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Amendement 1
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het voorstel van de 
Commissie van 24 november 2015 voor 
een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 806/2015 met het 
oog op de instelling van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel 
(COM(2015)0586),

Or. en

Amendement 2
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Visum 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het herziene kaderakkoord 
van 2010 over de betrekkingen tussen het 
Europees Parlement en de Europese 
Commissie,

Or. en

Amendement 3
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 23 
november 2016 over de afronding van 
Bazel III2,

— gezien zijn resolutie van 23 
november 2016 over de afronding van 
Bazel III2, en de conclusie van de Raad 
Ecofin van 12 juli 2016 dat het 
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hervormingspakket naar verwachting niet 
tot een aanzienlijke toename van EU-
kapitaal zou leiden,

_________________ _________________
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0439. 2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0439.

Or. en

Amendement 4
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de 
Europese Bankautoriteit (EBA) over het 
fintech-stappenplan naar aanleiding van 
de raadpleging inzake de houding van de 
EBA ten opzichte van financiële 
technologie (fintech) van maart 2018,

Or. en

Amendement 5
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het verslag van de Europese 
Bankautoriteit (EBA) van december 2018, 
getiteld “Risk Assessment of the European 
Banking System”5;

— gezien het verslag van de Europese 
Bankautoriteit (EBA) van november 2019, 
getiteld “Risk Assessment of the European 
Banking System”5;

_________________ _________________
5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-
improvements-in-eu-banks-resilience-but-
highlights-challenges-connected-to-
profitability-funding-and-operational-risk

5 
https://eba.europa.eu/sites/default/docume
nts/files/document_library/Risk%20Analy
sis%20and%20Data/Risk%20Assessment
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%20Reports/2019/Risk%20Assessment%2
0Report_November%202019.PDF

Or. en

Amendement 6
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de bekrachtiging van de 
Eurotop op 14 december 2018 van het 
verslag van de Eurogroep in inclusieve 
samenstelling tot oprichting van een 
werkgroep op hoog niveau, met als 
opdracht te werken aan de volgende 
stappen naar een routekaart voor het 
starten van politieke onderhandelingen 
over een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS), en 
daarbij vast te houden aan alle elementen 
van de routekaart van juni 2016, in 
passende volgorde,

Or. en

Amendement 7
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de bekrachtiging door 
diezelfde Eurotop van de voorwaarden 
voor het gemeenschappelijk 
achtervangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(GAF), waarin werd omschreven hoe het 
mechanisme in praktijk zal worden 
gebracht en vervroegd zal worden 
ingevoerd indien bij de beoordeling in 
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2020 blijkt dat er voldoende vooruitgang 
is geboekt met risicovermindering,

Or. en

Amendement 8
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Visum 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Europese 
Commissie van 30 april 2019 met de 
beoordeling van de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn betreffende het herstel en de 
afwikkeling van kredietinstellingen 
(BRRD) en de verordening inzake het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (SRMR),

Or. en

Amendement 9
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Europese 
Commissie van 30 april 2019 met de 
beoordeling van de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn betreffende het herstel en de 
afwikkeling van kredietinstellingen 
(BRRD) en de verordening inzake het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (SRMR),

Or. en

Amendement 10
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Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de door de Europese 
Commissie in november 2019 
gepubliceerde studie over de verschillen in 
insolventiewetgeving voor banken en over 
de mogelijke harmonisering van deze 
wetgeving,

Or. en

Amendement 11
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van de EBA van 
8 augustus 2019 over in aanmerking 
komende deposito's, dekkingsniveau en 
samenwerking tussen 
depositogarantiestelsels (DGS'en); dat 
van 30 oktober 2019 over uitbetalingen uit 
depositogarantiestelsels en dat van 
[januari 2020] over de financiering van 
DGS'en en het gebruik van DGS-
middelen,

Or. en

Amendement 12
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de in november 2019 door 
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de Europese Commissie gepubliceerde 
studie over de keuzemogelijkheden voor 
en de bevoegdheden van de lidstaten in 
het kader van de richtlijn 
depositogarantiestelsels en over de 
behandeling hiervan in de context van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel,

Or. en

Amendement 13
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de intrekking door de 
Europese Commissie van het voorstel 
betreffende structurele maatregelen ter 
verbetering van de weerbaarheid van EU-
kredietinstellingen (COM(2014)0043),

Or. en

Amendement 14
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de EBA van 
november 2019 over niet-renderende 
leningen en de in verband hiermee 
geboekte vooruitgang en in het verschiet 
liggende uitdagingen15 bis,
_________________
15 bis 
https://eba.europa.eu/file/233465/downloa
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d?token=xH5hxq39

Or. en

Amendement 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de ECB van 
november 2019 over de stabiliteit van het 
financiële stelsel in de eurozone 
(Financial Stability Review),

Or. en

Amendement 16
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het gezamenlijk advies van 
april 2019 van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten aan de 
Europese Commissie over de noodzaak 
van verbeterde vereisten inzake ICT-
risicobeheer in de financiële sector van de 
EU15 ter,
_________________
15 ter JC 2019 26, 
https://eba.europa.eu/file/102634/downloa
d?token=ZR98JZp8

Or. en
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Amendement 17
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Visum 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het economisch jaarverslag 
voor 2018 van de Bank voor 
Internationale Betalingen, 

Or. en

Amendement 18
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de EBA van 
oktober 2019 over mogelijke 
belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende verlening van bank- 
en betalingsdiensten15 quater,
_________________
15 quater 
https://eba.europa.eu/file/178124/downloa
d?token=7fFsD9og

Or. en

Amendement 19
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het proces voor 
de verdieping van de Economische en 

A. overwegende dat een gezond 
bankstelsel een essentiële voorwaarde 
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Monetaire Unie een solide bankenunie 
vergt die een onmisbare bouwsteen is voor 
de financiële stabiliteit van de eurozone, 
alsook de instelling van een 
begrotingsstabilisatiemechanisme voor de 
gehele eurozone;

vormt voor economische groei en 
financiële stabiliteit,

Or. en

Amendement 20
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het proces voor 
de verdieping van de Economische en 
Monetaire Unie een solide bankenunie 
vergt die een onmisbare bouwsteen is voor 
de financiële stabiliteit van de eurozone, 
alsook de instelling van een 
begrotingsstabilisatiemechanisme voor de 
gehele eurozone;

A. overwegende dat een degelijk 
monetair beleid, waarbij steeds wordt 
uitgegaan van het voor dit beleid in artikel 
127, lid 1, VWEU vastgelegde mandaat 
van prijsstabiliteit, een onmisbare 
bouwsteen is voor de financiële stabiliteit 
van de eurozone,

Or. en

Amendement 21
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het proces voor de 
verdieping van de Economische en 
Monetaire Unie een solide bankenunie 
vergt die een onmisbare bouwsteen is voor 
de financiële stabiliteit van de eurozone, 
alsook de instelling van een 
begrotingsstabilisatiemechanisme voor de 
gehele eurozone;

A. overwegende dat het proces voor de 
verdieping van de Economische en 
Monetaire Unie een solide bankenunie 
vergt die een onmisbare bouwsteen is voor 
de financiële stabiliteit van de eurozone,

Or. en
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Amendement 22
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het proces voor de 
verdieping van de Economische en 
Monetaire Unie een solide bankenunie 
vergt die een onmisbare bouwsteen is voor 
de financiële stabiliteit van de eurozone, 
alsook de instelling van een 
begrotingsstabilisatiemechanisme voor de 
gehele eurozone;

A. overwegende dat het proces voor de 
verdieping van de Economische en 
Monetaire Unie een solide bankenunie 
vergt die is opgezet als een onmisbare 
bouwsteen voor de financiële stabiliteit van 
de eurozone; overwegende dat de instelling 
van een begrotingsstabilisatiemechanisme 
voor de gehele eurozone evenwel niet 
nodig is voor dit proces, aangezien de 
lidstaten met toegang tot financiële 
markten zelf een schokabsorberende rol 
kunnen vervullen,

Or. en

Amendement 23
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de bankenunie 
een gemeenschappelijk 
toezichtmechanisme, een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme en 
geharmoniseerde nationale 
depositogarantieregelingen omvat,

Or. en

Amendement 24
Derk Jan Eppink
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Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het, om tot een 
sterkere bankenunie te komen, in de 
eerste plaats nodig is dat verscheidene 
lidstaten meer inspanningen leveren om 
hun grote volumes niet-renderende 
leningen te verkleinen,

Or. en

Amendement 25
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de voltooiing van 
de bankenunie een essentiële bijdrage 
vormt tot het internationale beeld van de 
euro en tot een belangrijker rol van de 
euro op de wereldmarkten,

Or. en

Amendement 26
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de neerwaartse 
risico's voor de economische groei 
wereldwijd en in de eurozone zijn 
toegenomen en problemen blijven 
veroorzaken op het vlak van financiële 
stabiliteit,
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Or. en

Amendement 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de bankenunie 
onvoltooid blijft zolang er geen 
opvangmechanisme is voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(GAF), evenals een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS);

B. overwegende dat de bankenunie 
verder zal uiteenvallen als gevolg van 
morele risico's en in een permanente 
transferunie zal veranderen als 
mechanismen zoals het 
opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(GAF) en het Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS) ten 
uitvoer worden gelegd; betreurt dat het 
gebrek aan vooruitgang inzake 
risicoreductie in sommige lidstaten als 
argument wordt gebruikt voor de 
mutualisatie van 
depositoverzekeringsstelsels, hetgeen 
bepaalde lidstaten ertoe aanzet hun 
risiconiveau niet te verminderen of zelfs 
meer risico's aan te gaan; stelt vast dat 
het ontbreken van een behoorlijke 
effectbeoordeling voor het voorstel voor 
een EDIS haaks staat op de beginselen 
inzake goed bestuur;

Or. en

Amendement 28
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de bankenunie 
onvoltooid blijft zolang er geen 
opvangmechanisme is voor het 

B. overwegende dat de bankenunie 
dreigt te worden omgevormd tot een 
transferunie indien zij wordt aangevuld 
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gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(GAF), evenals een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS);

met een opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(GAF) en met een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS), in elk 
geval zolang er aanzienlijke verschillen in 
risico bestaan tussen de nationale 
bankenstelsels;

Or. en

Amendement 29
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de bankenunie 
onvoltooid blijft zolang er geen 
opvangmechanisme is voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(GAF), evenals een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS);

B. overwegende dat de bankenunie 
onvoltooid blijft tot er een 
opvangmechanisme komt voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(GAF), een overtuigende oplossing voor 
het probleem van posities in 
overheidspapier en een aanzienlijke 
terugdringing van het volume niet-
renderende leningen,

Or. en

Amendement 30
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de bankenunie 
onvoltooid blijft zolang er geen 
opvangmechanisme is voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(GAF), evenals een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS);

B. overwegende dat de bankenunie 
onvoltooid blijft zolang er geen 
opvangmechanisme is voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 
(GAF), evenals een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS), dit 
laatste als derde pijler van de bankenunie,
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Or. en

Amendement 31
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat een goed 
functionerende markt voor financiële 
retaildiensten belangrijk is voor zowel de 
economie als de burgers van de EU,

