en 

 

Poprawka   328 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. ostrzega, że zawarty w dyrektywie 

w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków 

wymóg umownego uznania uprawnień w 

zakresie umorzenia lub konwersji długu w 

odniesieniu do zobowiązań, do których 

zastosowanie mają przepisy spoza UE, jest 

trudny do wdrożenia; apeluje o 

wyjaśnienie, do jakiego rodzaju 

zobowiązań taki wymóg ma zastosowanie; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   329 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. ostrzega, że zawarty w dyrektywie 

w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków 

15. ostrzega, że zawarty w dyrektywie 

w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków 



 

PE595.752v01-00 36/91 AM\1113085PL.docx 

PL 

wymóg umownego uznania uprawnień w 

zakresie umorzenia lub konwersji długu w 

odniesieniu do zobowiązań, do których 

zastosowanie mają przepisy spoza UE, jest 

trudny do wdrożenia; apeluje o 

wyjaśnienie, do jakiego rodzaju 

zobowiązań taki wymóg ma zastosowanie; 

wymóg umownego uznania uprawnień w 

zakresie umorzenia lub konwersji długu w 

odniesieniu do zobowiązań, do których 

zastosowanie mają przepisy spoza UE, jest 

trudny do wdrożenia; apeluje o 

wyjaśnienie, do jakiego rodzaju 

zobowiązań taki wymóg ma zastosowanie; 

jest zaniepokojony, że według 

najnowszego wniosku Komisji w 

odniesieniu do art. 55 dyrektywy w 

sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków 

dopuszcza się, by organy ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji nie wymagały od instytucji 

uwzględniania w instrumentach 

emitowanych przez państwa trzecie 

umownego warunku o możliwości odpisu 

aktualizującego wartość tych 

instrumentów; w związku z tym apeluje do 

Komisji o takie dopracowanie wniosku, by 

warunki przyznawania zwolnień nie 

zagrażały możliwości restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków; 

przypomina, że nowo wprowadzony system 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji spowodował zwiększenie 

poziomu ryzyka niektórych instrumentów 

oferowanych inwestorom detalicznym; 

wzywa zatem Komisję do dokładnego 

sprawdzenia stanu wdrożenia przez 

państwa członkowskie dyrektywy w 

sprawie rynków instrumentów 

finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 

2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 

(MiFID II), ze szczególnym 

uwzględnieniem jej przepisów mających 

na celu zwalczanie konfliktu interesów i 

zapewnienie detalicznych produktów 

inwestycyjnych odpowiednich do potrzeb 

inwestorów; 

Or. en 

 

Poprawka   330 

Danuta Maria Hübner 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. ostrzega, że zawarty w dyrektywie 

w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków 

wymóg umownego uznania uprawnień w 

zakresie umorzenia lub konwersji długu w 

odniesieniu do zobowiązań, do których 

zastosowanie mają przepisy spoza UE, jest 

trudny do wdrożenia; apeluje o 

wyjaśnienie, do jakiego rodzaju 
zobowiązań taki wymóg ma zastosowanie; 

15. ostrzega, że zawarty w dyrektywie 

w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków 

wymóg umownego uznania uprawnień w 

zakresie umorzenia lub konwersji długu w 

odniesieniu do zobowiązań, do których 

zastosowanie mają przepisy spoza UE, jest 

trudny do wdrożenia; z zadowoleniem 

przyjmuje prawo właściwych organów do 

rezygnacji z tego wymogu, wprowadzone 

proponowanymi zmianami dyrektywy w 

sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków; 

uważa, że jest to właściwe podejście, 

ponieważ umożliwia elastyczność i ocenę 

danych zobowiązań w poszczególnych 

przypadkach; 

Or. en 

 

Poprawka   331 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

15. ostrzega, że zawarty w dyrektywie 

w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków 

wymóg umownego uznania uprawnień w 

zakresie umorzenia lub konwersji długu w 

odniesieniu do zobowiązań, do których 

zastosowanie mają przepisy spoza UE, jest 

trudny do wdrożenia; apeluje o 

wyjaśnienie, do jakiego rodzaju 

zobowiązań taki wymóg ma zastosowanie; 

15. ostrzega, że zawarty w dyrektywie 

w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków 

wymóg umownego uznania uprawnień w 

zakresie umorzenia lub konwersji długu w 

odniesieniu do zobowiązań, do których 

zastosowanie mają przepisy spoza UE, jest 

trudny do wdrożenia; z zadowoleniem 

przyjmuje dążenia Komisji Europejskiej 

do rozwiązania tej kwestii; apeluje o 

wyjaśnienie, do jakiego rodzaju 

zobowiązań taki wymóg ma zastosowanie; 
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uważa, że jest to kwestia wymagająca 

pilnego rozwiązania; 

Or. en 

 

Poprawka   332 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. przypomina, że treść umowy 

międzyrządowej w sprawie jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji ma zostać 

ostatecznie włączona do ram prawnych 

Unii; wzywa Komisję do rozważenia 

sposobów przeprowadzenia takiej 

inkorporacji; podkreśla, że włączenie 

paktu fiskalnego do prawa UE, które 

nastąpi niebawem, może stanowić 

pożyteczny wzór; 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka   333 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. przypomina, że treść umowy 

międzyrządowej w sprawie jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji ma zostać 

ostatecznie włączona do ram prawnych 

Unii; wzywa Komisję do rozważenia 

sposobów przeprowadzenia takiej 

inkorporacji; podkreśla, że włączenie 

paktu fiskalnego do prawa UE, które 

skreśla się 
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nastąpi niebawem, może stanowić 

pożyteczny wzór; 

Or. en 

 

