
 

AM\1116895DA.docx  PE598.457v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

8.2.2017 A8-0019/11 

Ændringsforslag  11 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Bankunionen - Årsberetning 2016 

2016/2247 (NLE) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. er foruroliget over det store omfang af 

misligholdte lån, der for bankerne i 

euroområdet ifølge ECB-data i april 2016 

løb op i 1,014 mia. EUR; anser det for 

afgørende, at dette tal reduceres; glæder sig 

over de bestræbelser, der allerede er blevet 

gjort for at reducere antallet af misligholdte 

lån i nogle medlemsstater; bemærker dog, 

at dette spørgsmål hidtil fortrinsvist er 

blevet taget op på nationalt niveau; mener, 

at problemet skal løses så hurtigt som 

muligt, men erkender, at en definitiv 

løsning kommer til at tage tid; mener, at 

der i ethvert forslag til løsning bør tages 

hensyn til kilden til de misligholdte lån, 

indvirkningen på bankernes kapacitet til at 

låne midler til realøkonomien og behovet 

for at udvikle et primært og et sekundært 

marked for misligholdte lån, eventuelt i 

form af sikker og gennemsigtig 

kapitalanskaffelse gennem værdipapirer, 

der inddrager både EU og de nationale 

niveauer; henstiller, at Kommissionen 

bistår medlemsstaterne med bl.a. at 

etablere formålsberegnede 

kapitalforvaltningsselskaber (til 

anbringelse af belastende gæld) eller 

udvidet tilsyn; gentager i denne 

forbindelse, hvor vigtigt det er at kunne 

1. er foruroliget over det store omfang af 

misligholdte lån, der for bankerne i 

euroområdet ifølge ECB-data i april 2016 

løb op i 1,014 mia. EUR; anser det for 

afgørende, at dette tal reduceres; glæder sig 

over de bestræbelser, der allerede er blevet 

gjort for at reducere antallet af misligholdte 

lån i nogle medlemsstater; bemærker dog, 

at dette spørgsmål hidtil fortrinsvist er 

blevet taget op på nationalt niveau; mener, 

at problemet skal løses så hurtigt som 

muligt, men erkender, at en definitiv 

løsning kommer til at tage tid; mener, at 

der i ethvert forslag til løsning bør tages 

hensyn til kilden til de misligholdte lån, 

indvirkningen på bankernes kapacitet til at 

låne midler til realøkonomien og behovet 

for at udvikle et primært og et sekundært 

marked for misligholdte lån, eventuelt i 

form af sikker og gennemsigtig 

kapitalanskaffelse gennem værdipapirer, 

der inddrager både EU og de nationale 

niveauer; henstiller, at Kommissionen 

bistår medlemsstaterne med bl.a. at 

etablere formålsberegnede 

kapitalforvaltningsselskaber (til 

anbringelse af belastende gæld) eller 

udvidet tilsyn; udtrykker bekymring over 

de nylige udtalelser fra EBA- og ECB 
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afhænde misligholdte lån for at frigøre 

kapital, hvilket navnlig gælder for banker, 

der låner midler ud til SMV'er; glæder sig 

over ECB's høring om et udkast til 

retningslinjer til banker om misligholdte 

lån som et første skridt, men mener, at der 

skal gøres mere mærkbare fremskridt; 

glæder sig over Kommissionens forslag om 

virksomheders insolvens og 

omstrukturering, herunder tidlig 

omstrukturering og en chance til, inden for 

rammerne af kapitalmarkedsunionen; 

opfordrer medlemsstaterne til, mens 

vedtagelsen afventes og med det formål at 

supplere denne, at forbedre deres relevante 

lovgivning, navnlig hvad angår længden af 

geninddrivelsesprocedurer, retsvæsenets 

funktionsmåde og generelt deres retlige 

rammer vedrørende omlægning af gæld, og 

til at implementere de fornødne 

bæredygtige strukturreformer beregnet på 

økonomisk genopretning med henblik på at 

håndtere misligholdte lån; bemærker, at 

ifølge Den Internationale Betalingsbank 

har nogle lande i euroområdet svækket 

deres kapitalgrundlag ved at udbetale 

betragtelige dividender, der sommetider 

endda har oversteget niveauet af 

tilbageholdte overskud gennem alle 

kriseårene; mener, at bankernes 

kapitalposition kan styrkes ved at mindske 

udbetalingerne af udbytte og rejse ny 

kapital; 

