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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. mener, at der er risici forbundet med 

statsgæld; bemærker desuden, at de 

finansielle institutioner i nogle 

medlemsstater har overinvesteret i 

obligationer udstedt af egen stat, hvilket 

har medført en "indenrigspræference", 

mens et af de primære mål med 

bankunionen er at bryde sammenhængen 

mellem banker, stat og risiko; bemærker, at 

en hensigtsmæssig tilsynsmæssig 

behandling af statsgæld vil kunne skabe 

incitament til, at banker forbedrer deres 

forvaltning af statsengagement; bemærker 

imidlertid, at statsobligationer spiller en 

afgørende rolle som kilde til solidt 

funderet likvid sikkerhedsstillelse og i 

føringen af pengepolitik, og at en ændring 

af den tilsynsmæssige behandling hermed 

– især hvor der ikke påtænkes nogen 

indfasningstilgang – vil kunne have en 

betydelig indvirkning på både den 

finansielle sektor og den offentlige sektor, 

og at dette nødvendiggør, at der gøres 

omhyggelige overvejelser af fordele og 

ulemper ved revisionen af de nuværende 

rammer, før der fremsættes noget forslag; 

tager notits af de forskellige 

politikmuligheder, som er opstillet af 

4. mener, at der er risici forbundet med 

statsgæld, som der endnu ikke er blevet 

taget hånd om; bemærker desuden, at de 

finansielle institutioner i nogle 

medlemsstater har overinvesteret i 

obligationer udstedt af egen stat, hvilket 

har medført en "indenrigspræference", 

mens et af de primære mål med 

bankunionen er at bryde sammenhængen 

mellem banker, stat og risiko; mener 

derfor, at reguleringsmæssig behandling 

af statsgæld bør modificeres, så det 

afspejler statens risiko; bemærker, at en 

hensigtsmæssig tilsynsmæssig behandling 

af statsgæld vil kunne skabe incitament til, 

at banker forbedrer deres forvaltning af 

statsengagement; støtter ESRB's 

anbefalinger om at revidere behandlingen 

af stats- og interbankeksponeringer; 

mener i denne forbindelse, at der skal 

træffes foranstaltninger til at tage hånd 

om koncentrationsrisikoen, herunder en 

høj eksponeringsgrænse, eventuelt 

kombineret med indførelsen af over-0%-

risikovægte med henblik på at bryde 

afhængigheden mellem banker og stater; 
mener, at EU's lovgivningsmæssige 

rammer bør være i overensstemmelse med 
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arbejdsgruppen på højt plan om den 

tilsynsmæssige behandling af 

statsengagementer, der blev drøftet på det 

uformelle Økofin-møde den 22. april 

2016; mener, at EU's lovgivningsmæssige 

rammer bør være i overensstemmelse med 

den internationale standard; afventer derfor 

med spænding resultaterne af Rådet for 

Finansiel Stabilitets arbejde med 

statsgælden, hvad der skal styre den 

fremtidige beslutningstagning; mener, at 

EU-rammerne bør give plads til 

markedsdisciplin med hensyn til 

gennemførelse af bæredygtige politikker 

og tilvejebringelse af solidt funderede og 

likvide aktiver til finanssektoren og sikre 

passiver til stater; fremhæver, at der 

sideløbende med overvejelserne om 

statsgæld også skal gøres overvejelser om 

konvergensens plads i en større vifte af 

økonomiske spørgsmål, om 

statshjælpsregler og om risikomomenter 

såsom uredelighed, herunder økonomisk 

kriminalitet; 

den internationale standard; afventer derfor 

med spænding resultaterne af Rådet for 

Finansiel Stabilitets arbejde med 

statsgælden, hvad der skal styre den 

fremtidige beslutningstagning; mener, at 

EU-rammerne bør give plads til 

markedsdisciplin med hensyn til 

gennemførelse af bæredygtige politikker 

og tilvejebringelse af solidt funderede og 

likvide aktiver til finanssektoren og sikre 

passiver til stater; fremhæver, at der 

sideløbende med overvejelserne om 

statsgæld også skal gøres overvejelser om 

konvergensens plads i en større vifte af 

økonomiske spørgsmål, om 

statshjælpsregler og om risikomomenter 

såsom uredelighed, herunder økonomisk 

kriminalitet; 