Poprawka   334 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. przypomina, że treść umowy 

międzyrządowej w sprawie jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji ma zostać 

ostatecznie włączona do ram prawnych 

Unii; wzywa Komisję do rozważenia 

sposobów przeprowadzenia takiej 

inkorporacji; podkreśla, że włączenie 

paktu fiskalnego do prawa UE, które 

nastąpi niebawem, może stanowić 

pożyteczny wzór; 

16. przyjmuje do wiadomości 

oświadczenie ministrów Rady Ecofin z 

dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie systemu 

umów o finansowaniu pomostowym dla 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji; w tej sprawie 

odnotowuje, że 15 spośród 19 państw 

należących do strefy euro podpisało już 

zharmonizowaną umowę pożyczki z 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji; przypomina, 

że te indywidualne linie kredytowe będą 

dostępne wyłącznie w ostateczności; 
podkreśla, że żadna forma zabezpieczenia 

fiskalnego nie lekceważy faktu, iż 

większość działań w ramach polityki 

gospodarczej oraz wszystkie działania w 

ramach polityki fiskalnej podejmuje się, 

zgodnie z traktatami, na szczeblu 

krajowym; uważa zatem, że wszelkie 

formy zabezpieczenia fiskalnego powinny 

być ustanawiane na szczeblu 

poszczególnych państw członkowskich, 

jeśli dokonają one takiego wyboru; 

Or. en 

 

Poprawka   335 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 16 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. apeluje, aby wkłady ex-ante do 

jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji obliczano w 

sposób maksymalnie przejrzysty, 

podejmując przy tym wysiłki na rzecz 

harmonizacji informacji na temat 

wyników obliczeń i poprawy znajomości 

metody obliczania; 

Or. en 

 

Poprawka   336 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca uwagę, że aby zapewnić 

sprawne zarządzanie kryzysowe, 

niezbędna jest szybka i skuteczna 

wymiana informacji między organami 

nadzoru a organami ds. restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji; z 

zadowoleniem przyjmuje konkluzję 

protokołu ustaleń między EBC a SRM 

dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   337 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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17. zwraca uwagę, że aby zapewnić 

sprawne zarządzanie kryzysowe, niezbędna 

jest szybka i skuteczna wymiana informacji 

między organami nadzoru a organami ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; z zadowoleniem przyjmuje 

konkluzję protokołu ustaleń między EBC a 

SRM dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji; 

17. zwraca uwagę, że aby zapewnić 

sprawne zarządzanie kryzysowe, niezbędna 

jest szybka i skuteczna wymiana informacji 

między organami nadzoru a organami ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; z zadowoleniem przyjmuje 

konkluzję protokołu ustaleń między EBC a 

SRM dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji; zaleca, aby uczestnictwo EBC 

jako stałego obserwatora w posiedzeniach 

plenarnych i sesjach o charakterze 

wykonawczym SRB stało się w pełni 

wzajemne za sprawą umożliwienia 

przedstawicielowi SRB udziału w Radzie 

ds. Nadzoru EBC w charakterze stałego 

przedstawiciela; 

Or. en 

 

Poprawka   338 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca uwagę, że aby zapewnić 

sprawne zarządzanie kryzysowe, niezbędna 

jest szybka i skuteczna wymiana informacji 

między organami nadzoru a organami ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; z zadowoleniem przyjmuje 

konkluzję protokołu ustaleń między EBC a 

SRM dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji; 

17. zwraca uwagę, że aby zapewnić 

sprawne zarządzanie kryzysowe, niezbędna 

jest szybka i skuteczna wymiana informacji 

między organami nadzoru a organami ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; z zadowoleniem przyjmuje 

konkluzję protokołu ustaleń między EBC a 

SRM dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji; wzywa EBC do określenia w 

protokole ustaleń procedur komunikacji 

wspólnych zespołów nadzorczych i 

wewnętrznych zespołów ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; podkreśla, że SRB powinna 

ujawniać decyzje bezpośrednio dotyczące 

instytucji i wpływające na kwotę wkładów 

ex-ante; 
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Or. en 

 

Poprawka   339 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. zwraca uwagę, że aby zapewnić 

sprawne zarządzanie kryzysowe, niezbędna 

jest szybka i skuteczna wymiana informacji 

między organami nadzoru a organami ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; z zadowoleniem przyjmuje 

konkluzję protokołu ustaleń między EBC a 

SRM dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji; 

17. zwraca uwagę, że aby zapewnić 

sprawne zarządzanie kryzysowe, niezbędna 

jest szybka i skuteczna wymiana informacji 

między organami nadzoru a organami ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; z zadowoleniem przyjmuje 

konkluzję protokołu ustaleń między EBC a 

SRM dotyczącą współpracy i wymiany 

informacji; ostrzega przez skutkami tej 

wymiany informacji, w wyniku której 

ominięty zostaje rozdział organizacyjny 

oddzielnych funkcji polityki pieniężnej i 

nadzoru; 

Or. de 

 

Poprawka   340 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczki między SRB a 

państwami członkowskimi należącymi do 

unii bankowej; uważa jednak, że 

rozwiązanie to nie wystarczy, aby wyjść z 

błędnego koła relacji banki-państwa, oraz 

że należy krok po kroku działać na rzecz 

wspólnego zabezpieczenia fiskalnego dla 

jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 
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być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

Or. en 

 

Poprawka   341 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. przypomina, że instrumenty 

umorzenia lub konwersji długu należy 

sprzedawać w pierwszej kolejności 

wyłącznie właściwym inwestorom, którzy 

mogą pokryć potencjalne straty bez 

zagrożenia dla ich stabilnej sytuacji 

finansowej, jak również uważa, że ma to 

podstawowe znaczenie dla rozwiązania 

problemu niewłaściwej sprzedaży 

inwestorom detalicznym instrumentów 

umorzenia lub konwersji długu; wzywa 

Komisję do ostrożnej oceny unijnych ram 

ochrony inwestorów oraz do 

przedstawienia wniosków, jeżeli zajdzie 

taka konieczność; 