Or. en

Amendement 32
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de bankenunie 
nog altijd over onvoldoende maatregelen 
beschikt om de onderliggende oorzaken 
van de problemen waarmee consumenten 
te maken krijgen, aan te pakken: 
kunstmatige complexiteit, oneerlijke 
handelspraktijken, uitsluiting van 
kwetsbare bevolkingsgroepen van het 
gebruik van basisdiensten en beperkte 
betrokkenheid van overheidsinstanties,

Or. en

Amendement 33
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
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Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het belasten van 
de ECB met het toezicht op 
systeemrelevante financiële instellingen 
succesvol gebleken is;

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het belasten van 
de ECB met het toezicht op 
systeemrelevante financiële instellingen 
succesvol gebleken is;

C. overwegende dat het belasten van 
de ECB met het toezicht op 
systeemrelevante financiële instellingen 
volgens de risicodashboards van de EBA 
onsuccesvol is gebleken, en dat uit deze 
dashboards ondubbelzinnig blijkt dat het 
solvabiliteitsratio van de 50 % zwakste 
banken in de eurozone niet is gestegen 
sinds 2016 en dat de situatie van de 
grootste banken veel slechter is dan die 
van kleinere banken,

Or. en

Amendement 35
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het belasten van 
de ECB met het toezicht op 
systeemrelevante financiële instellingen 
succesvol gebleken is;

C. overwegende dat het belasten van 
de ECB met het toezicht op 
systeemrelevante financiële instellingen tot 
aanhoudende ongerustheid heeft geleid 
over mogelijke belangenconflicten tussen 
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het voeren van een onafhankelijk 
monetair beleid en het uitoefenen van 
prudentieel toezicht,

Or. en

Amendement 36
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het belasten van 
de ECB met het toezicht op 
systeemrelevante financiële instellingen 
succesvol gebleken is;

C. overwegende dat het belasten van 
de ECB met het toezicht op 
systeemrelevante financiële instellingen 
succesvol gebleken is; overwegende dat de 
ECB indien nodig toezichthoudende taken 
kan uitoefenen ten aanzien van alle 
kredietinstellingen waaraan in 
deelnemende lidstaten een vergunning is 
verleend, en ten aanzien van alle in 
deelnemende lidstaten gevestigde 
bijkantoren,

Or. en

Amendement 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de Europese 
Centrale Bank in het kader van haar 
toezichtfunctie tot nog toe onvoldoende 
rekening heeft gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel,

Or. en
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Amendement 38
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. benadrukt evenwel dat een 
efficiënt en effectief toezicht niet zal 
worden bereikt met gelijke regels voor alle 
instellingen, aangezien kleinere 
instellingen verhoudingsgewijs meer 
nalevingskosten maken dan grotere 
instellingen; benadrukt daarom dat er 
dringend meer inspanningen moeten 
worden gedaan om het bankentoezicht 
evenrediger te maken voor kleine 
instellingen die weinig risico inhouden; 
benadrukt dat meer evenredigheid 
betekent dat de administratieve lasten 
aanzienlijk moeten worden verminderd, 
met name op het vlak van naleving- en 
openbaarmakingsvereisten,

Or. en

Amendement 39
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) efficiënt 
was;

D. overwegende dat het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) moet 
worden stopgezet,

Or. en

Amendement 40
Derk Jan Eppink
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) efficiënt 
was;

D. overwegende dat het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) ten doel 
heeft te zorgen voor uniforme regels en 
procedures en een gemeenschappelijk 
besluitvormingsproces voor een ordelijke 
afwikkeling van falende banken, waarbij 
de gevolgen voor de reële economie zo 
veel mogelijk worden beperkt teneinde de 
overheidsfinanciën volledig te vrijwaren 
van de kosten van het redden van banken,

Or. en

Amendement 41
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) efficiënt 
was;

D. overwegende dat de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) een 
nuttig instrument is gebleken om de 
afwenteling van verliezen op de 
maatschappij te vermijden, maar dat het 
GAM nog niet op punt staat,

Or. en

Amendement 42
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement
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D. overwegende dat de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) efficiënt 
was;

D. overwegende dat de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme (GAM) geslaagd 
is maar dat er nog werk aan de winkel is 
om een doeltreffende toepassing van de 
regelgeving te garanderen,

Or. en

Amendement 43
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een bijna vlakke 
rendementscurve de winstgevendheid van 
banken op een van de belangrijkste 
gebieden van hun bedrijfsactiviteit, 
namelijk het verstrekken van krediet voor 
langetermijninvesteringen, sterk 
vermindert,

Or. en

Amendement 44
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het niveau van 
niet-renderende leningen in verscheidene 
lidstaten onaanvaardbaar hoog blijft,

Or. en

Amendement 45
Markus Ferber
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Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat er nog niet 
genoeg aandacht is besteed aan het 
probleem van de vervlechting van banken 
en staten,

Or. en

Amendement 46
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het probleem van 
instellingen die te groot of te verweven 
zijn om failliet te kunnen gaan, ruim tien 
jaar na de financiële crisis nog altijd 
onvoldoende is aangepakt,

Or. en

Amendement 47
Pedro Marques, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat recente 
schandalen rond grootschalige 
witwasserij waarbij financiële instellingen 
in de EU waren betrokken, aantonen dat 
prudentieel toezicht en toezicht op 
antiwitwasmaatregelen niet los van elkaar 
mogen worden beschouwd, en dat er geen 
degelijk systeem bestaat voor het toezicht 
op en de handhaving van de EU-
wetgeving,
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Or. en

Amendement 48
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de het 
leeuwendeel van de financiering voor 
ondernemingen in Europa nog altijd 
afkomstig is van de Europese 
bankensector, terwijl in andere 
jurisdicties de kapitaalmarkten een 
aanzienlijk aandeel van de financiering 
voor ondernemingen op zich nemen,

Or. en

Amendement 49
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
het risico slechts in heel beperkte mate is 
verminderd, ondanks de gunstige 
rentevoeten;

Or. en

Amendement 50
Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

onderstreept evenwel dat de genoemde 
vooruitgang vooral theoretisch van aard 
lijkt te zijn, veeleer dan praktisch; in 
werkelijkheid daalt het onderlinge 
vertrouwen tussen de Europese banken, 
in tegenstelling tot de verwachtingen; 

Or. fr

Amendement 51
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie; benadrukt evenwel dat er nog 
meer vooruitgang moet worden geboekt, 
met name op het gebied van 
risicovermindering;

Or. en

Amendement 52
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
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bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

bankenunie, met name met betrekking tot 
toezicht en afwikkeling; benadrukt 
evenwel dat er nog meer vooruitgang moet 
worden geboekt op het gebied van 
risicovermindering;

Or. en

Amendement 53
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt alvorens risicodeling zin heeft;

Or. de

Amendement 54
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, zowel op het gebied van 
risicodeling als op het gebied van 
risicovermindering;

Or. en
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Amendement 55
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
de Unie en de bankensector niet op hun 
lauweren mogen gaan rusten en dat er 
nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, zowel op het gebied van 
risicovermindering als op het gebied van 
risicodeling;

Or. en

Amendement 56
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling; wijst erop dat risicodeling en 
risicovermindering gelijktijdig moeten 
worden verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 57
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie op het gebied van 
risicovermindering en risicodeling; 
benadrukt evenwel dat er nog meer 
vooruitgang moet worden geboekt, zowel 
op het gebied van risicodeling als op het 
gebied van risicovermindering, aan de 
hand van een correcte uitvoering van de 
EU-wetgeving en in het bijzonder effectief 
toezicht op alle EU-banken;

Or. en

Amendement 58
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie, met name met betrekking tot 
risicovermindering; benadrukt evenwel dat 
er nog meer vooruitgang moet worden 
geboekt, met name op het gebied van 
risicodeling;

1. herinnert aan de vooruitgang die is 
geboekt met de uitvoering van de 
bankenunie; benadrukt evenwel dat er nog 
meer vooruitgang moet worden geboekt, 
zowel op het gebied van 
risicovermindering als op het gebied van 
risicodeling;

Or. en

Amendement 59
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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1 bis. wijst erop dat de volledige 
uitvoering van de bankenunie 
noodzakelijk is voor meer financiering 
voor de economie (zowel gezinnen als 
ondernemingen, en met name kmo's), 
meer investeringen en meer 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 60
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de bankenunie 
openstaat voor alle lidstaten die erin 
willen participeren; is van mening dat het 
toezicht op en de verantwoording van de 
bankenunie in de eerste plaats onder de 
bevoegdheid van de deelnemende lidstaten 
en instellingen vallen;

Or. en

Amendement 61
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat de schade als 
gevolg van tekortkomingen in de huidige 
structuur van het bankwezen dringend 
moet worden beperkt, maar dat 
structurele hervormingen die a priori 
gericht zijn op het terugdringen van de 
systeemrisico's als gevolg van 
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interconnecties en complexiteit, die ten 
grondslag liggen aan de "too-big-to-fail"-
kwestie, veel effectiever zouden zijn;

Or. en

Amendement 62
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt dat er te weinig 
vooruitgang is geboekt met betrekking tot 
het aanpakken van de risico's die gepaard 
gaan met de vervlechting van banken en 
staten; wijst op de concentratierisico's die 
gepaard gaan met de hoge volumes aan 
posities in overheidspapier op de balans 
van banken;

Or. en

Amendement 63
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. merkt op dat overheidsobligaties 
geen risicoloze activa zijn en ook niet als 
zodanig mogen worden beschouwd; roept 
de Commissie ertoe op een 
wetgevingsvoorstel te doen ter invoering 
van risicogewichten voor posities in 
overheidspapier;

Or. en

Amendement 64
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Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt het belang van de 
voltooiing van de kapitaalmarktenunie, 
die de bankenunie aanvult voor wat 
financiering van de werkelijke economie 
betreft; onderstreept voorts dat de 
combinatie van een volledig geïntegreerde 
kapitaalmarktenunie en een volwaardige 
bankenunie private risicodeling zou 
mogelijk maken, en daarnaast de 
internationale rol van de euro zou 
versterken en de competitiviteit van de 
Europese markten verder zou verbeteren;

Or. en

Amendement 65
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de bankenunie 
en, meer in het algemeen, van de 
Economische en Monetaire Unie, door de 
totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit die de eurozone een 
adequate stabilisatiefunctie moet bieden;

2. betreurt de steun van de voorzitter 
van de Europese Commissie en de 
president van de ECB voor de omvorming 
van de bankenunie tot een transferunie en, 
meer in het algemeen, van de Economische 
en Monetaire Unie, door de 
totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit die erop gericht is een 
permanent transfermechanisme in te 
voeren van lidstaten met een degelijk 
economisch beleid naar lidstaten met een 
hoge schuldenlast en een inefficiënte en 
verouderde beheerstructuur; 

Or. en
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Amendement 66
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de 
bankenunie en, meer in het algemeen, 
van de Economische en Monetaire Unie, 
door de totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit die de eurozone een 
adequate stabilisatiefunctie moet bieden;

2. betreurt de steun van de [nieuwe] 
voorzitter van de Europese Commissie en 
van de president van de ECB voor de 
oprichting van een begrotingscapaciteit 
die noch noodzakelijk, noch wenselijk is, 
aangezien lidstaten met toegang tot 
financiële markten zelf een adequate 
stabilisatiefunctie kunnen vervullen;

