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9.1.2019 A8-0419/1 

Ändringsförslag  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen - årsrapport 2018 

(2018/2100(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Mängden nödlidande lån är 

fortfarande oroväckande hög i vissa 

medlemsstaters banksystem. 

E. Mängden nödlidande lån och 

exponeringar på nivå 2 och nivå 3 är 

fortfarande oroväckande hög i vissa 

medlemsstaters banksystem. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Ändringsförslag  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen - årsrapport 2018 

(2018/2100(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl Fa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Fa. Enligt Esmas första årliga 

statistiska rapport om EU:s 

derivatmarknader av den 18 oktober 2018 

uppgick det nominella utestående 

bruttovärdet av EU:s derivatmarknader 

till 660 biljoner euro i slutet av 2017.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Ändringsförslag  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen - årsrapport 2018 

(2018/2100(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet noterar 

resultaten av EBA:s EU-omfattande 

stresstest. Parlamentet välkomnar 

införandet av instrument på nivå 2 och nivå 

3 inom ramen för 2018 års stresstester. 

Parlamentet anser att stresstester bör tolkas 

tillsammans med andra löpande tillsyns- 

och övervakningsinsatser. Parlamentet 

uppmanar SSM, EBA och ESRB att 

använda konsekventa metoder när de 

definierar stresstester så att en hög 

transparensnivå kan säkerställas i detta 

förfarande och så att eventuella 

feltolkningar undviks.  

10. Europaparlamentet noterar 

resultaten av EBA:s EU-omfattande 

stresstest. Parlamentet välkomnar 

införandet av instrument på nivå 2 och nivå 

3 inom ramen för 2018 års stresstester. 

Parlamentet upprepar sin uppmaning till 

SSM att göra minskningen av volymen av 

dessa komplexa och icke-likvida 

finansiella instrument, inklusive derivat, 

till sin främsta tillsynsprioritering. 
Parlamentet anser att stresstester bör tolkas 

tillsammans med andra löpande tillsyns- 

och övervakningsinsatser. Parlamentet 

uppmanar SSM, EBA och ESRB att 

använda konsekventa metoder när de 

definierar stresstester så att en hög 

transparensnivå kan säkerställas i detta 

förfarande och så att eventuella 

feltolkningar undviks. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Ändringsförslag  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen - årsrapport 2018 

(2018/2100(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet påminner om 

att det finns risker förknippade med 

statsskulder. Parlamentet noterar det 

pågående arbetet inom Baselkommittén 

för banktillsyn (BCBS) om 

statspappersrisker. Parlamentet är också 

oroat över att vissa finansinstitut har 

överdrivet stora exponeringar mot 

statspapper som den egna staten utfärdat. 

Parlamentet betonar att EU:s regelverk 

för tillsynsbehandling av statsskulder bör 

vara förenligt med internationella 

standarder.  

utgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Ändringsförslag  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen - årsrapport 2018 

(2018/2100(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet noterar de 

pågående förhandlingarna om paketet om 

nödlidande lån. Parlamentet noterar ECB:s 

tillägg om nödlidande lån och EBA:s 

arbete om riktlinjer för hantering av 

nödlidande lån och exponeringar med 

anstånd. Parlamentet välkomnar den 

minskade volymen nödlidande lån under de 

senaste åren. Parlamentet upprepar sin oro 

över att det totala antalet och andelen 

nödlidande lån och instrument på nivå 2 

och nivå 3 fortfarande ligger över 

genomsnittet i vissa medlemsstater. 

Parlamentet betonar att den risk som 

nödlidande lån utgör för den finansiella 

stabiliteten fortfarande är betydande, men 

dock lägre än för ett par år sedan. 

Parlamentet är överens med kommissionen 

om att det främsta ansvaret för att minska 

de nödlidande lånen ligger hos 

medlemsstaterna, särskilt genom en 

effektiv insolvenslagstiftning, och hos 

bankerna själva, men betonar EU:s intresse 

av att minska andelen nödlidande lån.  

16. Europaparlamentet noterar den 

överenskommelse som nåddes om paketet 

om nödlidande lån den 18 december 2018. 