Or. en 

 

Poprawka   342 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. wzywa Komisję Europejską do 

przeprowadzenia z jak największą 

dbałością przeglądu obliczania składek na 

jednolity fundusz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji zgodnie z 
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motywem 27 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2015/63, a w 

szczególności do dokonania przeglądu 

adekwatności czynnika ryzyka w celu 

zagwarantowania odpowiedniego 

uwzględnienia profilu ryzyka mniej 

złożonych instytucji; 

Or. de 

 

Poprawka   343 

Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   344 

Siegfried Mureşan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 
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dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; 

Or. en 

 

Poprawka   345 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; 

Or. en 

 

Poprawka   346 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 
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Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów; kwestionuje obiektywizm 

analizy skutków, której głównym celem 

okazał się opis możliwych korzyści 
europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów, bez obiektywnego zbadania 

wszystkich związanych z nim zagrożeń; 

nadal jest przekonany, że analiza skutków 

opublikowana przez Komisję w 

październiku 2016 r. powinna obejmować 

obiektywną ocenę wszystkich systemów 

gwarantowania depozytów, uznanych 

przez właściwe organy zgodnie z 

dyrektywą w sprawie systemów gwarancji 

depozytów, w tym ich obowiązków 

wynikających z prawa krajowego oraz 

środków, którymi dysponują; uważa, że 

nadal zachodzi konieczność 

przeprowadzenia takiej obiektywnej 

oceny; 

Or. en 

 

Poprawka   347 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

18. ubolewa, że Komisja nie szanuje 

decyzji współprawodawców w kwestii 

harmonogramu przeglądu określonego w 

dyrektywie w sprawie systemów gwarancji 

depozytów i tym samym nie dała 

uzgodnionego czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów; jest zaniepokojony, że 

Komisja nie przeprowadziła odpowiedniej 
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zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

oceny skutków tego wniosku w oparciu o 

doradztwo, stanowiąc tym samym w 

sprzeczności ze stanowiskiem Komisji 

wobec lepszego stanowienia prawa; jest 

jednak gotowy skorzystać z okazji, jaką 

stanowi ten wniosek, i omówić dyrektywę 

w sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz ustosunkować się do zawartych w niej 

pewnych opcji i swobód uznania; 

Or. en 

 

Poprawka   348 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; uważa, że udostępniona ocena 

skutków jest wadliwa; 

Or. de 

 

Poprawka   349 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 



 

PE595.752v01-00 48/91 AM\1113085PL.docx 

PL 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; zauważa, że jest to 

fundamentalnie sprzeczne z zasadami 

dobrego stanowienia prawa; 

Or. de 

 

Poprawka   350 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; odnotowuje dokument roboczy 

służb Komisji w postaci uzupełniającego 

sprawozdania analitycznego w sprawie 

skutków wniosku; 

Or. en 

 

Poprawka   351 



 

AM\1113085PL.docx 49/91 PE595.752v01-00 

 PL 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

18. popiera wniosek Komisji dotyczący 

trójetapowego podejścia do całkowicie 

uwspólnionego funduszu europejskiego, 

będącego najskuteczniejszą opcją ochrony 

wszystkich deponentów w unii bankowej; 

jest gotowy uwzględnić niektóre opcje i 

swobody uznania w dyrektywie w sprawie 

systemów gwarancji depozytów w celu ich 

ograniczenia, wykonując tym samym 

ważny krok w kierunku zapewnienia 

prawdziwie równych szans; docenia 

przeprowadzenie przez Komisję 

dodatkowej analizy skutków europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   352 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 
europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

18. dziękuje Komisji za wniosek 

dotyczący europejskiego systemu 

gwarantowania depozytów i analizę jego 

skutków; 
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Or. en 

 

Poprawka   353 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

18. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący europejskiego systemu 

gwarantowania depozytów, stanowiący 

jeden z dwóch zasadniczych elementów 

brakujących do urzeczywistnienia unii 

bankowej i jednocześnie ustanowienia 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji; ubolewa, że 

Komisja nie dała więcej czasu na ocenę 

wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów 

gwarancji depozytów; apeluje o 

przeprowadzenie odpowiedniej oceny 

skutków wniosku dotyczącego jednolitego 
europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów; jest gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

Or. en 

 

Poprawka   354 

Jakob von Weizsäcker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

18. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący europejskiego systemu 
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dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 
europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

gwarantowania depozytów; jest gotowy 

skorzystać z okazji, jaką stanowi ten 

wniosek, i omówić dyrektywę w sprawie 

systemów gwarancji depozytów oraz 

ustosunkować się do zawartych w niej 

pewnych opcji i swobód uznania; 

Or. en 

 

Poprawka   355 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

18. ubolewa, że Komisja nie dała 

więcej czasu na ocenę wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed zaproponowaniem 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz nie przeprowadziła 

odpowiedniej oceny skutków tego 

wniosku; jest jednak gotowy skorzystać z 

okazji, jaką stanowi ten wniosek, i omówić 

dyrektywę w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz ustosunkować się do 

zawartych w niej pewnych opcji i swobód 

uznania; 

18. wyraża ubolewanie w związku z 

faktem, że Komisja nie dała więcej czasu 

na ocenę wdrożenia dyrektywy w sprawie 

systemów gwarancji depozytów przed 

zaproponowaniem europejskiego systemu 

gwarantowania depozytów oraz nie 

przeprowadziła odpowiedniej oceny 

skutków tego wniosku; jest zobowiązany 

skorzystać z okazji, jaką stanowi ten 

wniosek, i omówić dyrektywę w sprawie 

systemów gwarancji depozytów oraz 

ustosunkować się do zawartych w niej 

pewnych opcji i swobód uznania; 

