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2016/2247(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ea. der henviser til, at den eneste måde at 

forebygge risikoen for en 

skatteyderfinansieret bankredning og 

sikre den finansielle stabilitet på består i 

en klar adskillelse af bankvirksomhed, 

værdipapirhandel og kreditaktiviteter, 

samtidig med at medlemsstaternes 

suverænitet respekteres; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankunionen - Årsberetning 2016 

2016/2247(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 45 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

45. understreger, at det er af afgørende 

betydning at harmonisere hierarkiet for 

fordringer i forbindelse med bankers 

insolvens i medlemsstaterne for at gøre 

gennemførelsen af BRRD mere 

konsekvent og effektiv og give 

grænseoverskridende investorer større 

sikkerhed; glæder sig over 

Kommissionens forslag om at 

harmonisere hierarkiet for fordringer 

yderligere; bemærker, at bedre 

harmonisering af den almindelige 

insolvensbehandling og hierarkiet 

herunder af fordringer også vil være 

afgørende, både med hensyn til bankerne, 

for at undgå uoverensstemmelser med 

afviklingsordningen for banker, og med 

hensyn til virksomheder, for at give 

grænseoverskridende investorer større 

klarhed og sikkerhed og bidrage til at løse 

problemet med misligholdte lån; glæder 

sig over, at BRRD indførte en vigtig 

ændring af hierarkiet i 

insolvensbehandling, der prioriterer 

garanterede indskud, således at de er 

prioriteret over alle kapitalinstrumenter, 

tabsabsorberende kapacitet, anden 

privilegeret gæld og ikke-dækkede 

indskud; opfordrer Den Fælles 

Afviklingsinstans til at fremlægge 

resultaterne af vurderingerne af 

45. opfordrer til ophævelse af BRRD i 

lyset af, at dette direktiv allerede har vist 

sig at være ineffektivt og risikabelt for 

investorer, obligationsindehavere og 

indskydere, samt af hensyn til stabiliteten 

af det finansielle system som helhed; 
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afviklingsmulighederne for globalt 

systemisk vigtige banker og andre banker, 

herunder foreslåede foranstaltninger til at 

fjerne hindringer for afvikling; 

Or. en 
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Bankunionen - Årsberetning 2016 

2016/2247(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 57 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

57. minder om, at Kommissionens rolle er 

at garantere lige konkurrencevilkår i hele 

EU, og at den bør undgå enhver 

fragmentering inden for det indre 

marked; 

57. minder om nødvendigheden af at sikre 

lige konkurrencevilkår i hele EU, men 

mener, at tilsyns- og afviklingssystemer 

bør håndteres på nationalt niveau; 

Or. en 

 

 


