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9.1.2019 A8-0419/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie - jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat er in de 

bankenstelsels van sommige lidstaten nog 

steeds sprake is van een verontrustend 

hoog aantal niet-renderende leningen; 

E. overwegende dat er in de 

bankenstelsels van sommige lidstaten nog 

steeds sprake is van een verontrustend 

hoog aantal niet-renderende leningen en 

blootstellingen van niveau 2 en niveau 3; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie - jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  F bis. overwegende dat volgens het eerste 

jaarlijkse statistische rapport van de 

ESMA over de derivatenmarkten van de 

EU, van 18 oktober 2018, de uitstaande 

nominale waarde van de 

derivatenmarkten van de EU eind 2017 

660 triljoen EUR bedroeg;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie - jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. neemt kennis van de EU-brede 

stresstests van de EBA; is ingenomen met 

de opneming van niveau 2- en niveau 3-

instrumenten binnen de reikwijdte van de 

stresstest van 2018; is van oordeel dat bij 

de beoordeling van stresstests ook rekening 

moet worden gehouden met de resultaten 

van andere lopende activiteiten op de 

gebieden toezicht en monitoring; roept het 

GTM, de EBA en het ESRB op om 

consistente methoden te hanteren bij het 

definiëren van de stresstest om zo een hoog 

niveau van transparantie van deze 

procedure te waarborgen en mogelijke 

verstoringen te vermijden;  

10. neemt kennis van de EU-brede 

stresstests van de EBA; is ingenomen met 

de opneming van niveau 2- en niveau 3-

instrumenten binnen de reikwijdte van de 

stresstest van 2018; herhaalt zijn oproep 

aan het GTM om het terugdringen van 

het volume van deze complexe en niet-

liquide financiële instrumenten, met 

inbegrip van derivaten, tot zijn 

belangrijkste prioriteit op het gebied van 

toezicht te maken; is van oordeel dat bij de 

beoordeling van stresstests ook rekening 

moet worden gehouden met de resultaten 

van andere lopende activiteiten op de 

gebieden toezicht en monitoring; roept het 

GTM, de EBA en het ESRB op om 

consistente methoden te hanteren bij het 

definiëren van de stresstest om zo een hoog 

niveau van transparantie van deze 

procedure te waarborgen en mogelijke 

verstoringen te vermijden; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie - jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst er nogmaals op dat er aan 

staatsschuld risico's verbonden zijn; 

neemt nota van de werkzaamheden van 

het Bazels Comité voor het bankentoezicht 

op het gebied van de risico's die aan 

staatsschulden verbonden zijn; maakt zich 

er voorts zorgen over dat meerdere 

financiële instellingen extreem grote 

risicoposities geïnvesteerd hebben in door 

hun eigen overheden uitgegeven 

staatsschuld; benadrukt dat het 

regelgevingskader van de EU inzake de 

prudentiële behandeling van 

staatsschulden dient te stroken met de 

internationale norm;  

Schrappen 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie - jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. neemt nota van de lopende 

onderhandelingen over het pakket niet-

renderende leningen; neemt nota van het 

ECB-addendum over niet-renderende 

leningen, alsook de werkzaamheden van de 

EBA met betrekking tot richtsnoeren voor 

het beheer van niet-renderende en 

respijtblootstellingen; juicht het toe dat het 

volume van niet-renderende leningen de 

afgelopen jaren is verminderd; spreekt 

nogmaals zijn bezorgdheid uit over het feit 

dat het totale aantal en het percentage niet-

renderende leningen en van niveau 2- en 

niveau 3-instrumenten in sommige 

lidstaten nog steeds aanzienlijk boven het 

gemiddelde ligt; onderstreept dat niet-

renderende leningen momenteel nog altijd 

een aanzienlijk gevaar voor de financiële 

stabiliteit vormen, maar dat het gevaar 

kleiner is dan een paar jaar geleden; deelt 

de zienswijze van de Commissie dat de 

hoofdverantwoordelijkheid voor het 

verkleinen van het aantal niet-renderende 

leningen bij de lidstaten ligt, in concreto 

middels het vaststellen van doeltreffende 

insolventiewetgeving, en bij de banken 

zelf, maar benadrukt dat de EU er belang 

bij heeft om het aantal niet-renderende 

leningen te verminderen;  