repræsentanter om, at sådanne 

kapitalforvaltningsselskaber bør 

rygdækkes af skatteyderne, og afviser det 

synspunkt, at offentlige midler bør 

anvendes til at genskabe banksektorens 

rentabilitet; gentager i denne forbindelse, 

hvor vigtigt det er at kunne afhænde 

misligholdte lån for at frigøre kapital, 

hvilket navnlig gælder for banker, der låner 

midler ud til SMV'er; glæder sig over 

ECB's høring om et udkast til retningslinjer 

til banker om misligholdte lån som et første 

skridt, men mener, at der skal gøres mere 

mærkbare fremskridt; glæder sig over 

Kommissionens forslag om virksomheders 

insolvens og omstrukturering, herunder 

tidlig omstrukturering og en chance til, 

inden for rammerne af 

kapitalmarkedsunionen; opfordrer 

medlemsstaterne til, mens vedtagelsen 

afventes og med det formål at supplere 

denne, at forbedre deres relevante 

lovgivning, navnlig hvad angår længden af 

geninddrivelsesprocedurer, retsvæsenets 

funktionsmåde og generelt deres retlige 

rammer vedrørende omlægning af gæld, og 

til at implementere de fornødne 

bæredygtige strukturreformer beregnet på 

økonomisk genopretning med henblik på at 

håndtere misligholdte lån; bemærker, at 

ifølge Den Internationale Betalingsbank 

har nogle lande i euroområdet svækket 

deres kapitalgrundlag ved at udbetale 

betragtelige dividender, der sommetider 

endda har oversteget niveauet af 

tilbageholdte overskud gennem alle 

kriseårene; mener, at bankernes 

kapitalposition kan styrkes ved at mindske 

udbetalingerne af udbytte og rejse ny 

kapital; 

Or. en 
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Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. mener, at manglen på rentabilitet i 

den europæiske banksektor skyldes 

problemer på efterspørgselssiden 

kombineret med de misligholdte lån og 

tendenserne omkring renter; bemærker, 

at den generelle økonomiske stagnation 

og de rekordhøje mængder af likvide 

aktiver, som ikke-finansielle selskaber i 

euroområdet besidder (til dels som følge 

af flere årtier med lønpres), og som 

mindsker selskabernes afhængighed af og 

efterspørgsel efter lån, er væsentlige 

faktorer for bankernes kronisk lave 

rentabilitet; mener, at denne situation 

kræver et opgør med sparepolitikkerne og 

hurtig gennemførelse af et omfattende 

EU-program for investering i 

infrastruktur, der investerer nye midler i 

realøkonomien; 

Or. en 
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Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. bemærker de risici, som hidrører fra 

finansielle institutioner, der er "for store til 

at krakke", "indbyrdes forbundet til at 

krakke" eller "for komplekse til at afvikle"; 

bemærker, at der er opnået enighed om en 

række politiske foranstaltninger, som er 

udformet på internationalt plan (navnlig 

TLAC, central clearing af derivater og 

tillæg til forholdet mellem kapital og 

gearingsgrad for globalt systemiske 

banker); er indstillet på at arbejde hurtigt 

med de tilsvarende lovforslag med henblik 

på gennemførelse af dem i Unionen og 

dermed yderligere at nedbringe de risici, 

der følger af for-stor-til-at-krakke-

problematikken; minder om, at formanden 

for Rådet for Finansiel Stabilitet, Mark 

Carney, har udtalt, at en aftale om forslag 

til en fælles international standard for en 

samlet tabsabsorberingskapacitet for 

globalt systemisk vigtige banker globalt 

systemisk vigtige banker udgør et nyt 

kapitel i arbejdet for at gøre op med for-

store-til-at-krakke-banker; bemærker også, 

at en effektiv bail-in-mekanisme og 

anvendelse af et tilstrækkeligt højt, 

bindende MREL er et vigtigt led i de 

reguleringsmæssige foranstaltninger til 

16. bemærker de risici, som hidrører fra 

finansielle institutioner, der er "for store til 

at krakke", "indbyrdes forbundet til at 

krakke" eller "for komplekse til at afvikle"; 