Or. en

Amendement 67
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de bankenunie 
en, meer in het algemeen, van de 
Economische en Monetaire Unie, door de 
totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit die de eurozone een 
adequate stabilisatiefunctie moet bieden;

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de bankenunie 
en van de Economische en Monetaire Unie, 
onder meer door de totstandbrenging van 
een begrotingsinstrument voor 
convergentie en concurrentievermogen 
(BICC), dat de lidstaten van de eurozone 
adequate steun voor structurele 
hervormingen moet bieden;

Or. en

Amendement 68
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de bankenunie 
en, meer in het algemeen, van de 
Economische en Monetaire Unie, door de 
totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit die de eurozone een 
adequate stabilisatiefunctie moet bieden;

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de 
bankenunie;

Or. en

Amendement 69
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de bankenunie 
en, meer in het algemeen, van de 
Economische en Monetaire Unie, door de 
totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit die de eurozone een 
adequate stabilisatiefunctie moet bieden;

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de bankenunie 
en, meer in het algemeen, van de 
Economische en Monetaire Unie;

Or. en

Amendement 70
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement
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2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de bankenunie 
en, meer in het algemeen, van de 
Economische en Monetaire Unie, door de 
totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit die de eurozone een 
adequate stabilisatiefunctie moet bieden;

2. is ingenomen met de steun van de 
voorzitter van de Europese Commissie en 
van de president van de ECB voor de 
voltooiing van de bankenunie en, meer in 
het algemeen, van de Economische en 
Monetaire Unie, door de totstandbrenging 
van een begrotingscapaciteit die de 
eurozone een adequate stabilisatiefunctie 
moet bieden;

Or. en

Amendement 71
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de bankenunie 
en, meer in het algemeen, van de 
Economische en Monetaire Unie, door de 
totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit die de eurozone een 
adequate stabilisatiefunctie moet bieden;

2. is ingenomen met de steun van de 
voorzitter van de Europese Commissie en 
van de president van de ECB voor de 
voltooiing van de bankenunie en, meer in 
het algemeen, van de Economische en 
Monetaire Unie, door de totstandbrenging 
van een begrotingscapaciteit die de 
eurozone een adequate stabilisatiefunctie 
moet bieden;

Or. en

Amendement 72
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ingenomen met de steun van de 
[nieuwe] voorzitter van de Europese 
Commissie en van de president van de 
ECB voor de voltooiing van de bankenunie 
en, meer in het algemeen, van de 
Economische en Monetaire Unie, door de 

2. is ingenomen met de steun van de 
voorzitter van de Europese Commissie en 
van de president van de ECB voor de 
voltooiing van de bankenunie en, meer in 
het algemeen, van de Economische en 
Monetaire Unie, door de totstandbrenging 
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totstandbrenging van een 
begrotingscapaciteit die de eurozone een 
adequate stabilisatiefunctie moet bieden;

van een begrotingscapaciteit die de 
eurozone een adequate stabilisatiefunctie 
moet bieden;

Or. en

Amendement 73
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. benadrukt dat de Eurogroep geen 
instelling, orgaan of agentschap van de 
Europese Unie is, maar een informeel 
forum voor intergouvernementeel overleg; 
betreurt dat er lidstaten zijn die buiten het 
kader van de Gemeenschap blijven 
handelen en daarmee de rol van het 
Parlement als medewetgever en het recht 
van het Parlement op democratisch 
toezicht ondergraven;

Or. en

Amendement 74
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt het gebrek aan 
efficiëntie van de intergouvernementele 
onderhandelingen tot dusver, en in het 
bijzonder van het overleg over het 
begrotingsinstrument voor convergentie 
en concurrentievermogen (BICC) en de 
Eurogroepwerkgroep op hoog niveau voor 
de bankenunie; dringt aan op een 
voortzetting van de onderhandelingen in 
een open omgeving, die de actieve 
betrokkenheid van het Europees 
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Parlement waarborgt, binnen de 
rechtsorde van de Europese Unie; 
onderstreept dat deze veranderingen, 
samen met een grotere transparantie en 
voorschriften inzake de toegankelijkheid 
van documenten, tot meer 
rechtsbescherming zouden leiden;

Or. en

Amendement 75
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt het belang van de in de 
Eurogroep bereikte overeenkomst tot 
oprichting van een begrotingsinstrument 
voor de eurozone, dat convergentie en 
competitiviteit als doelstellingen heeft, 
namelijk het begrotingsinstrument voor 
convergentie en concurrentievermogen 
(BICC): onderstreept evenwel dat dit 
instrument niet bedoeld is om voor macro-
economische stabilisatie te zorgen en dat 
de verwachte middelen hier evenmin voor 
volstaan; 

Or. en

Amendement 76
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat het voor het 
economische bestuur van de eurozone 
uitermate belangrijk is om nieuwe, op 
stabilisering en convergentie in die zone 
gerichte begrotingsinstrumenten te 
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ontwikkelen;

Or. en

Amendement 77
Herve Juvin, Hélène Laporte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de over het 
algemeen verhoogde veerkracht van het 
Europese bankwezen, zoals blijkt uit de 
risicobeoordeling van het Europese 
bankwezen voor 2018 door de EBA;

3. onderstreept dat het toezicht op de 
stresstests voor banken moet worden 
versterkt;

Or. fr

Amendement 78
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de over het 
algemeen verhoogde veerkracht van het 
Europese bankwezen, zoals blijkt uit de 
risicobeoordeling van het Europese 
bankwezen voor 2018 door de EBA;

3. is ingenomen met de over het 
algemeen verhoogde veerkracht van het 
Europese bankwezen, zoals blijkt uit de 
risicobeoordeling van het Europese 
bankwezen voor 2018 door de EBA; 
herinnert evenwel aan de 
waarschuwingen van de ECB in haar 
Financial Stability Review van november 
2019 over de afnemende winstgevendheid 
van banken en over activa- en 
obligatiezeepbellen;

Or. en

Amendement 79
Danuta Maria Hübner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de over het 
algemeen verhoogde veerkracht van het 
Europese bankwezen, zoals blijkt uit de 
risicobeoordeling van het Europese 
bankwezen voor 2018 door de EBA;

3. is ingenomen met de over het 
algemeen verhoogde veerkracht van het 
Europese bankwezen, zoals blijkt uit de 
risicobeoordeling van het Europese 
bankwezen voor 2019 door de EBA; 
verheugt zich met name over het feit dat 
de kapitaalratio's van banken stabiel zijn 
gebleven en dat de kwaliteit van hun 
activa is verbeterd, hetgeen onder meer tot 
uiting komt in een verdere afname van 
niet-renderende leningen;  wijst niettemin 
met nadruk op het aanhoudend lage 
winstgevendheidsniveau, de slechter 
wordende macro-economische omgeving 
en de blijvend lage rentevoeten; wijst er 
voorts op dat de winstgevendheid van 
banken waarschijnlijk nog meer onder 
druk zal komen te staan als gevolg van 
een hoog mededingingsniveau, vooral op 
het vlak van financiële technologie 
(fintech), grotere operationele risico's 
door digitalisering en innovatie, en een 
gebrekkige integratie door blijvende 
segmentatie tussen de lidstaten; roept de 
banksector ertoe op zich toe te spitsen op 
een hervorming van haar 
bedrijfsmodellen en blijft pleiten voor 
investeringen in financiële technologie;

Or. en

Amendement 80
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de over het 
algemeen verhoogde veerkracht van het 
Europese bankwezen, zoals blijkt uit de 

3. neemt kennis van de over het 
algemeen verhoogde veerkracht van het 
Europese bankwezen, zoals blijkt uit de 
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risicobeoordeling van het Europese 
bankwezen voor 2018 door de EBA;

risicobeoordeling van het Europese 
bankwezen voor 2018 door de EBA; blijft 
bezorgd over de kwetsbaarheid van het 
Europese bankenstelsel en vreest ten 
zeerste dat de bestaande instrumenten 
zoals uiteengezet in de verordening en 
richtlijn kapitaalvereisten (VKV/RKV) en 
de richtlijn herstel en afwikkeling van 
banken (BRRD) niet zullen volstaan om 
tijdens toekomstige bankencrisissen grote 
economische schokken te verhinderen, en 
dat de hiermee gepaard gaande verliezen 
opnieuw zullen worden afgewenteld op de 
maatschappij;

Or. en

Amendement 81
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met de over het 
algemeen verhoogde veerkracht van het 
Europese bankwezen, zoals blijkt uit de 
risicobeoordeling van het Europese 
bankwezen voor 2018 door de EBA;

3. is ingenomen met de over het 
algemeen verhoogde veerkracht van het 
Europese bankwezen, zoals blijkt uit de 
risicobeoordeling van het Europese 
bankwezen voor 2018 door de EBA; dringt 
in het kader van de reductie van risico's 
aan op een grondige doorlichting van de 
kwaliteit van activa (Asset Quality Review 
of AQR) ter vergroting van de 
transparantie inzake de posities van 
banken;

Or. en

Amendement 82
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. brengt in herinnering dat de 
negatieve rentevoeten in de eurozone 
kosten veroorzaken voor banken en 
spaarders, en vooral voor banken en 
spaarders die riskantere 
beleggingscategorieën vermijden, wat met 
name het geval is in heel wat kleine 
banken;

Or. en

Amendement 83
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid 
tot minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd;

4. benadrukt dat het klimaat van 
geringe risico’s en een lage rente hebben 
geleid tot minder kosten voor 
voorzieningen en verliezen; betreurt dat 
de grootste banken en lidstaten met een 
hoge schuldenlast geen gebruik hebben 
gemaakt van dit gunstige klimaat om hun 
schulden af te bouwen en hun 
productiviteit op te voeren; herinnert eraan 
dat de omvang van de financiering voor de 
economie en met name voor kmo’s 
permanent moet worden geëvalueerd, 
rekening houdend met het feit dat volgens 
het economisch jaarverslag 2018 van de 
BIB ten minste 10 % van alle Europese 
ondernemingen als gevolg van dit soepele 
monetaire beleid tot zombiebedrijven zijn 
geworden;

Or. en

Amendement 84
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid tot 
minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd;

4. benadrukt dat het klimaat van 
geringe risico’s en een lage rente hebben 
geleid tot minder kosten voor 
voorzieningen en verliezen; herinnert eraan 
dat de omvang van de financiering voor de 
economie en met name voor kmo’s 
permanent moet worden geëvalueerd;

Or. en

Amendement 85
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid 
tot minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd;

4. benadrukt dat de ongunstige 
economische vooruitzichten en het 
klimaat van lage rentevoeten de 
winstgevendheid van banken serieus 
onder druk hebben gezet, wat 
zorgwekkend is voor wat de financiële 
stabiliteit betreft, aangezien de banken 
hierdoor moeilijker kapitaalbuffers 
kunnen opbouwen om zich tegen 
onverwachte ingrijpende gebeurtenissen 
te beschermen; herinnert eraan dat de 
omvang van de financiering voor de 
economie en met name voor kmo’s 
permanent moet worden geëvalueerd;