16. neemt er nota van dat op 18 

december 2018 overeenstemming is 

bereikt over het pakket niet-renderende 

leningen; betreurt het dat onvoldoende 

rekening is gehouden met de economische 

en sociale impact van het nieuwe 

prudentiële kader, en met name met de 

negatieve gevolgen ervan voor 

leningnemers en voor de financiering van 

de reële economie; maakt zich zorgen 

over de geschiktheid, de evenredigheid en 

de economische gevolgen van het 

volledigedekkingsvereiste voor gedekte 

niet-renderende leningen; herinnert er in 

dit verband aan dat onderpand zelfs vele 

jaren nadat de lening als een niet-

renderende blootstelling is aangemerkt 

nog een significante realiseerbare waarde 

kan hebben; neemt nota van het ECB-

addendum over niet-renderende leningen, 

alsook de werkzaamheden van de EBA met 

betrekking tot richtsnoeren voor het beheer 

van niet-renderende en 

respijtblootstellingen; juicht het toe dat het 

volume van niet-renderende leningen de 

afgelopen jaren is verminderd; spreekt 

nogmaals zijn bezorgdheid uit over het feit 

dat het totale aantal en het percentage niet-

renderende leningen en van niveau 2- en 

niveau 3-instrumenten in sommige 

lidstaten nog steeds aanzienlijk boven het 
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gemiddelde ligt; onderstreept dat 

instrumenten van niveau 2 en niveau 3 
momenteel nog altijd een aanzienlijk 

gevaar voor de financiële stabiliteit 

vormen, maar dat het gevaar van niet-

renderende leningen kleiner is dan een paar 

jaar geleden; deelt de zienswijze van de 

Commissie dat de 

hoofdverantwoordelijkheid voor het 

verkleinen van het aantal niet-renderende 

leningen bij de lidstaten ligt, in concreto 

middels het vaststellen van doeltreffende 

insolventiewetgeving, en bij de banken 

zelf, maar benadrukt dat de EU er belang 

bij heeft om het aantal niet-renderende 

leningen te verminderen; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie - jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 bis. benadrukt dat het probleem van 

banken die te groot zijn om failliet te gaan 

nog altijd actueel is en aanzienlijke 

risico's vormt voor de afwikkelbaarheid 

van banken; beklemtoont de noodzaak 

van een structurele hervorming van de 

bankensector op basis van een verplichte 

scheiding tussen de handelsactiviteiten en 

de kredietactiviteiten; wijst erop dat deze 

hervorming een fundamentele aanvulling 

vormt op het crisisoplossingskader, zoals 

blijkt uit de ervaringen die zijn opgedaan 

tijdens de financiële crisis van 2008; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankenunie - jaarverslag 2018 

(2018/2100(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. bekrachtigt zijn standpunt dat de 

regels met betrekking tot preventieve 

herkapitalisatie moeten worden 

verduidelijkt; geeft aan dat preventieve 

herkapitalisatie gebruikt kan worden als 

een instrument voor crisismanagement, 

maar is van mening dat dit moet worden 

beperkt tot uitzonderlijke gevallen waarin 

de bank in overeenstemming is met de 

geharmoniseerde 

minimumkapitaalniveaus en derhalve 
solvent, en inachtneming van de 

staatssteunregels van de EU gewaarborgd 

is; wijst er nog maar eens op dat het 

afwikkelingsmechanisme van de EU tot 

doel heeft ervoor te zorgen dat 

belastingbetalers worden beschermd, de 

kosten van slecht management van banken 

door hun aandeelhouders en crediteuren 

worden gedragen, en dat de stabiliteit van 

het financiële systeem als zodanig wordt 

gehandhaafd; benadrukt dat de regelgeving 

inzake de afwikkeling van 

kredietinstellingen nog beter moeten 

worden toegepast; 

25. bekrachtigt zijn standpunt dat de 

regels met betrekking tot preventieve 

herkapitalisatie moeten worden 

verduidelijkt; geeft aan dat preventieve 

herkapitalisatie gebruikt kan worden als 

een cruciaal en legitiem instrument voor 

crisismanagement, en is van mening dat dit 

volledig beschikbaar moet zijn in gevallen 

waarin de bank met een liquiditeitscrisis 

kampt maar solvent is; wijst er nog maar 

eens op dat het afwikkelingsmechanisme 

van de EU tot doel heeft ervoor te zorgen 

dat belastingbetalers worden beschermd, 

dat de kosten van slecht management van 

banken door hun aandeelhouders en 

crediteuren met voldoende verliesdragend 

vermogen worden gedragen, en dat de 

stabiliteit van het financiële systeem als 

zodanig wordt gehandhaafd; benadrukt dat 

de regelgeving inzake de afwikkeling van 

kredietinstellingen depositohouders en 

kleine krediteuren volledig moet 

vrijstellen van het opdraaien voor 

verliezen van banken;  

Or. en 

 

 