Or. el 

 

Poprawka   356 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. przypomina, że wiarygodność 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów uwarunkowana jest 

publicznym mechanizmem ochronnym; 

domaga się pełnej i nieograniczonej 

gwarancji EBC dla europejskich 

depozytów w celu zapewnienia całkowitej 

skuteczności tego mechanizmu; 

przypomina, że jest to zgodne z celem 

ujętym w jego mandacie, jakim jest 

utrzymanie stabilności systemów 

finansowych; 

Or. en 

 

Poprawka   357 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. wyraża również ubolewanie, że 

europejskie instytucje, a w szczególności 

Parlament, zrezygnowały z planu 

prawdziwego oddzielenia funkcji 

bankowych, gdy tymczasem tylko to 

mogłoby stanowić skuteczną gwarancję 

dla depozytów za sprawą odizolowania ich 

od działalności obciążonej ryzykiem; 

Or. fr 

 

Poprawka   358 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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 18a. wzywa wszystkie państwa 

członkowskie do stosowania i 

prawidłowego wdrożenia dyrektywy w 

sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji banków oraz 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów przed wejściem w życie 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   359 

Bernard Monot 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 18b. przypomina, że unia bankowa 

stanowi główne zagrożenie dla 

deponentów, umożliwiając ratowanie 

banków przez umorzenie lub konwersję 

długu; 

Or. fr 

Poprawka   360 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

skreśla się 
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Or. de 

 

Poprawka   361 

Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   362 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zauważa potencjalne zagrożenia, 

jakie może przynieść europejski system 

gwarantowania depozytów, w 

szczególności te związane z pokusą 

nadużycia; przypomina, że zdecydowana 

większość krajowych środków polityki 

gospodarczej i fiskalnej ostatecznie 

wpływa na zestawienia bilansowe banków 

i na całe krajowe systemy bankowe; 

zaznacza, że różne krajowe systemy 

bankowe bardzo się różnią pod względem 

zagrożeń, ponieważ sytuacja niektórych z 

tych systemów nadal jest bardzo 

niepewna; uważa zatem, że bieżący 

wniosek dotyczący europejskiego systemu 
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gwarantowania depozytów dotyczy 

zarówno podziału spuścizny z uwagi na 

wysoki poziom kredytów zagrożonych w 

niektórych państwach członkowskich, jak 

i podziału ryzyka; w tym kontekście 

podkreśla, że wszelką formę podziału 

spuścizny i podziału ryzyka powinno 

poprzedzać zmniejszenie ryzyka; na 

koniec uważa, że uczciwy system 

ubezpieczenia depozytów na szczeblu 

europejskim nie powinien obniżać 

poziomu ochrony, z jakiej obecnie 

korzystają deponenci, i może być 

ustanowiony wyłącznie w przypadku 

podobnej, stabilnej sytuacji finansowej 

wszystkich uczestniczących banków; 

Or. en 

 

Poprawka   363 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. podkreśla korzyści oraz 

konieczność wprowadzenia skutecznych i 

w pełni rozbudowanych systemów 

gwarantowania depozytów w państwach 

członkowskich i zdaje sobie sprawę z 

potencjalnych korzyści umocnienia 

istniejącej sieci systemów na szczeblu UE; 

jest zdania, że skuteczne środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie, by rozpocząć ustanawianie 

unijnego podejścia do reasekuracji 

systemów gwarantowania depozytów, aby 

zapobiec pokusie nadużycia, oraz że takie 

środki powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka i powinny mu 

towarzyszyć; 

Or. en 
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Poprawka   364 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

zagrożeń, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

zdania, że środki na rzecz zmniejszenia 

ryzyka oraz powiązanie politycznej 

odpowiedzialności z ponoszeniem 

występujących kosztów stanowią 

niezbędne dopełnienie tego systemu, aby 

zapobiec pokusie nadużycia, oraz że takie 

środki powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   365 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z dużego ryzyka 

pokusy nadużycia, jakie może przynieść 

europejski system gwarantowania 

depozytów; jest w związku z tym zdania, że 

środki na rzecz zmniejszenia ryzyka 

stanowią niezbędne dopełnienie tego 

systemu, aby zapobiec pokusie nadużycia, 

oraz że takie środki muszą mieć 

bezwzględnie pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

Or. de 

 



 

AM\1113085PL.docx 57/91 PE595.752v01-00 

 PL 

Poprawka   366 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z zasadniczych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów w 

kategoriach zwiększenia odporności unii 

bankowej na przyszłe kryzysy finansowe 

przez zmniejszenie podatności krajowych 

systemów gwarantowania depozytów na 

duże wstrząsy lokalne oraz dalsze 

zmniejszenie powiązań banków z 

państwem macierzystym; jest zdania, że 

środki na rzecz zmniejszenia ryzyka 

stanowią niezbędną podporę tego systemu, 

aby zapobiec pokusie nadużycia, oraz że 

takie środki powinny iść w parze z 

podziałem ryzyka; podkreśla, że środki 

takie muszą zapewniać zachowanie 

ugruntowanych systemów krajowych; 

Or. en 

 

Poprawka   367 

Eva Paunova 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; zauważa, że europejski 
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system gwarantowania depozytów może 

zwiększyć zaufanie społeczeństwa do 

gwarantowania depozytów za sprawą 

odłączenia systemu gwarantowania 

depozytów od suwerennego państwa i 

zapewnienia płynności, umożliwiającej 

deponentom posiadającym gwarancje 

szybszą wypłatę środków przez banki, 

które będą likwidowane w ramach ich 

strategii restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji; 

Or. en 

 