Or. en

Amendement 86
Markus Ferber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid tot 
minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd;

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente tijdelijk hebben 
geleid tot minder kosten voor 
voorzieningen en verliezen; wijst er 
evenwel op dat dit geen structurele 
verbetering vormt; herinnert eraan dat de 
omvang van de financiering voor de 
economie en met name voor kmo’s 
permanent moet worden geëvalueerd;

Or. en

Amendement 87
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid tot 
minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd;

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid tot 
minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd, net als de impact van 
een gedecentraliseerde bankenstelsel op 
de financieringsmogelijkheden voor 
kmo's;

Or. en
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Amendement 88
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Monica 
Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid tot 
minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd;

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 is toegenomen, met een 
rendement op het eigen vermogen dat sinds 
2017 meer dan 6 % bedraagt; onderstreept 
evenwel dat de winstgevendheid van 
banken volgens recente bevindingen van 
de EBA is afgenomen en dat hun 
winstgevendheid volgens diezelfde 
bevindingen op korte termijn 
waarschijnlijk even zwaar onder druk zal 
blijven staan;  benadrukt dat het klimaat 
van geringe risico’s en een lage rente 
hebben geleid tot minder kosten voor 
voorzieningen en verliezen; herinnert eraan 
dat de omvang van de financiering voor de 
economie en met name voor kmo’s 
permanent moet worden geëvalueerd;

Or. en

Amendement 89
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid 
tot minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
merkt evenwel op dat dit nog altijd niet 
hun kapitaalkosten dekt, die voor de 
meeste banken op 8 à 10 % worden 
geraamd, zoals ook de ECB onderstreept, 
en dat ook het rendement op eigen 
vermogen voor de banken in de eurozone 
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worden geëvalueerd; lager ligt dan dat van verscheidene 
banken buiten de eurozone, onder meer in 
Amerika en Scandinavië;

benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid 
tot minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd;

Or. en

Amendement 90
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid 
tot minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd;

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
onderstreept dat een bijna vlakke 
rendementscurve de winstgevendheid van 
banken op een van de belangrijkste 
gebieden van hun bedrijfsactiviteit, 
namelijk het verstrekken van krediet voor 
langetermijninvesteringen, sterk 
vermindert; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden gemonitord;

Or. en

Amendement 91
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement
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4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
banken sinds 2012 gestaag is toegenomen, 
met een rendement op het eigen vermogen 
dat sinds 2017 meer dan 6 % bedraagt; 
benadrukt dat het klimaat van geringe 
risico’s en een lage rente hebben geleid 
tot minder kosten voor voorzieningen en 
verliezen; herinnert eraan dat de omvang 
van de financiering voor de economie en 
met name voor kmo’s permanent moet 
worden geëvalueerd;

4. stelt vast dat de rentabiliteit van 
Europese banken aanzienlijk lager is dan 
die van Amerikaanse banken; benadrukt 
dat het klimaat van lage rentevoeten mee 
verantwoordelijk is voor deze lage 
winstgevendheid; herinnert eraan dat de 
omvang van de financiering voor de 
economie en met name voor kmo’s 
permanent moet worden geëvalueerd; pleit 
voor een gepaste evaluatie van de impact 
van verleden en toekomstige regelgeving 
om deze doelstelling te bereiken; 

Or. en

Amendement 92
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Joachim Schuster, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt evenwel vast dat het 
vooruitzicht van lage risico's en lage 
winstgevendheid, de verslechtering van de 
macro-economische omgeving, 
geopolitieke spanningen en cyber- en 
gegevensbeveiligingsrisico's tot de 
belangrijkste problemen voor de 
bankensector in de EU behoren;

Or. en

Amendement 93
Margarida Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt evenwel vast dat het 
vooruitzicht van lage winstgevendheid, 
een vertraging van de economie, 
geopolitieke spanningen, disruptieve 
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technologieën en cyber- en 
gegevensbeveiligingsrisico's tot de 
belangrijkste problemen voor de 
bankensector in de EU behoren;

Or. en

Amendement 94
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. waarschuwt de bankensector voor 
groene-activazeepbellen, als gevolg van de 
hype in de media en de politiek rond 
duurzame investeringen en de zogenaamd 
klimaatneutrale economie; benadrukt dat 
het aanmoedigen van dergelijke 
zeepbellen negatieve gevolgen heeft voor 
de financiële veerkracht en stabiliteit van 
de bankensector;

Or. en

Amendement 95
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen, die de 
productiviteit en het groeipotentieel van 
de EU vergroten en op die manier 
bijdragen tot welvaart en welzijn op lange 
termijn;

Or. en
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Amendement 96
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen;

Or. en

Amendement 97
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken; vreest dat de 
kwetsbaarheid van banken voor 
klimaatgerelateerde risico's niet ten volle 
wordt onderkend; is in dit verband 
ingenomen met de toezegging van de EBA 
om in haar jaarlijkse risicobeoordelingen 
rekening te gaan houden met 
klimaatrisico's, en om een specifieke 
stresstest met betrekking tot de 
klimaatverandering in te voeren; vraagt 
de Commissie om indien nodig op deze 
risico's te reageren;

Or. en

Amendement 98
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Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde investeringen te sluizen en 
de overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken, waarbij de 
groeiende belangstelling van kleine 
spaarders voor dergelijke duurzame 
investeringen een sleutelrol zal spelen;

Or. en

Amendement 99
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Margarida 
Marques, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken; doet voorts 
een beroep op alle Europese banken om 
de VN-beginselen voor verantwoord 
bankieren te onderschrijven en jaarlijks 
verslag uit te brengen over hun 
inspanningen op het vlak van duurzame 
financiering en op het vlak van de 
beperking van klimaatgerelateerde risico's 
in hun balansen;

Or. en

Amendement 100
Herve Juvin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

stelt evenwel vast dat er verder dan deze 
doelstelling moet worden gekeken en dat 
we moeten evolueren in de richting van 
een economie die gekenmerkt wordt door 
verantwoordelijkheid op plaatselijk niveau 
en waarin met name meer rekening wordt 
gehouden met kmo's, die immers de kern 
van de plaatselijke economie vormen;

Or. fr

Amendement 101
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken, zonder dat 
hierbij de financiële stabiliteit in gevaar 
komt; onderstreept in dit verband het 
belang van een gepaste 
openbaarmakings- en risicobeoordeling;

Or. en

Amendement 102
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken, en wijst 
nogmaals op de belangrijke functie van de 
bankensector voor de reële economie, 
groei en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 103
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar de reële 
economie en onder meer duurzame 
investeringen te sluizen, en de overgang 
naar een klimaatneutrale economie 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 104
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken;

5. benadrukt de cruciale rol van de 
bankensector om financiering naar 
duurzame investeringen te sluizen en de 
overgang naar een klimaatneutrale 
economie mogelijk te maken; benadrukt 
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dat een uniform classificatiesysteem voor 
economische activiteiten een essentiële 
voorwaarde hiervoor is, en dat dit systeem 
moet worden uitgebreid tot activiteiten die 
voorlopig niet in aanmerking worden 
genomen in de tekst van de Europese 
taxonomieverordening waarover 
momenteel wordt onderhandeld, met 
name activiteiten die als niet-duurzaam 
worden beschouwd ('bruine taxonomie'); 
dringt eveneens aan op een herziening 
van de richtlijn betreffende de 
bekendmaking van niet-financiële 
informatie, met als doel in deze richtlijn 
verslagleggings- en 
openbaarmakingsverplichtingen inzake 
ecologische, sociale en governancecriteria 
(ESG-criteria) op te nemen, en het 
toepassingsgebied van de richtlijn uit te 
breiden tot ondernemingen met minder 
dan 500 werknemers;

Or. en

Amendement 105
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
de rechten van consumenten te 
waarborgen, in het bijzonder voor wat 
betreft bankkosten, de transparantie van 
productkosten, winstgevendheid en 
risico's; roept de Europese Bankautoriteit 
er in dit verband toe op meer aandacht te 
besteden aan haar taken met betrekking 
tot het naar behoren inzamelen en 
analyseren en van en verslag uitbrengen 
over consumententrends, alsook haar 
taken met betrekking tot de beoordeling 
en coördinatie van initiatieven van de 
bevoegde autoriteiten op het vlak van 
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financiële geletterdheid en educatie;

Or. en

Amendement 106
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de voor de bankensector 
bevoegde autoriteiten van de Unie en de 
lidstaten ertoe op aandacht te hebben voor 
de werkzaamheden rond de beginselen 
voor verantwoord bankieren van de 
Verenigde Naties, het netwerk voor 
duurzaam bankieren en het netwerk van 
centrale banken en toezichthouders voor 
de vergroening van het financiële 
systeem, en waar mogelijk hun 
aanbevelingen op dit gebied uit te voeren;

Or. en

Amendement 107
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst erop dat ook niet-financiële 
instellingen relevant zijn voor de 
financiële stabiliteit in de eurozone, 
aangezien zij andere bronnen van 
financiering voor de reële economie 
vormen, met name in het kader van 
langlopende beleggingsproducten ter 
ondersteuning van de overgang naar een 
klimaatneutrale economie;

Or. en
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Amendement 108
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. pleit voor de opstelling van een 
bindende, in de hele EU geldende norm 
voor groene obligaties, en voor de 
uitwerking van een gunstig kader voor de 
ontwikkeling van dergelijke obligaties, 
met als doel de transparantie, 
doeltreffendheid en geloofwaardigheid 
van duurzame beleggingen te vergroten;

Or. en

Amendement 109
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen 
de blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te 
verminderen; verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

Schrappen

Or. en

Amendement 110
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen 
de blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te 
verminderen; verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

6. verzet zich tegen de introductie en 
emissie van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone, dat 
nog niet is getest en politieke controverse 
uitlokt, aangezien dit de eurozone zou 
afleiden van het werkelijke probleem, 
namelijk het onveilige karakter van 
bepaalde overheidsobligaties uit de 
eurozone als gevolg van een gebrek aan 
begrotingsdiscipline op nationaal niveau; 
herhaalt daarom dat er dringend 
ambitieuze structurele hervormingen 
nodig zijn; brengt in herinnering dat door 
activa gedekte effecten tijdens de 
financiële paniek van 2007 algemeen 
werden opgegeven, ongeacht hun 
complexiteit of intrinsieke prestaties, 
waardoor nieuwe emissies zelfs voor 
eenvoudig producten onmogelijk werden 
en de secundaire markten tot stilstand 
kwamen; waarschuwt dat hetzelfde zou 
kunnen gebeuren op de markt van veilige 
activa; wijst op de conclusie van het 
ESRB dat het feit dat activa veilig 
genoemd worden, helemaal niet betekent 
dat zij tijdens een crisis een stabiel 
financieringsmiddel vormen voor 
regeringen;

Or. en

Amendement 111
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 

6. verzet zich tegen het voorstel om 
door overheidsobligaties gedekte effecten 
te gebruiken als veilige activa in de 
eurozone als een middel om de financiële 
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blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

markten te helpen stabiliseren en banken in 
staat te stellen de blootstelling van hun 
balansen aan de nationale overheidsschuld 
te verminderen; spoort de lidstaten ertoe 
aan hun overheidsobligaties de status van 
veilige activa te verlenen door te zorgen 
voor gezonde overheidsfinanciën en voor 
structurele hervormingen ter vergroting 
van de productiviteit;