Or. en 
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39. minder om behovet for at overholde 

statsstøttereglerne i forbindelse med 

fremtidige bankkriser og minder om, at 

ekstraordinær offentlig støtte skal være af 

retsbevarende og midlertidig karakter, og 

at den ikke må anvendes til at afhjælpe tab, 

som en institution har pådraget sig eller 

sandsynligvis vil pådrage sig i nærmeste 

fremtid; opfordrer til, at der fastlægges 

effektive procedurer mellem SRB og 

Kommissionen for beslutningstagning i 

forbindelse med en afvikling, navnlig hvad 

angår tidshorisonten; mener, at den 

fleksibilitet, der er indbygget i de 

nuværende rammer, bør tydeliggøres og 

minder om, at den bør udnyttes bedre til at 

tage hånd om specifikke situationer, uden 

dog at hindre reel afvikling af banker, der 

er blevet insolvente, navnlig i tilfælde af 

forebyggende og alternative 

foranstaltninger, der medfører anvendelse 

af indskudsgarantiordningernes midler i 

henhold til artikel 11, stk. 3 og 6, i 

direktivet om indskudsgarantiordninger; 

opfordrer derfor Kommissionen til at 

genoverveje dens udlægning af de 

gældende statsstøtteretlige bestemmelser 

39. minder om behovet for at overholde 

statsstøttereglerne i forbindelse med 

fremtidige bankkriser og minder om, at 

undtagelsen for ekstraordinær offentlig 

støtte skal være af retsbevarende og 

midlertidig karakter, og at den ikke må 

anvendes til at afhjælpe tab, som en 

institution har pådraget sig eller 

sandsynligvis vil pådrage sig i nærmeste 

fremtid; opfordrer til, at der fastlægges 

effektive procedurer mellem SRB og 

Kommissionen for beslutningstagning i 

forbindelse med en afvikling, navnlig hvad 

angår tidshorisonten; mener, at den 

fleksibilitet, der er indbygget i de 

nuværende rammer, bør tydeliggøres og 

minder om, at den bør udnyttes bedre til at 

tage hånd om specifikke situationer, uden 

dog at hindre reel afvikling af banker, der 

er blevet insolvente, navnlig i tilfælde af 

forebyggende og alternative 

foranstaltninger, der medfører anvendelse 

af indskudsgarantiordningernes midler i 

henhold til artikel 11, stk. 3 og 6, i 

direktivet om indskudsgarantiordninger; 

opfordrer derfor Kommissionen til at 

genoverveje dens udlægning af de 
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for at sikre, at der rent faktisk kan gøres 

brug af de præventive foranstaltninger, 

som EU's lovgivende myndighed har 

opstillet ved indskudsgarantidirektivet; 

bemærker, at specifikke situationer har 

været håndteret forskelligt uden klar 

begrundelse; minder Kommissionen om, at 

der inden den 31. december 2015 skulle 

have forelagt en rapport med vurdering af, 

om der fortsat er behov for at tillade 

forebyggende rekapitaliseringer, og 

betingelserne for sådanne foranstaltninger; 

opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt 

at fremlægge en sådan rapport; 

gældende statsstøtteretlige bestemmelser 

for at sikre, at der rent faktisk kan gøres 

brug af de præventive foranstaltninger, 

som EU's lovgivende myndighed har 

opstillet ved indskudsgarantidirektivet; 

bemærker, at specifikke situationer har 

været håndteret forskelligt uden klar 

begrundelse; minder Kommissionen om, at 

der inden den 31. december 2015 skulle 

have forelagt en rapport med vurdering af, 

om der fortsat er behov for at tillade 

forebyggende rekapitaliseringer, og 

betingelserne for sådanne foranstaltninger; 

opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt 

at fremlægge en sådan rapport; 

Or. en 

 

 