Poprawka   368 

Mady Delvaux, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z konieczności 

wprowadzenia europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów; jest zdania, że 

środki na rzecz zmniejszenia ryzyka są 

niezbędne, aby zapobiec pokusie 

nadużycia; zwraca uwagę na postępy 

poczynione w obszarze zmniejszenia 

ryzyka od czasu ustanowienia unii 

bankowej, zwłaszcza za sprawą 

Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i 

rozporządzenia ustanawiającego jednolity 

mechanizm restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz 

szerokiego zakresu działań 

ostrożnościowych, które podjęto w 

stosunku do banków; jest zdania, że teraz 

należy szybko przeprowadzić 

postępowanie mające na celu 

ustanowienie środków podziału ryzyka; 

Or. en 
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Poprawka   369 

Brian Hayes 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów i 

popiera zasadę, według której europejski 

system gwarantowania depozytów stanowi 

trzeci filar zharmonizowanej unii 

bankowej; jest jednak zdania, że środki na 

rzecz zmniejszenia ryzyka stanowią 

niezbędne dopełnienie tego systemu, aby 

zapobiec pokusie nadużycia, oraz że takie 

środki powinny być opracowane 

równocześnie z podziałem ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   370 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie 

może przynieść europejski system 

gwarantowania depozytów, jak również z 

pilnej potrzeby jego wprowadzenia; 

uważa, że postępowanie w sprawie 

środków na rzecz zmniejszenia ryzyka 

należy prowadzić równocześnie z 

postępowaniem w sprawie podziału 
ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   371 
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Pervenche Berès 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 
powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. jest przekonany co do 

potencjalnych korzyści, jakie może 

przynieść europejski system 

gwarantowania depozytów; jest zdania, że 

środki na rzecz zmniejszenia ryzyka 

powinny iść w parze z podziałem ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   372 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów z 

całkowitą i nieograniczoną gwarancją 

oraz publicznym mechanizmem 

zabezpieczenia zapewnionym przez EBC; 

jest jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   373 

Tom Vandenkendelaere 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z wyraźnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że odpowiednie środki na 

rzecz zmniejszenia ryzyka stanowią 

niezbędne dopełnienie tego systemu, aby 

zapobiec pokusie nadużycia, oraz że takie 

środki powinny iść w parze z podziałem 

ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   374 

Sylvie Goulard 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że prace nad 

takimi środkami należy zapoczątkować jak 

najszybciej; 

Or. en 

 

Poprawka   375 

Paul Tang 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 
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Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

zdania, że środki na rzecz zmniejszenia 

ryzyka stanowią niezbędną podporę tego 

systemu, aby zapobiec pokusie nadużycia, 

oraz że takie środki powinny iść w parze z 

podziałem ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   376 

Jakob von Weizsäcker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

19. zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie 

może przynieść europejski system 

gwarantowania depozytów; jest jednak 

zdania, że środki na rzecz zmniejszenia 

ryzyka stanowią niezbędne dopełnienie 

tego systemu, aby zapobiec pokusie 

nadużycia, oraz że takie środki powinny 

mieć pierwszeństwo przed podziałem 

ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   377 

Siegfried Mureşan 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

korzyści, jakie może przynieść europejski 

19. zdaje sobie sprawę z potencjalnych 

zagrożeń i korzyści, jakie może przynieść 
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system gwarantowania depozytów; jest 

jednak zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

europejski system gwarantowania 

depozytów; jest zdania, że środki na rzecz 

zmniejszenia ryzyka stanowią niezbędne 

dopełnienie tego systemu, aby zapobiec 

pokusie nadużycia, oraz że takie środki 

powinny mieć pierwszeństwo przed 

podziałem ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   378 

Peter Simon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. podkreśla, że stworzenie 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów musi wzmocnić stabilność 

finansową i zaufanie deponentów w całej 

strefie euro; jednocześnie musi jednak 

istnieć pewność, że w ramach 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów żaden uczestniczący system 

gwarancji depozytów nie będzie posiadał 

niższego poziomu ochrony swoich 

depozytów gwarantowanych niż miałoby 

to miejsce zgodnie z dyrektywą 

2014/49/UE; poza tym musi pozostać 

zachowany margines finansowy na środki 

alternatywne i środki ochrony instytucji 

na szczeblu krajowym; 

Or. de 

 

Poprawka   379 

Jakob von Weizsäcker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. podkreśla konieczność zajęcia się 

kwestią powiązań między państwem a 

bankiem i sugeruje rozpoczęcie 

ostrożnego i stopniowego wprowadzania 

zasad dotyczących dużej ekspozycji w 

odniesieniu do długu państwowego krok w 

krok z wprowadzeniem europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   380 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka   381 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

skreśla się 
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dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

Or. de 

 

Poprawka   382 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

20. odrzuca europejskie podejście do 

gwarantowania depozytów, które musi 

umożliwić zaradzenie nierozwiązanym 

kwestiom dotyczącym wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz stopniowe wprowadzenie 

środków na rzecz zmniejszenia ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   383 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 
depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

20. rozpoczyna debatę na temat 

europejskiego podejścia do reasekuracji 
depozytów przy zaostrzonej 

warunkowości, w tym na temat 

konieczności zaradzenia uchybieniom w 

spójnym wdrażaniu dyrektywy w sprawie 

systemów gwarancji depozytów i jej 

stosowaniu w całej UE, jak również 

konieczności zapewnienia 

funkcjonalności systemów za sprawą 



 

PE595.752v01-00 66/91 AM\1113085PL.docx 

PL 

przestrzegania wymaganego poziomu 

docelowego oraz konieczności 

ustanowienia i stopniowego 

wprowadzania środków na rzecz 

zmniejszenia ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   384 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