Or. en

Amendement 112
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

6. herhaalt het belang van een 
herziening van de regelgeving inzake 
blootstellingen aan overheidsschulden in 
de eurozone als een middel om de 
financiële markten te stabiliseren en 
banken in staat te stellen de blootstelling 
van hun balansen aan de nationale 
overheidsschuld te verminderen;

Or. en

Amendement 113
Luis Garicano, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 

6. benadrukt dat de weg moet worden 
geëffend voor een Europees veilig 
vermogensbestanddeel als een middel om 
de financiële markten te stabiliseren en 
banken in staat te stellen om via 
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nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

diversifiëring de blootstelling van hun 
balansen aan hun respectieve nationale 
overheidsschuld te verminderen; verzoekt 
de Commissie een wetgevingsvoorstel in te 
dienen voor de hervorming van de 
regelgeving inzake blootstellingen aan 
overheidsschulden, als een middel om de 
marktgestuurde totstandbrenging van een 
Europees veilig vermogensbestanddeel te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 114
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

6. herhaalt het belang van een 
marktgestuurd veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen;

Or. en

Amendement 115
Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
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blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel, zonder dat 
het toezicht op de financiële markten 
zwaarder op de schuld gaat wegen; 
onderstreept dat het in vraag stellen van 
de nulrisicobeoordeling voor 
overheidsobligaties risico's inhoudt en 
ertoe kan leiden dat financiële 
instellingen en landen afhankelijk worden 
van de markten;

Or. fr

Amendement 116
Billy Kelleher, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een nieuw 
wetgevingsvoorstel in te dienen, uitgaande 
van bestaande initiatieven en rekening 
houdend met de beperkingen van deze 
initiatieven, met het oog op de 
totstandbrenging van een Europees veilig 
vermogensbestanddeel; vraagt de 
Commissie met klem aanvullende 
maatregelen te overwegen om de markt 
ertoe aan te sporen te investeren in het 
Europese veilige vermogensbestanddeel; 
wijst erop dat er voorlopig geen 
enthousiasme heerst voor een instrument 
dat vereist dat schulden worden verdeeld 
onder de lidstaten die aan de bankenunie 
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deelnemen;

Or. en

Amendement 117
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
invoering van referentieactivaklassen in 
de eurozone en voor de tenuitvoerlegging 
van een Europees mechanisme voor de 
securitisatie van kredieten met een grote 
klimaatimpact aan de hand van een 
Europees label en een garantie van de 
Europese Investeringsbank;

Or. en

Amendement 118
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
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totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel en zich 
tegelijk te buigen over een hervorming 
van de maatregelen die verband houden 
met het risicogewicht van blootstellingen 
aan overheidsschuld;

Or. en

Amendement 119
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

6. herhaalt het belang van intensiever 
overleg over een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen;

Or. en

Amendement 120
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren en banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen; 
verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 

6. herhaalt het belang van een veilig 
vermogensbestanddeel in de eurozone als 
een middel om de financiële markten te 
stabiliseren, banken in staat te stellen de 
blootstelling van hun balansen aan de 
nationale overheidsschuld te verminderen 
en de internationale rol van de euro te 
versterken; verzoekt de Commissie een 
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totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
totstandbrenging van een echt Europees 
veilig vermogensbestanddeel;

Or. en

Amendement 121
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst er nogmaals op dat er aan 
staatsschuld risico's verbonden zijn; 
merkt op dat financiële instellingen in 
sommige lidstaten te veel hebben belegd 
in door hun eigen overheid uitgegeven 
obligaties, wat een buitensporige 
"nationale vooringenomenheid" inhoudt;

Or. en

Amendement 122
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat de lidstaten van 
de EU de volledige verantwoordelijkheid 
voor hun eigen schuld moeten blijven 
dragen; verzet zich daarom tegen alle 
voorstellen voor de introductie van een 
Europees veilig vermogensbestanddeel op 
basis van de mutualisatie van 
overheidsschulden;

Or. en

Amendement 123
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Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat het belangrijk is om 
tegelijkertijd een herziening van de 
regelgeving inzake blootstellingen aan 
overheidsschulden te overwegen; verzoekt 
de Commissie verdere analyses en 
effectbeoordelingen uit te voeren, 
uitgaand van de bestaande 
werkzaamheden, met als doel een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor de 
introductie van een echt Europees veilig 
vermogensbestanddeel;

Or. en

Amendement 124
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. is van mening dat de invoering van 
risicogewichten die groter zijn dan nul 
voor staatsobligaties of maatregelen om 
concentratierisico's aan te pakken, zoals 
limieten voor grote risicoposities, banken 
zou stimuleren om hun risicoposities in 
staatsschuld beter te beheren, wat hen zou 
helpen om de effecten van staatsobligaties 
op hun balansen te beperken;

Or. en

Amendement 125
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. pleit voor de invoering van 
maatregelen om concentratierisico's aan 
te pakken, zoals een limiet voor grote 
risicoposities, eventueel in combinatie met 
de invoering van risicogewichten; is van 
mening dat staatsschuld en 
staatsobligaties bijgevolg moeten worden 
gedekt met eigen vermogen;

Or. en

Amendement 126
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. herinnert eraan dat 
normen die worden verstrekt door 
internationale fora 
regelgevingsversnippering moeten 
vermijden en gelijke randvoorwaarden 
moeten helpen bevorderen voor alle 
internationaal actieve banken;

Or. en

Amendement 127
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. dringt er bij de Commissie 
op aan naar behoren rekening te houden 
met het evenredigheidsbeginsel en het 
bestaan van verschillende bankmodellen 
bij de beoordeling van de gevolgen van 
toekomstige wetgeving tot uitvoering van 
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internationaal overeengekomen normen;

Or. en

Amendement 128
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 sexies. beklemtoont dat het 
belangrijk is de kapitaalmarktenunie te 
voltooien, omdat dit de verstrekking van 
leningen aan de reële economie ten goede 
zal komen, het delen van particuliere 
risico's verder zal vergemakkelijken, de 
behoefte aan publieke risicodeling zal 
terugdringen en de financiering via 
banken zal completeren; benadrukt in dit 
verband de noodzaak van een gelijk 
speelveld, dat ondernemingen in staat stelt 
te floreren en te groeien en verhindert dat 
kmo's worden benadeeld ten opzichte van 
multinationals;

Or. en

Amendement 129
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 septies. merkt op de 
kapitaalmarktunie ook een gunstig effect 
zal hebben op de kwestie van 
gesecuritiseerde producten, die de 
hoofdoorzaak vormden van de financiële 
crisis in 2008; is van mening dat de 
toezichthoudende instanties heel 
nauwlettend toezicht moeten houden op 
dit proces;
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Or. en

Amendement 130
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat de financiële 
markten sterk met elkaar verweven zijn; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat de 
bankentoezichthouders voorbereid zijn op 
alle mogelijke uitkomsten van de brexit, en 
wijst erop dat dit niet inhoudt dat 
particuliere actoren zich niet hoeven voor 
te bereiden;

7. benadrukt het feit dat de financiële 
markten sterk met elkaar verweven zijn; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat de 
banktoezichthouders voorbereid zijn op 
alle mogelijke uitkomsten van de brexit en 
dat de EU en het VK na de brexit over een 
gemeenschappelijke en onderling 
verbonden financiële regelgeving 
beschikken, en wijst erop dat particuliere 
actoren dit als een aanvulling op hun 
eigen voorbereiding moeten beschouwen;

Or. en

Amendement 131
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat de financiële 
markten sterk met elkaar verweven zijn; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat de 
bankentoezichthouders voorbereid zijn op 
alle mogelijke uitkomsten van de brexit, en 
wijst erop dat dit niet inhoudt dat 
particuliere actoren zich niet hoeven voor 
te bereiden;

7. benadrukt het feit dat de financiële 
markten sterk met elkaar verweven zijn; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat de 
bankentoezichthouders voorbereid zijn op 
alle mogelijke uitkomsten van de brexit, en 
wijst erop dat dit niet inhoudt dat 
particuliere actoren zich niet hoeven voor 
te bereiden; is ingenomen met alle acties 
van betekenis en met de samenwerking tot 
dusver; roept de marktdeelnemers ertoe 
op hun paraatheidsplannen en eventuele 
verhuisplannen af te ronden en effectief 
ten uitvoer te leggen, zodat het probleem 
van 'lege' vennootschappen zich niet stelt;
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Or. en

Amendement 132
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt het feit dat de financiële 
markten sterk met elkaar verweven zijn; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat de 
bankentoezichthouders voorbereid zijn op 
alle mogelijke uitkomsten van de brexit, en 
wijst erop dat dit niet inhoudt dat 
particuliere actoren zich niet hoeven voor 
te bereiden;

7. benadrukt het feit dat de financiële 
markten sterk met elkaar verweven zijn; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat de 
bankentoezichthouders voorbereid zijn op 
alle mogelijke uitkomsten van de brexit, en 
wijst erop dat dit niet inhoudt dat 
particuliere actoren zich niet hoeven voor 
te bereiden; wijst op het gevaar van fiscale 
dumping en op de noodzaak van een 
optreden met betrekking tot de 
kapitaalmarktenunie om de 
aantrekkelijkheid van de financiële 
markten van de EU na de brexit te 
vrijwaren;

Or. en

Amendement 133
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt het dat de Commissie en 
de meeste EU-regeringen tot dusver 
gefaald hebben bij de bevordering van een 
beter genderevenwicht binnen de EU-
instellingen en -organen, met name bij 
benoemingen op hoog niveau op het 
gebied van economische, financiële en 
monetaire zaken; verzoekt de regeringen 
van de lidstaten, de Europese Raad, de 
Eurogroep en de Commissie om in hun 
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komende voorstellen voor shortlists en 
benoemingen actief te ijveren voor 
genderevenwicht, en te streven naar ten 
minste één mannelijke en één vrouwelijke 
kandidaat per benoemingsprocedure; 
herhaalt dat het Parlement van plan is om 
geen rekening te houden met lijsten van 
kandidaten die het beginsel van 
genderevenwicht niet naleven1 bis;
_________________
1 bis Resolutie van het Europees Parlement 
van 14 maart 2019 over genderevenwicht 
bij benoemingen in de EU op het gebied 
van economische en monetaire zaken 
(2019/2614(RSP))

Or. en

Amendement 134
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. neemt kennis van de praktijk van 
Britse ondernemingen om filialen op de 
richten in de Europese Unie, met als doel 
hun diensten te kunnen blijven 
verstrekken; benadrukt in dit verband het 
risico van regelgevingsarbitrage als 
gevolg van de verschillende toepassing 
van regels in elke lidstaat; is daarom van 
mening dat er meer harmonisering nodig 
is op het vlak van de toelating van en het 
toezicht op filialen in derde landen om 
regelgevingsarbitrage te verhinderen en 
om ervoor te zorgen dat mogelijke risico's 
op gepaste wijze worden aangepakt;