Parlamentet beklagar att de ekonomiska 

och sociala konsekvenserna av den nya 

tillsynsramen, särskilt dess negativa 

effekter på låntagare och finansieringen 

av realekonomin, inte har åtgärdats på 

lämpligt sätt. Parlamentet uttrycker oro 

över lämpligheten, proportionaliteten och 

de ekonomiska effekterna av kravet på 

full täckning av nödlidande lån. 

Parlamentet påminner i detta avseende 

om att säkerheter kan ha ett betydande 

restvärde till och med flera år efter det att 

lånet har klassificerats som en nödlidande 

exponering. Parlamentet noterar ECB:s 

tillägg om nödlidande lån och EBA:s 

arbete om riktlinjer för hantering av 

nödlidande lån och exponeringar med 

anstånd. Parlamentet välkomnar den 

minskade volymen nödlidande lån under de 

senaste åren. Parlamentet upprepar sin oro 

över att det totala antalet och andelen 

nödlidande lån och instrument på nivå 2 

och nivå 3 fortfarande ligger över 

genomsnittet i vissa medlemsstater. 

Parlamentet betonar att den risk som 

instrument på nivå 2 och nivå 3 utgör för 

den finansiella stabiliteten fortfarande är 

betydande, medan den risk som 
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nödlidande lån utgör är lägre än för ett par 

år sedan. Parlamentet är överens med 

kommissionen om att det främsta ansvaret 

för att minska de nödlidande lånen ligger 

hos medlemsstaterna, särskilt genom en 

effektiv insolvenslagstiftning, och hos 

bankerna själva, men betonar EU:s intresse 

av att minska andelen nödlidande lån. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Ändringsförslag  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen - årsrapport 2018 

(2018/2100(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20a. Europaparlamentet betonar att 

problemet med banker som är för stora 

för att gå omkull fortfarande är relevant 

och innebär stora risker för möjligheterna 

att försätta banker i resolution. 

Parlamentet betonar behovet av en 

strukturreform av banksektorn, baserad 

på obligatorisk separation av 

handelsverksamheten från 

kreditverksamheten. Parlamentet påpekar 

att denna reform skulle utgöra ett 

grundläggande komplement till 

krislösningsramen, vilket är en av 

lärdomarna från finanskrisen 2008. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen - årsrapport 2018 

(2018/2100(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 25 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

25. Europaparlamentet bekräftar sin 

ståndpunkt att reglerna för förebyggande 

rekapitalisering behöver förtydligas. 

Parlamentet noterar att förebyggande 

rekapitalisering kan vara ett instrument för 

krishantering, men anser att dess 

användning måste begränsas strikt till 

undantagsfall där banken uppfyller de 

harmoniserade reglerna för minimikapital 

och sålunda är solvent, och där 

efterlevnaden av EU:s statsstödsregler är 

säkrad. Parlamentet påminner om att syftet 

med EU:s resolutionsordning är att 

säkerställa att skattebetalarna skyddas, att 

kostnaderna för 

bankledningsmisslyckanden bärs av 

bankens aktieägare och borgenärer och att 

stabiliteten i det finansiella systemet som 

helhet bevaras. Parlamentet betonar att 

reglerna för resolution av kreditinstitut 

måste tillämpas bättre. 

25. Europaparlamentet bekräftar sin 

ståndpunkt att reglerna för förebyggande 

rekapitalisering behöver förtydligas. 

Parlamentet noterar att förebyggande 

rekapitalisering kan vara ett avgörande och 

legitimt instrument för krishantering och 

anser att möjligheten att utnyttja detta 

instrument måste stå helt till förfogande 

när banken brottas med en likviditetskris 

men är solvent. Parlamentet påminner om 

att syftet med EU:s resolutionsordning är 

att säkerställa att skattebetalarna skyddas, 

att kostnaderna för 

bankledningsmisslyckanden bärs av 

bankens aktieägare och borgenärer som 

har tillräcklig kapacitet att bära förluster 
och att stabiliteten i det finansiella 

systemet som helhet bevaras. Parlamentet 

betonar att reglerna för resolution av 

kreditinstitut till fullo bör utesluta 

insättare och mindre borgenärer från att 

tvingas bära bankförluster .  

Or. en 

 

 