bemærker, at der er opnået enighed om en 

række politiske foranstaltninger til delvis 

imødegåelse af disse risici, som er 

udformet på internationalt plan (navnlig 

TLAC, central clearing af derivater og 

tillæg til forholdet mellem kapital og 

gearingsgrad for globalt systemiske 

banker); er indstillet på at arbejde hurtigt 

med de tilsvarende lovforslag med henblik 

på gennemførelse af dem i Unionen og 

dermed yderligere at nedbringe de risici, 

der følger af for-stor-til-at-krakke-

problematikken; minder om, at formanden 

for Rådet for Finansiel Stabilitet, Mark 

Carney, har udtalt, at en aftale om forslag 

til en fælles international standard for en 

samlet tabsabsorberingskapacitet for 

globalt systemisk vigtige banker globalt 

systemisk vigtige banker udgør et nyt 

kapitel i arbejdet for at gøre op med for-

store-til-at-krakke-banker; bemærker også, 

at en effektiv bail-in-mekanisme og 

anvendelse af et tilstrækkeligt højt, 

bindende MREL er et vigtigt led i de 
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håndtering af denne problematik og til at 

sætte globale, systemiske banker i stand til 

at blive afviklet, uden at der tyes til 

offentlige midler og uden skadelig 

indvirkning på det finansielle system 

generelt; 

reguleringsmæssige foranstaltninger til 

håndtering af denne problematik og til at 

sætte globale, systemiske banker i stand til 

at blive afviklet, uden at der tyes til 

offentlige midler og uden skadelig 

indvirkning på det finansielle system 

generelt; 

Or. en 
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Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. fremhæver begrænsningerne ved den 

nuværende metode til stresstest; påskønner 

således EBA's og ECB's bestræbelser på at 

opnå forbedringer af rammerne for 

stresstest; mener dog, at der skal gøres 

mere for at afspejle mulighederne og 

realiteterne i reelle krisesituationer bedre 

ved bl.a. at sikre bedre indarbejdning af 

mere dynamiske elementer såsom 

afsmittende virkninger i metoden; mener, 

at den mangel på gennemsigtighed, der 

kendetegner ECB's egne stresstests, 

antyder, at der hersker usikkerhed om 

tilsynsfremgangsmåder; opfordrer ECB til 

at offentliggøre resultaterne af sine 

stresstests for at fremme markedstillid; 

18. fremhæver begrænsningerne ved den 

nuværende metode til stresstest, som det 

eksempelvis fremgik af den 

særbehandling, som Deutsche Bank fik 

under sidste års stresstest; påskønner 

således EBA's og ECB's bestræbelser på at 

opnå forbedringer af rammerne for 

stresstest; mener dog, at der skal gøres 

mere for at afspejle mulighederne og 

realiteterne i reelle krisesituationer bedre 

ved bl.a. at sikre bedre indarbejdning af 

mere dynamiske elementer såsom 

afsmittende virkninger i metoden; mener, 

at den mangel på gennemsigtighed, der 

kendetegner ECB's egne stresstests, 

antyder, at der hersker usikkerhed om 

tilsynsfremgangsmåder; opfordrer ECB til 

at offentliggøre resultaterne af sine 

stresstests for at fremme markedstillid; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

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 

for at sikre, at der rent faktisk kan gøres 

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; bemærker, at ECB ikke har 

fremlagt nogen forklaring vedrørende 

proceduren for beregning af 

kapitalunderskud i forbindelse med 

ansøgningen om forebyggende 

rekapitalisering fra Monte dei Paschi di 

Siena, og opfordrer til maksimal offentlig 

gennemsigtighed og konsekvens ved 

sådanne beregninger; 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 
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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; 

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 

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 

 

 