Or. en

Amendement 135
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
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Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. herinnert aan het politieke 
mandaat dat vicevoorzitter van de 
Commissie Dombrovskis heeft ontvangen, 
namelijk de totstandbrenging van 'een 
economie die werkt voor de mensen'; 
beklemtoont dat alle toekomstige 
maatregelen en hervormingen tot doel 
moeten hebben bij te dragen tot de 
stabiliteit of de goede werking van de 
bankenunie, ten gunste van de burger en 
de reële economie;

Or. en

Amendement 136
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. maakt zich zorgen over de 
uitholling van het openbare bankwezen en 
over de dwang van competitiviteit en 
winstmaximalisatie; is van mening dat 
een bankwezen in staatseigendom moet 
worden gestimuleerd, met het oog op de 
stabiele en langlopende financiering van 
economische activiteiten;

Or. en

Amendement 137
Marek Belka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept dat het klimaat van 
extreem lage of zelfs negatieve 
rentevoeten kan leiden tot aanzienlijke 
problemen op het vlak van financiële 
stabiliteit en een negatieve impact kan 
hebben op kleine retailspaarbanken;

Or. en

Amendement 138
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de dringende noodzaak 
een volwaardige kapitaalmarktenunie op 
te richten, ook om duurzame private 
investeringen te bevorderen;

Or. en

Amendement 139
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. wijst nogmaals op de 
verbintenissen die de Europese Unie en 
het Verenigd Koninkrijk in het kader van 
de herziene politieke verklaring 
gemeenschappelijk zijn aangegaan; is 
vast van plan om op zowel politiek als 
technisch niveau te blijven zorgen voor 
nauwe, gestructureerde samenwerking op 
het gebied van regelgeving en toezicht, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
partijen om in hun eigen belang 
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gelijkwaardigheidsbesluiten te nemen en 
indien nodig maatregelen op prudentiële 
gronden te nemen of te handhaven;

Or. en

Amendement 140
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. benadrukt dat de bankensector in 
de EU een grote verscheidenheid aan 
bankmodellen vertoont; onderstreept dat 
alle toekomstige maatregelen en 
hervormingen afdoende rekening moeten 
houden met de diversiteit van de EU-
bankensector en evenwichtig moeten zijn, 
zodat de competitiviteit van de sector, 
zowel binnen de eengemaakte markt als 
ten opzichte van de internationale 
markten, behouden blijft;

Or. en

Amendement 141
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de vooruitgang 
die in de banksector is geboekt bij het 
verminderen van de risico’s en het 
vergroten van de financiële stabiliteit;

8. neemt kennis van de beperkte 
vooruitgang die in de banksector is geboekt 
bij het verminderen van de risico’s, en 
waarschuwt voor gevolgen van het 
monetair beleid zoals een daling van de 
winstgevendheid van banken en het 
verschijnen van zombiebanken en -
bedrijven, die worden vermeld in het 
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Financial Stability Review van de ECB;

Or. en

Amendement 142
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de vooruitgang 
die in de banksector is geboekt bij het 
verminderen van de risico’s en het 
vergroten van de financiële stabiliteit;

8. stelt vast dat er enige vooruitgang 
is geboekt in de banksector bij het 
verminderen van de risico’s en het 
vergroten van de financiële stabiliteit; 
vreest echter dat de sector uitermate 
kwetsbaar blijft en dat sinds de laatste 
financiële crisis niet de nodige 
consolidering heeft plaatsgevonden;

Or. en

Amendement 143
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de vooruitgang 
die in de banksector is geboekt bij het 
verminderen van de risico’s en het 
vergroten van de financiële stabiliteit;

8. is ingenomen met de vooruitgang 
die in de banksector is geboekt bij het 
verminderen van de risico’s en het 
vergroten van de financiële stabiliteit; is 
evenwel van mening dat de risico's nog 
altijd bestaan en dat er nog meer 
vooruitgang nodig is; wijst met name op 
de hoge volumes aan niet-renderende 
leningen die nog altijd op een aantal 
banken wegen, op het centrale probleem 
van de lage winstgevendheid van banken, 
en op diverse risico's waarmee banken te 
maken hebben en die verband houden met 
de klimaatverandering, IT-problemen en 
cyberbeveiliging, witwasserij, 
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terrorismefinanciering en geopolitieke 
spanningen, onder meer rond de brexit; 

Or. en

Amendement 144
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de vooruitgang 
die in de banksector is geboekt bij het 
verminderen van de risico’s en het 
vergroten van de financiële stabiliteit;

8. is ingenomen met de vooruitgang 
die in de banksector is geboekt bij het 
verminderen van de risico’s en het 
vergroten van de financiële stabiliteit; 
herinnert aan de doelen van de 
bankenunie met betrekking tot het tot 
stand brengen van een echte interne 
markt, van gelijke randvoorwaarden en 
van voorspelbaarheid voor 
marktdeelnemers; is echter van oordeel 
dat het huidige toezichtkader en de 
praktijken hebben geleid tot 
asymmetrische effecten op de traditionele 
banksystemen van de EU, waarbij 
kredietrisicoposities uitgebreid onder de 
aandacht zijn gebracht terwijl 
marktrisicoposities in verband met niet-
liquide effecten, met inbegrip van 
derivaten, buiten beschouwing zijn 
gelaten;

Or. en

Amendement 145
Alfred Sant

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. waarschuwt dat de uniforme 
benadering die tot dusver het meest werd 
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gevolgd in de bankenunie, steeds minder 
geschikt wordt voor de reële situatie in 
sommige lidstaten; stelt in dat verband 
vast dat de regels van de bankenunie niet 
voor iedereen even gunstig zijn en dat 
vooral kleine en middelgrote banken 
negatieve gevolgen hebben ondervonden 
van de nieuwe, uitgebreide regelgeving; 
benadrukt voorts het cruciale belang van 
zulke niet-systeembanken, wier lagere 
winstgevendheid gevolgen dreigt te 
hebben voor kleinere nationale markten;

Or. en

Amendement 146
Herve Juvin, Hélène Laporte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de 
ECB in november 2014; benadrukt dat 
het noodzakelijk is de rechten van klanten 
bij dergelijke transacties te beschermen;

9. onderstreept de ontoereikendheid 
van het mechanisme, dat alleen van 
toepassing is op niet-renderende leningen 
die na de inwerkingtreding van de 
verordening zijn aangegaan;

Or. fr

Amendement 147
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
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de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014, gedaald tot 3,3% in het 
derde kwartaal van 2018 en met 1,1 
procentpunt van jaar tot jaar; is bezorgd 
over de aanhoudend hoge percentages 
niet-renderende leningen in sommige 
lidstaten, maar blijft op een 
onaanvaardbaar hoog niveau in de 
Bankenunie als geheel; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

Or. en

Amendement 148
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen van 8% in 2014 gedaald 
is tot 3,7% eind maart 2019 (in volume: 
van 1 biljoen EUR tot 587 miljard EUR), 
d.w.z. in maart 2019 met meer dan de helft 
was gedaald ten opzichte van de start van 
het bankentoezicht van de ECB in 
november 2014; is ingenomen met deze 
significante vooruitgang; is evenwel van 
mening dat in bepaalde lidstaten het 
aantal niet-renderende leningen nog 
steeds zeer groot is, met name wanneer 
rekening gehouden wordt met het feit dat 
een mogelijke verslechtering van de 
economische situatie een negatieve impact 
kan hebben op het niveau van niet-
renderende blootstellingen; dringt 
er derhalve op aan meer vooruitgang te 
boeken bij het verminderen van het aantal 
niet-renderende leningen en benadrukt 
ook de noodzaak de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

Or. en
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Amendement 149
Luis Garicano, Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; wijst erop dat het 
gemiddelde percentage van niet-
renderende leningen in de Eurozone 
thans 3,59% bedraagt, een daling ten 
opzichte van 6,4% in december 2014; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
rechten van klanten bij dergelijke 
transacties te beschermen;

Or. en

Amendement 150
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen; is 
uiterst bezorgd over het feit dat in het 
recente voorstel van de Commissie de 
ontwikkeling van secundaire markten 
voor niet-renderende leningen niet 
gepaard gaat met strengere vereisten met 
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betrekking tot consumentenbescherming; 
dringt er bij de Commissie op aan van de 
komende herziening van de richtlijn 
consumentenkrediet gebruik te maken om 
meer ambitieuze bepalingen op te nemen 
inzake bescherming van kredietnemers 
tegen wanpraktijken;

Or. en

Amendement 151
Pedro Marques, Jonás Fernández, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen, en 
verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
treffen die ervoor zorgen dat 
kredietnemers, die reeds in een kwetsbare 
financiële situatie kunnen verkeren, niet 
te maken krijgen met agressieve en 
oneerlijke werkwijzen en praktijken van 
slecht gereguleerde kopers en 
incassobureaus;

Or. en

Amendement 152
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
EU-banken, in juni 2019 met meer dan de 
helft was gedaald ten opzichte van de start 
van het bankentoezicht van de ECB in 
november 2014; benadrukt dat alle 
instellingen in de EU moeten bijdragen 
aan de verlaging van het percentage; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
rechten van klanten bij dergelijke 
transacties te beschermen in de primaire 
en secundaire markten en dat deze 
rechten zowel op bestaande als op 
toekomstige leningen van toepassing 
moeten zijn;

Or. en

Amendement 153
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen in de EU met meer dan 
de helft was gedaald sinds de start van het 
bankentoezicht van de ECB in november 
2014; wijst er bezorgd op dat het grote 
aantal niet-renderende leningen in 
sommige jurisdicties een 
cruciaal probleem blijft dat nog moet 
worden opgelost; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

Or. en

Amendement 154
Markus Ferber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen; wijst 
erop dat het aantal niet-renderende 
leningen in bepaalde lidstaten nog steeds 
zeer groot is en dat meer moeite moet 
worden gedaan om deze kwestie aan te 
pakken; benadrukt de noodzaak van een 
doeltreffend kader voor secundaire 
markten voor niet-renderende leningen;

Or. en

Amendement 155
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; stelt niettemin vast dat 
het aantal niet-renderende leningen nog 
steeds zeer groot is in bepaalde lidstaten; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
rechten van klanten bij dergelijke 
transacties te beschermen;

Or. en

Amendement 156
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Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; stelt vast dat het 
percentage niet-renderende leningen in 
bepaalde lidstaten nog steeds groot is; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
rechten van klanten bij dergelijke 
transacties te beschermen;

Or. en

Amendement 157
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014;

Or. en

Amendement 158
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9



PE644.981v01-00 78/150 AM\1195082NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen;

9. wijst erop dat het percentage niet-
renderende leningen dat in handen is van 
grote instellingen, in juni 2019 met meer 
dan de helft was gedaald ten opzichte van 
de start van het bankentoezicht van de ECB 
in november 2014; benadrukt dat het 
noodzakelijk is de rechten van klanten bij 
dergelijke transacties te beschermen; 
neemt nota van de lopende 
onderhandelingen over het pakket niet-
renderende leningen; waarschuwt dat de 
economische en sociale gevolgen ervan 
onvoldoende aangepakt en bekend zijn;

Or. en

Amendement 159
Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat de financiële 
stabiliteit tevens moet worden beschermd 
door middel van een tijdige analyse van de 
risico's die zijn verbonden aan complexe 
derivaten (niveau 3) op de balansen van 
banken, teneinde uniforme criteria vast te 
stellen waarmee discretionaire, ongelijke 
en autoreferentiële beoordelingen worden 
beperkt;