20. uważa, że obecne europejskie 

podejście do gwarantowania depozytów 

powinno koncentrować się na wdrożeniu i 

ocenie dyrektywy w sprawie systemów 

gwarancji depozytów oraz na środkach na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   385 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; jest zdania, że 

każdy ostateczny system powinien 
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obejmować dostatecznie dużo czasu na 

zbudowanie koniecznego zaufania ze 

strony wszystkich zainteresowanych stron 

i obywateli; przypomina, że ochrona 

depozytów jest przedmiotem 

zainteresowania wszystkich obywateli UE; 

Or. en 

 

Poprawka   386 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów, 

zmierzając krok po kroku w kierunku 

systemu pełnego ubezpieczenia i 

zachowując rolę istniejących 

instytucjonalnych systemów ochrony, jak 

również stopniowo wprowadzając środki 
na rzecz zmniejszenia ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   387 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, oparte na całkowitej 
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zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

mutualizacji oraz bezpośrednich wkładach 

banków w oparciu o analizę ryzyka, które 

musi umożliwić zaradzenie 

nierozwiązanym kwestiom dotyczącym 

wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów 

gwarancji depozytów oraz stopniowe 

wprowadzenie środków na rzecz 

zmniejszenia ryzyka; 

Or. en 

 

Poprawka   388 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. z zadowoleniem przyjmuje 

europejskie podejście do gwarantowania 

depozytów, które musi umożliwić 

zaradzenie nierozwiązanym kwestiom 

dotyczącym wdrożenia dyrektywy w 

sprawie systemów gwarancji depozytów 

oraz stopniowe wprowadzenie środków na 

rzecz zmniejszenia ryzyka; 

20. odnotowuje europejskie podejście 

do gwarantowania depozytów, które musi 

umożliwić zaradzenie nierozwiązanym 

kwestiom dotyczącym wdrożenia 

dyrektywy w sprawie systemów gwarancji 

depozytów oraz niezwłoczne 

wprowadzenie środków na rzecz 

zmniejszenia ryzyka; 

Or. el 

 

Poprawka   389 

Peter Simon 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. podkreśla, że europejski system 

gwarantowania depozytów powinien 

pełnić nie tylko samą funkcję pokrywania 

strat; powinien on również pozwalać na 

wykorzystywanie dostępnych środków na 

alternatywne działania, mające na celu 
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unikanie konieczności wypłat na rzecz 

deponentów i związanych z nimi kosztów 

lub możliwych zagrożeń dla stabilności 

finansowej, oraz na odpowiednie 

finansowanie tych środków; podkreśla, że 

działania te muszą odbywać się w jasno 

określonych ramach prawnych, a 

uczestniczące systemy gwarancji 

depozytów muszą posiadać odpowiednie 

do tego celu struktury i kompetencje, aby 

móc efektywnie planować i przeprowadzać 

takie działania oraz rozpoznawać możliwe 

ryzyko; 

Or. de 

 

Poprawka   390 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. uważa, że europejski system 

gwarantowania depozytów należy tworzyć 

stopniowo, począwszy od etapu 

reasekuracji, po którym powinien 

następować etap koasekuracji i pełnej 

gwarancji, oferując w ten sposób jednolitą 

ochronę deponentom w unii bankowej; 

Or. en 

 

Poprawka   391 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

skreśla się 
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przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

Or. de 

 

Poprawka   392 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka   393 

Fulvio Martusciello 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka   394 

Andrea Cozzolino 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   396 

Sander Loones 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły z jednej strony konieczność 

przyjęcia środków na rzecz zmniejszenia 

ogólnego ryzyka w unii bankowej oraz 

ryzyka charakterystycznego dla krajowych 

systemów bankowych, natomiast z drugiej 

strony by oceniły sytuację kapitałową i 

płynnościową banków w celu lepszej 

kwantyfikacji rodzajów ryzyka 

obejmowanych gwarancjami przed 

ustanowieniem jakiejkolwiek formy 

systemu gwarantowania depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   397 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

podkreśla potrzebę zmiany rozporządzenia 

(UE) nr 806/2014 w zakresie brzmienia 

art. 92 ust. 2, tak aby odnieść się do 

jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz funduszu 

gwarantowania depozytów w celu 

umożliwienia Europejskiemu 

Trybunałowi Obrachunkowemu 

przeprowadzenia audytu każdego 



 

AM\1113085PL.docx 73/91 PE595.752v01-00 

 PL 

jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz funduszu 

gwarantowania depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   398 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 

przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami i ich 

proporcjonalności; 

Or. en 

 

Poprawka   399 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zaleca, aby Komisja, EBC i EUNB 

rozważyły możliwość i zasadność 
przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

21. wzywa Komisję, EBC i EUNB do 

rozważenia możliwości i zasadności 
przeprowadzenia – przy okazji wdrożenia 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów – oceny sytuacji kapitałowej i 

płynnościowej banków, której celem 

byłaby lepsza kwantyfikacja rodzajów 

ryzyka obejmowanych gwarancjami; 

Or. el 
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Poprawka   400 

Andrea Cozzolino 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21a. zauważa, że wkład do funduszu 

gwarantowania depozytów powinien być 

neutralny pod względem kosztów dla 

sektora bankowości; 

Or. en 

 

Poprawka   401 

Jakob von Weizsäcker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   402 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

22. twierdzi, że błędnym poglądem 

prawnym jest uważanie artykułu 114 za 
odpowiednią podstawę prawną dla 

ustanowienia europejskiego systemu 

gwarantowania depozytów bądź też 

funduszu gwarantowania depozytów, i 
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uważa, że właściwe jest tutaj stosowanie 

artykułu 115; 

Or. de 

 

