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Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över de risker som beror på innehavet av 

nivå 3-tillgångar, inbegripet 

derivatinstrument, och i synnerhet på 

svårigheten att värdera dem. Parlamentet 

välkomnar i detta avseende att EBA ska 

delta i 2018 års stresstestförfarande när det 

gäller specifika riskhanteringsåtgärder med 

anknytning till nivå 2- och nivå 3-

instrument. Parlamentet upprepar 

eftertryckligen sin vädjan till SSM om att 

göra frågan till en gemensam 

tillsynsprioritet för 2018. 

10. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över de risker för den finansiella 

stabiliteten i hela euroområdet som beror 

på vissa banksystems stora exponering 

mot finansiella tillgångar på nivå 2 och 3, 

inbegripet derivatinstrument, och i 

synnerhet på svårigheten att värdera dem.  

Parlamentet beklagar att ECB sedan 

starten inte har vidtagit några åtgärder 

för att ta itu med och minska de risker 

som är förknippade med dessa illikvida 

och komplexa instrument. Parlamentet 

välkomnar i detta avseende att EBA ska 

delta i 2018 års stresstestförfarande när det 

gäller specifika riskhanteringsåtgärder med 

anknytning till nivå 2- och nivå 3-

instrument. Parlamentet upprepar med 

eftertryck sin vädjan till SSM om att göra 

frågan till en gemensam tillsynsprioritet för 

2018 för att säkra en mer realistiskt 

bedömning av de systemrisker som är 

inbyggda i det europeiska banksystemet 

och få till stånd en välbehövlig minskning 

av dessa risker. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

  30a. Europaparlamentet fäster 

uppmärksamheten på hur grundläggande 

det är att det genomförs en ambitiös 

strukturell reform av banksektorn, 

baserad på en tydlig och obligatorisk 

åtskillnad mellan traditionell verksamhet 

och investeringsverksamhet. Parlamentet 

motsätter sig kommissionens önskan att 

dra tillbaka sitt förslag i denna fråga. 

Parlamentet framhåller att kommissionen 

själv stödde denna reform som ett viktigt 

komplement till BRRD för att lösa 

bankkriser. Parlamentet betonar att en 

åtskillnad är nödvändig för att underlätta 

en lösning på kriser och samtidigt 

säkerställa ett fullgott skydd för sparare 

och insättare och effektivt hantera 

problemet med banker som är för stora 

för att gå omkull. Kommissionen 

uppmanas att på nytt lägga fram sitt 

förslag och att främja en 

överenskommelse mellan medlagstiftarna. 

Or. en 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

  31a. Europaparlamentet är allvarligt 

oroat över de negativa effekterna av 

skuldnedskrivningar för EU-

investerarnas och EU-medborgarnas 

förtroende. Parlamentet påpekar att 

skuldnedskrivningsmekanismen kan få 

den oönskade effekten att påskynda kriser 

och öka den finansiella instabiliteten, och 

därmed skapa panik och 

spridningseffekter på marknaderna. 

Parlamentet fördömer den strukturella 

orättvisa som följer med principen om 

skuldnedskrivning, genom att ansvaret för 

bankfallissemang delvis bärs av små 

investerare, sparare och kontoinnehavare, 

trots att de inte har någon kontroll över 

hur finansiellt sunda bankerna är eller 

något inflytande över deras förvaltning. 

Or. en 

 

 