Or. it

Amendement 160
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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9 bis. moedigt aan de thans lopende 
wetgevingswerkzaamheden af te ronden 
betreffende de ontwikkeling van 
secundaire markten voor niet-renderende 
leningen, wat banken de mogelijkheid zou 
geven slechte leningen te beheren of te 
verkopen, en verder zou bijdragen aan de 
aanpak van de risico's in verband met 
grote aantallen niet-renderende leningen 
in Europa;

Or. en

Amendement 161
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is verheugd over de inspanningen 
die zijn geleverd om de financiële sector te 
versterken en het aantal niet-renderende 
leningen op Europees niveau te 
verminderen; wijst op het belang van 
efficiënte regulering van de bancaire en 
de financiële sector om nieuwe crises te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 162
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept dat aanzienlijke 
vooruitgang geboekt is op het vlak van 
risicobeperking; brengt ook in 
herinnering dat het Europees Parlement 
hiertoe belangrijke bijdragen heeft 
geleverd, met name met betrekking tot het 
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"bankenpakket" en het prudentieel 
vangnet inzake niet-renderende leningen;

Or. en

Amendement 163
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 
Europese Commissie Kroatië, Cyprus, 
Portugal en Spanje naar het Hof van 
Justitie heeft verwezen vanwege het niet 
volledig nakomen van de richtlijn 
hypothecair krediet (2014/17/EU), wat 
betekent dat hun burgers niet kunnen 
genieten van de door de richtlijn 
gewaarborgde bescherming bij het 
aangaan van hun hypothecaire leningen 
of wanneer ze problemen ondervinden bij 
de terugbetaling ervan; herinnert eraan 
dat sinds het begin van de crisis alleen in 
Spanje 500 000 gezinnen hun woning 
hebben verloren en nog steeds bezig zijn 
met het terugbetalen van de schuld aan de 
bank als gevolg van het executierecht;

Or. en

Amendement 164
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt nogmaals zijn 
bezorgdheid over de vele, als niveau 2 en 
3 geclassificeerde, complexe en niet-
liquide financiële instrumenten in 
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bepaalde lidstaten en de moeilijkheden bij 
de waardering ervan; is in dit verband 
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 deze complexe 
en niet-liquide financiële instrumenten, 
met inbegrip van derivaten, tot zijn 
belangrijkste prioriteit op het gebied van 
toezicht te maken;

Or. en

Amendement 165
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is verontrust dat recente 
bankencrises hebben aangetoond dat 
kredietinstellingen stelselmatig onder 
valse voorwendselen obligaties en andere 
financiële producten hebben verkocht aan 
particuliere klanten; verzoekt 
toezichthoudende en 
afwikkelingsautoriteiten de bepalingen 
inzake consumentenbescherming met 
betrekking tot MREL-passiva van de 
onlangs ingevoerde richtlijn herstel en 
afwikkeling van banken, krachtig te 
handhaven; dringt er bij de Commissie op 
aan de verkoop onder valse 
voorwendselen van financiële producten 
door bancaire instellingen te evalueren en 
op basis van de bevindingen met geschikte 
wetgevingsvoorstellen te komen;

Or. en

Amendement 166
Ernest Urtasun
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. benadrukt dat een 
doeltreffend systeem van Europees 
financieel toezicht verreikende 
bevoegdheden vereist voor 
productinterventie door de Europese 
toezichthoudende autoriteiten om te 
kunnen optreden wanneer financiële en 
kredietproducten hebben geleid of 
waarschijnlijk leiden tot benadeling van 
consumenten; betreurt het dat deze 
bevoegdheden thans tijdelijk en 
uitzonderlijk zijn; verzoekt de 
medewetgevers de bevoegdheden van de 
ETA's in het kader van de komende 
MIFIR/MIFID-herziening te vergroten;

Or. en

Amendement 167
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; herinnert aan zijn resolutie 
van 23 november 2016 over de afronding 
van Bazel III en verzoekt de Commissie 
bij het opstellen van de nieuwe 
wetgevingsvoorstellen gevolg te geven aan 
de daarin vervatte aanbevelingen;

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; verzoekt de Commissie niet 
af te wijken van internationale 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 168
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Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; herinnert aan zijn resolutie 
van 23 november 2016 over de afronding 
van Bazel III en verzoekt de Commissie bij 
het opstellen van de nieuwe 
wetgevingsvoorstellen gevolg te geven aan 
de daarin vervatte aanbevelingen;

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; is bezorgd over reeds 
bestaande EU-afwijkingen van de in het 
BCBS totstandgekomen multilaterale 
overeenkomst; herinnert aan zijn resolutie 
van 23 november 2016 over de afronding 
van Bazel III en verzoekt de Commissie bij 
het opstellen van de nieuwe 
wetgevingsvoorstellen gevolg te geven aan 
de daarin vervatte aanbevelingen; maakt 
zich zorgen over verklaringen van 
commissaris Dombrovskis dat de 
Commissie van plan is van de langst 
mogelijke overgangsperiode voor de 
uitvoering van de definitieve Bazel III-
normen gebruik te maken; dringt er bij de 
Commissie op aan de definitieve Bazel 
III-normen volledig en tijdig in Europees 
recht om te zetten en waarschuwt tegen 
het compenseren van strengere eisen van 
Pijler 1 met verlaging van de eisen van 
Pijler 2, aangezien dit strijdig zou zijn met 
de doelstelling van Bazel III om de meest 
risicovolle instellingen levensvatbaar te 
maken;

Or. en

Amendement 169
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
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van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; herinnert aan zijn resolutie 
van 23 november 2016 over de afronding 
van Bazel III en verzoekt de Commissie bij 
het opstellen van de nieuwe 
wetgevingsvoorstellen gevolg te geven aan 
de daarin vervatte aanbevelingen;

van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; benadrukt dat de normen 
van het Bazels Comité voor het 
bankentoezicht niet zonder meer in het 
EU-recht moeten worden omgezet indien 
onvoldoende rekening wordt gehouden 
met de specifieke kenmerken van het 
Europese bankenstelsel, het 
evenredigheidsbeginsel, alsook de recente 
wetswijzigingen, waaronder de richtlijn 
kapitaalvereisten V; herinnert aan zijn 
resolutie van 23 november 2016 over de 
afronding van Bazel III en verzoekt de 
Commissie bij het opstellen van de nieuwe 
wetgevingsvoorstellen gevolg te geven aan 
de daarin vervatte aanbevelingen;

Or. en

Amendement 170
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; herinnert aan zijn resolutie 
van 23 november 2016 over de afronding 
van Bazel III en verzoekt de Commissie bij 
het opstellen van de nieuwe 
wetgevingsvoorstellen gevolg te geven aan 
de daarin vervatte aanbevelingen;

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; herinnert aan zijn resolutie 
van 23 november 2016 over de afronding 
van Bazel III en verzoekt de Commissie bij 
het opstellen van de nieuwe 
wetgevingsvoorstellen gevolg te geven aan 
de daarin vervatte aanbevelingen; 
benadrukt dat de normen van het Bazels 
Comité voor het bankentoezicht niet 
zonder meer in het EU-recht moeten 
worden omgezet indien onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van het Europese 
bankenstelsel en het 
evenredigheidsbeginsel;

Or. en
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Amendement 171
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; herinnert aan zijn resolutie 
van 23 november 2016 over de afronding 
van Bazel III en verzoekt de Commissie bij 
het opstellen van de nieuwe 
wetgevingsvoorstellen gevolg te geven aan 
de daarin vervatte aanbevelingen;

10. merkt op dat de werkzaamheden 
met betrekking tot de tenuitvoerlegging 
van de definitieve Bazel III-normen reeds 
zijn aangevat; herinnert aan zijn resolutie 
van 23 november 2016 over de afronding 
van Bazel III en de conclusies van de 
ECOFIN-Raad van 12 juli 2016 en 
verzoekt de Commissie bij het opstellen 
van de nieuwe wetgevingsvoorstellen 
gevolg te geven aan de daarin vervatte 
aanbevelingen; benadrukt dat de 
Commissie ervoor moet zorgen dat de 
tenuitvoerlegging in de EU evenredig is 
en de concurrentiepositie van de 
bankensector van de EU in stand houdt, 
zowel intern als ten opzichte van mondiale 
concurrenten;

Or. en

Amendement 172
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. neemt kennis van de 
risicobeperkingsmaatregelen in het 
recente bankenpakket; benadrukt dat 
weliswaar met enkele maatregelen de 
passiva van de balansen van de banken 
zijn aangepakt, maar dat niet veel is 
gedaan aan de risico's in verband met de 
actiefzijde van de balansen; benadrukt het 
ontbreken van robuuste vereisten ten 
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aanzien van grote blootstellingen van met 
name schaduwbanken, 
kruisdeelnemingen, alsook van 
macroprudentiële normen zoals loan-to-
value-ratio's (LTV's); is ervan overtuigd 
dat financiële stabiliteit beter zou zijn 
gediend met een minder ingewikkeld 
regelgevingssysteem in combinatie met 
strengere normen, met name een 
aanzienlijk hogere hefboomratio;

Or. en

Amendement 173
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. neemt nota van het belang om de 
toereikendheid van interne modellen te 
beoordelen en deze voortdurend te 
evalueren, teneinde ervoor te zorgen dat 
zij betrouwbaar en robuust zijn; neemt 
kennis van de bevindingen van de 
gerichte toetsing van interne modellen 
(TRIM) die het ECB verricht; verzoekt 
banken het gebruik en uitvoering van hun 
interne modellen dienovereenkomstig te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 174
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. herinnert eraan dat de 
overeenkomst niet tot een aanzienlijke 
toename van de kapitaalvereisten mag 
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leiden, noch afbreuk mag doen aan het 
vermogen van banken om de reële 
economie, en met name kmo's, te 
financieren;

Or. en

Amendement 175
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. herinnert eraan dat nationale 
mogelijkheden en discretionaire 
bevoegdheden (OND's) die in het EU-
recht betreffende bankentoezicht zijn 
opgenomen bedoeld zijn als een tijdelijke 
regeling; verzoekt om zoveel mogelijk 
harmonisatie van OND's in het streven 
naar één gemeenschappelijk rulebook;

Or. en

Amendement 176
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. stelt vast dat in haar 
verslag waarin de risico's en 
kwetsbaarheden van de EU-bankensector 
beoordeeld worden, de EBA wijst op 
verschillen tussen de lidstaten in de 
toepassing en de vaststelling van de ASI-
buffer; verzoekt derhalve om meer op 
harmonisatie gerichte toepassing van 
kapitaalbuffers in de EU, teneinde een 
gelijk speelveld te creëren;
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Or. en

Amendement 177
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. is bezorgd dat de Europese 
Bankautoriteit heeft gewaarschuwd dat zij 
haar voorstellen betreffende de 
vermindering van de administratieve 
lasten voor kleine instellingen niet binnen 
de door de medewetgevers in het 
bankenpakket gestelde termijn kan 
indienen; verzoekt om meer evenredigheid 
in de bankregelgeving;