Poprawka   403 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

22. zauważa, że w rozumieniu Komisji 

artykuł 114 wydaje się odpowiednią 

podstawą prawną dla ustanowienia 

zarówno europejskiego systemu 

gwarantowania depozytów, jak i funduszu 

gwarantowania depozytów; zauważa, że w 

rozumieniu Służby Prawnej Rady 

korzystanie z metody międzyrządowej jest 

możliwe w niektórych częściach wniosku; 

Or. en 

 

Poprawka   404 

Markus Ferber 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

22. zauważa, że nadal istnieją 

poważne wątpliwości dotyczące 

odpowiedniej podstawy prawnej dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

Or. de 
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Poprawka   405 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się nieodpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   406 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

22. podkreśla, że artykuł 114 jest 

odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; w 

związku z tym uważa, że korzystanie z 

umowy międzyrządowej nie jest 

gwarantowane i skutkowałoby brakiem 

pewności prawa; 

Or. en 

 

Poprawka   407 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 
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22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

22. podkreśla, że artykuł 114 jest 

odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   408 

Andrea Cozzolino 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

22. stwierdza, że artykuł 114 jest 

odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   409 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, że artykuł 114 wydaje 

się odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

22. zauważa, że artykuł 114 wydaje się 

odpowiednią podstawą prawną dla 

ustanowienia zarówno europejskiego 

systemu gwarantowania depozytów, jak i 

funduszu gwarantowania depozytów; 

Or. en 

 

Poprawka   410 

Jakob von Weizsäcker 



 

PE595.752v01-00 78/91 AM\1113085PL.docx 

PL 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. podkreśla, że wiarygodny 

europejski system gwarantowania 

depozytów potrzebuje wsparcia w postaci 

mechanizmu zabezpieczenia; 

Or. en 

 

Poprawka   411 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. podkreśla, że wprowadzenie 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz dyskusje na temat tego 

projektu nie powinny prowadzić do 

osłabienia działań na rzecz lepszego 

wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów 

gwarancji depozytów; z zadowoleniem 

przyjmuje ostatnie działania EUNB 

wspierające konwergencję w tym 

obszarze; 

skreśla się 

Or. de 

 

Poprawka   412 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. podkreśla, że wprowadzenie 

europejskiego systemu gwarantowania 

skreśla się 
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depozytów oraz dyskusje na temat tego 

projektu nie powinny prowadzić do 

osłabienia działań na rzecz lepszego 

wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów 

gwarancji depozytów; z zadowoleniem 

przyjmuje ostatnie działania EUNB 

wspierające konwergencję w tym 

obszarze; 

Or. en 

 

Poprawka   413 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. podkreśla, że wprowadzenie 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów oraz dyskusje na temat tego 

projektu nie powinny prowadzić do 

osłabienia działań na rzecz lepszego 

wdrożenia dyrektywy w sprawie systemów 

gwarancji depozytów; z zadowoleniem 

przyjmuje ostatnie działania EUNB 

wspierające konwergencję w tym obszarze; 

23. podkreśla, że wprowadzenie 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów powinno być poprzedzone 

wdrożeniem i oceną dyrektywy w sprawie 

systemów gwarancji depozytów; z 

zadowoleniem przyjmuje ostatnie działania 

EUNB wspierające konwergencję w tym 

obszarze; 

Or. en 

 

Poprawka   414 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. jest zdania, że nie można rozważać 

ograniczeń ekspozycji z tytułu długu 

państwowego, jeżeli nie ma 

międzynarodowego porozumienia w tej 

kwestii ani dostępnych w unii bankowej 
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aktywów, które nie byłyby obciążone 

ryzykiem; 

Or. en 

 

Poprawka   415 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Costas Mavrides 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. przypomina, że rolą Komisji jest 

zagwarantowanie równych warunków 

działania w całej UE i że powinna ona 

unikać wszelkiej fragmentacji na rynku 

wewnętrznym; 

Or. en 

 

Poprawka   416 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 23b. zwraca się do Komisji o szybkie 

przyjęcie rozporządzenia w sprawie 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów po jego zatwierdzeniu przez 

Parlament; 

Or. en 

 

Poprawka   417 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 4 
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Projekt rezolucji Poprawka 

Zabezpieczenia fiskalne skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   418 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Zabezpieczenia fiskalne skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   419 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 4 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Zabezpieczenia fiskalne Wspólne zabezpieczenie dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji 

Or. en 

 

Poprawka   420 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

skreśla się 



 

PE595.752v01-00 82/91 AM\1113085PL.docx 

PL 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie 

to nie wystarczy, aby wyjść z błędnego 

koła relacji banki-państwa, oraz że należy 

krok po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

Or. en 

 

Poprawka   421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie 

to nie wystarczy, aby wyjść z błędnego 

koła relacji banki-państwa, oraz że należy 

krok po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   422 

Danuta Maria Hübner 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie 

to nie wystarczy, aby wyjść z błędnego 

koła relacji banki-państwa, oraz że należy 

krok po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   423 

Bernd Lucke 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie 

to nie wystarczy, aby wyjść z błędnego 

koła relacji banki-państwa, oraz że należy 

krok po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

24. odrzuca zawarcie umów 

pożyczkowych między jednolitym 

funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa, że rozwiązanie to jest 

jedynie kolejnym krokiem na drodze do 

unii długów i zobowiązań; 

Or. en 
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Poprawka   424 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa, oraz że należy krok 

po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

24. z ubolewaniem przyjmuje zawarcie 

umów pożyczkowych między jednolitym 

funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że z błędnego 

koła relacji banki-państwa można wyjść 

tylko wtedy, gdy porzuci się fikcję, że 

obligacje skarbowe są wolne od ryzyka; 

zdecydowanie odrzuca w związku z tym 

działanie na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji; 

Or. de 

Poprawka   425 

Matt Carthy, Fabio De Masi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie 

to nie wystarczy, aby wyjść z błędnego 

koła relacji banki-państwa, oraz że należy 

krok po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

24. uważa, że umowy pożyczkowe 

między jednolitym funduszem 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji a państwami członkowskimi 

należącymi do unii bankowej ponownie 

doprowadzą do ratowania banków przez 

podatnika i nie wystarczy to, aby wyjść z 

błędnego koła relacji banki-państwa; 
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być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

Or. en 

 

Poprawka   426 

Burkhard Balz 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie 

to nie wystarczy, aby wyjść z błędnego 

koła relacji banki-państwa, oraz że należy 

krok po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

24. wskazuje na zawarcie umów 

pożyczkowych między jednolitym 

funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; zwraca uwagę, że prace nad 

wspólnym zabezpieczeniem dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być finansowane z podatków sektora 

bankowego i które według uzgodnień ma 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym, będą 

kontynuowane krok po kroku w 

nadchodzących latach; 

Or. en 

 

Poprawka   427 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 
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bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa, oraz że należy krok 

po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa; apeluje o 

solidniejszą wspólną linię kredytową za 

sprawą Europejskiego Mechanizmu 

Stabilności (EMS); potwierdza potrzebę 

posiadania wspólnego zabezpieczenia, 

które powinno być w średnim okresie 

neutralne pod względem budżetowym i w 

pełni operacyjne najpóźniej do końca 

2024 r., jak uzgodniono w porozumieniu 

w sprawie jednolitego funduszu 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, co potwierdziła Rada 

Europejska w czerwcu 2016 r.; wzywa 

Radę i Komisję do przyspieszenia prac 

nad tą kwestią; 

Or. en 

 

Poprawka   428 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa, oraz że należy krok 

po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa, oraz że należy krok 

po kroku działać na rzecz opartego na 

EMS wspólnego zabezpieczenia fiskalnego 

dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów, które powinno być w długim 

okresie neutralne pod względem 

budżetowym; 

Or. en 



 

AM\1113085PL.docx 87/91 PE595.752v01-00 

 PL 

 

Poprawka   429 

Jakob von Weizsäcker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa, oraz że należy krok 

po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa, oraz że konieczne 

jest wspólne zabezpieczenie fiskalne dla 

jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz 

europejskiego systemu gwarantowania 

depozytów, które powinno być w średnim 

okresie neutralne pod względem 

budżetowym; 

Or. en 

 

Poprawka   430 

Sven Giegold 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa, oraz że należy krok 

po kroku działać na rzecz wspólnego 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyeliminować błędne 

koło relacji banki-państwa, i w związku z 

tym apeluje o przyspieszenie prac nad 
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zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

wspólnym zabezpieczeniem fiskalnym dla 

jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

Or. en 

 

Poprawka   431 

Tom Vandenkendelaere 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa, oraz że należy krok 

po kroku działać na rzecz wspólnego 

zabezpieczenia fiskalnego dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

24. z zadowoleniem przyjmuje 

zawarcie umów pożyczkowych między 

jednolitym funduszem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji a państwami 

członkowskimi należącymi do unii 

bankowej; uważa jednak, że rozwiązanie to 

nie wystarczy, aby wyjść z błędnego koła 

relacji banki-państwa, oraz że należy 

przyspieszyć prace nad wspólnym 

zabezpieczeniem fiskalnym dla jednolitego 

funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, które powinno 

być w średnim okresie neutralne pod 

względem budżetowym; 

Or. en 

 

Poprawka   432 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. wzywa do przeprowadzenia 

ambitnej reformy strukturalnej banków w 

oparciu o prawdziwe i wyraźne 
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oddzielenie działalności kredytowej od 

handlowej, wraz z dokładniejszym 

uregulowaniem działalności 

parabankowej i spekulacji finansowej, 

gdyż jest to jedyna metoda, aby zapobiec 

akumulacji różnego rodzaju ryzyk 

systemowych i zapewnić stabilność 

finansową; zdecydowanie potępia niechęć 

europejskich instytucji do 

przeprowadzenia tych reform; 

Or. en 

 

Poprawka   433 

Jonás Fernández 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. uważa, że aby zapewnić całkowitą 

wiarygodność wspólnego zabezpieczenia 

fiskalnego dla jednolitego mechanizmu 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji oraz europejskiego systemu 

gwarantowania depozytów, EMS 

powinien mieć możliwość zaciągania 

pożyczek w Europejskim Banku 

Centralnym; 

Or. en 

 

Poprawka   434 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. jest zdania, że aby odzyskać 

zaufanie, zabezpieczenie fiskalne musi 

funkcjonować dla całej unii bankowej; 
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Or. en 

 

Poprawka   435 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 24a. wzywa do zniesienia unii bankowej 

i przewidzianych dla niej mechanizmów; 

Or. pt 

Poprawka   436 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 24b. podkreśla, że rygorystyczne 

kryteria kwalifikowalności instrumentu 

bezpośredniego dokapitalizowywania 

banków EMS ograniczają jego 

skuteczność; zwraca uwagę na fakt, że 

łatwiej dostępny mechanizm 

bezpośredniego dokapitalizowywania 

banków stymulowałby zaufanie ze strony 

deponentów, przyczyniałby się do 

eliminowania powiązań między 

państwami a bankami oraz umacniałby 

stabilność finansową; 

Or. en 

 

Poprawka   437 

Sander Loones 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 
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Projekt rezolucji Poprawka 

25. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, EBC i 

Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i 

Uporządkowanej Likwidacji. 

25. zobowiązuje swojego 

przewodniczącego do przekazania 

niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, EBC, 

Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i 

Uporządkowanej Likwidacji, parlamentom 

narodowym oraz właściwym organom 

określonym w art. 4 ust. 1 pkt 40 

rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Or. en 