Or. en

Amendement 178
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op meer transparantie 
in het bankentoezicht om het vertrouwen 
van kapitaal- en financiële markten, het 
bedrijfsleven en burgers te vergroten;

Schrappen

Or. en

Amendement 179
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op meer transparantie 
in het bankentoezicht om het vertrouwen 
van kapitaal- en financiële markten, het 
bedrijfsleven en burgers te vergroten;

12. verzoekt strenge 
transparantienormen in het 
bankentoezicht te handhaven om het 
vertrouwen van kapitaal- en financiële 
markten, het bedrijfsleven en burgers te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 180
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op meer transparantie in 
het bankentoezicht om het vertrouwen van 
kapitaal- en financiële markten, het 
bedrijfsleven en burgers te vergroten;

12. dringt aan op meer transparantie in 
het bankentoezicht, bijvoorbeeld van de 
resultaten van de procedure voor toetsing 
en evaluatie door de toezichthouder, om 
het vertrouwen van kapitaal- en financiële 
markten, het bedrijfsleven en burgers te 
vergroten; is ingenomen met de verbeterde 
en verfijnde informatie-uitwisseling 
tussen toezichthoudende en 
afwikkelingsautoriteiten;

Or. en

Amendement 181
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op meer transparantie in 
het bankentoezicht om het vertrouwen van 
kapitaal- en financiële markten, het 
bedrijfsleven en burgers te vergroten;

12. dringt aan op meer transparantie in 
het bankentoezicht, door met name het 
toepassingsgebied van de openbare EU-
wijde stresstests van de EBA te vergroten 
en het gebruik van IFRS-
waarderingsnormen voor prudentiële 
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doeleinden door bevoegde autoriteiten te 
bevorderen, teneinde het vertrouwen van 
kapitaal- en financiële markten, het 
bedrijfsleven en burgers te vergroten;

Or. en

Amendement 182
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op meer transparantie in 
het bankentoezicht om het vertrouwen van 
kapitaal- en financiële markten, het 
bedrijfsleven en burgers te vergroten;

12. dringt aan op meer transparantie in 
het bankentoezicht om het vertrouwen van 
kapitaal- en financiële markten, het 
bedrijfsleven en burgers te vergroten, 
alsook om de consistentie van de 
behandeling in de verschillende lidstaten 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 183
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt aan op meer transparantie in 
het bankentoezicht om het vertrouwen van 
kapitaal- en financiële markten, het 
bedrijfsleven en burgers te vergroten;

12. dringt aan op meer transparantie in 
het bankentoezicht en van 
afwikkelingsautoriteiten om het 
vertrouwen van kapitaal- en financiële 
markten, het bedrijfsleven en burgers te 
vergroten;

Or. en
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Amendement 184
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt;

13. is verheugd dat innovatieve 
financiële technologieën, zoals 
cryptovaluta's, die een levensvatbaar 
alternatief voor de euro kunnen worden, 
een ingrijpende transformatie van de 
financiële sector, met inbegrip van bank- 
en betalingsdiensten, tot gevolg hebben; 
benadrukt dat de uitdagingen van deze 
nieuwe technologieën, zoals het 
waarborgen van duurzame 
bedrijfsmodellen, gelijke voorwaarden op 
het gebied van regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 185
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt;

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben, en is ingenomen met de 
hierdoor geboden efficiëntieverbeteringen 
voor consumenten en de door deze 
technologieën met zich mee gebrachte 
concurrentie op de markt; benadrukt dat 
de uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, die 
grensoverschrijdend interoperabel zijn, 



PE644.981v01-00 92/150 AM\1195082NL.docx

NL

gelijke voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt; neemt ook kennis van de 
toenemende afhankelijkheid van cloud-
computing van de banksector en dringt er 
bij de Commissie op aan te reageren op 
het gezamenlijk advies van de ETA's over 
de noodzaak van verbetering van de 
wetgeving in verband met ICT-
risicobeheervereisten in de financiële 
sector van de EU;

Or. en

Amendement 186
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt;

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt; is van mening dat juridisch en 
toezichthoudend optreden nodig is om de 
risico's van witwassen van geld en 
financiering van terrorisme als gevolg van 
virtuele activa, aan te pakken;

Or. en

Amendement 187
Pedro Marques, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, 
Margarida Marques, Neena Gill
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt;

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt; benadrukt de 
verantwoordelijkheid van financiële 
instellingen voor het waarborgen van de 
bescherming en beveiliging van de 
gegevens van klanten overeenkomstig het 
EU-recht; 

Or. en

Amendement 188
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt;

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt; wijst erop dat tegelijkertijd het 
regelgevende en toezichthoudende kader 
open moet blijven staan voor innovatie;
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Or. en

Amendement 189
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt;

13. merkt op dat innovatieve financiële 
technologieën een ingrijpende 
transformatie van de financiële sector, met 
inbegrip van bank- en betalingsdiensten, 
tot gevolg hebben; benadrukt dat de 
uitdagingen van deze nieuwe 
technologieën, zoals het waarborgen van 
duurzame bedrijfsmodellen, gelijke 
voorwaarden op het gebied van 
regelgeving en toezicht, en 
cyberbeveiliging, moeten worden 
aangepakt; is voorstander van 
technologische neutraliteit als leidend 
beginsel;

Or. en

Amendement 190
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de 
sector “schaduwbankieren” en de 
“traditionele” banksector, wat aanleiding 
geeft tot bezorgdheid over systeemrisico’s 
gezien het gebrek aan passend toezicht op 
de eerste sector; roept in dit verband op 
tot de instelling van een macroprudentiële 
toolkit ter bestrijding van bedreigingen 
voor de financiële stabiliteit als gevolg 
van de toenemende rol van het 

Schrappen
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“schaduwbankieren”;

Or. en

Amendement 191
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
banksector, wat aanleiding geeft tot 
bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector; roept in dit verband op tot de 
instelling van een macroprudentiële toolkit 
ter bestrijding van bedreigingen voor de 
financiële stabiliteit als gevolg van de 
toenemende rol van het 
“schaduwbankieren”;

14. erkent de belangrijke bijdrage die 
de "schaduwbanksector" kan leveren bij 
de totstandkoming van de 
kapitaalmarktenunie door diversifiëring 
van financieringskanalen; merkt echter 
op dat er sprake is van een aanzienlijke 
verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
banksector, wat aanleiding heeft gegeven 
tot bezorgdheid over systeemrisico’s; roept 
in dit verband op tot de instelling van een 
macroprudentiële toolkit ter bestrijding van 
bedreigingen voor de financiële stabiliteit 
als gevolg van de toenemende rol van het 
“schaduwbankieren”; moedigt mondiale 
opstellers van standaarden aan deze 
risico's in kaart te brengen en aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 192
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 

14. wijst op een aanzienlijke 
verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
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banksector, wat aanleiding geeft tot 
bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector; roept in dit verband op tot de 
instelling van een macroprudentiële toolkit 
ter bestrijding van bedreigingen voor de 
financiële stabiliteit als gevolg van de 
toenemende rol van het 
“schaduwbankieren”;

banksector, waarvan de omvang een reden 
tot bezorgdheid is, wat aanleiding geeft tot 
bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector; roept in dit verband op tot de 
instelling van een macroprudentiële toolkit 
ter bestrijding van bedreigingen voor de 
financiële stabiliteit als gevolg van de 
toenemende rol van het 
“schaduwbankieren”;

Or. en

Amendement 193
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
banksector, wat aanleiding geeft tot 
bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector; roept in dit verband op tot de 
instelling van een macroprudentiële toolkit 
ter bestrijding van bedreigingen voor de 
financiële stabiliteit als gevolg van de 
toenemende rol van het 
“schaduwbankieren”;

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de sector 
“niet-bancaire financiële intermediatie” 
en de “traditionele” banksector, wat 
aanleiding geeft tot bezorgdheid over 
systeemrisico’s gezien het gebrek aan 
passend toezicht op de eerste sector; roept 
in dit verband op tot de instelling van een 
macroprudentiële toolkit en de verdere 
operationalisering van bestaande 
instrumenten ter bestrijding van 
bedreigingen voor de financiële stabiliteit 
als gevolg van de toenemende rol 
van “niet-bancaire financiële 
intermediatie”; benadrukt voorts het 
belang om de risico's verbonden aan 
liquiditeitstransformatie, risicovol 
handelen en hefboomwerking, welke de 
sector meer in het algemeen betreffen, 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 194
Ernest Urtasun
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
banksector, wat aanleiding geeft tot 
bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector; roept in dit verband op tot de 
instelling van een macroprudentiële 
toolkit ter bestrijding van bedreigingen 
voor de financiële stabiliteit als gevolg 
van de toenemende rol van het 
“schaduwbankieren”;

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
banksector, wat aanleiding geeft tot 
bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector; onderstreept dat de EU 
Shadow Banking Monitor voor 2018 van 
het ESRB, een aantal risico's en 
kwetsbaarheden benadrukt waarop in het 
EU-schaduwbankwezen toezicht moet 
worden gehouden, met inbegrip van het 
liquiditeitsrisico en risico's in verband met 
de hefboomwerking bij sommige vormen 
van beleggingsfondsen, onderlinge 
verwevenheid en besmettingsrisico, 
procyclische bewegingen, 
hefboomwerking en liquiditeitsrisico 
gecreëerd door het gebruik van derivaten 
en effectenfinancieringstransacties 
evenals kwetsbaarheden in sommige delen 
van de sector van financiële instellingen, 
waar het aanzienlijke gebrek aan 
gegevens voorkomt dat er definitieve 
risicobeoordelingen kunnen worden 
uitgevoerd;

Or. en

Amendement 195
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
banksector, wat aanleiding geeft tot 

14. neemt kennis van een aanzienlijke 
verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
banksector, wat aanleiding geeft tot 
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bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector; roept in dit verband op tot de 
instelling van een macroprudentiële toolkit 
ter bestrijding van bedreigingen voor de 
financiële stabiliteit als gevolg van de 
toenemende rol van het 
“schaduwbankieren”;

bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector; roept in dit verband op tot de 
instelling van een macroprudentiële toolkit 
ter bestrijding van bedreigingen voor de 
financiële stabiliteit als gevolg van de 
toenemende rol van het 
“schaduwbankieren”; moedigt mondiale 
opstellers van standaarden aan deze 
leemten te vullen en hier dezelfde 
bereidheid te tonen als zij tot dusverre 
hebben gedaan ten aanzien van de 
"traditionele" banksector;

Or. en

Amendement 196
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
banksector, wat aanleiding geeft tot 
bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector; roept in dit verband op tot de 
instelling van een macroprudentiële 
toolkit ter bestrijding van bedreigingen 
voor de financiële stabiliteit als gevolg 
van de toenemende rol van het 
“schaduwbankieren”;

14. merkt op dat er sprake is van een 
aanzienlijke verwevenheid tussen de sector 
“schaduwbankieren” en de “traditionele” 
banksector, wat aanleiding geeft tot 
bezorgdheid over systeemrisico’s gezien 
het gebrek aan passend toezicht op de 
eerste sector;

Or. en

Amendement 197
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat enkele rechtstreeks 
onder toezicht van de ECB staande 
financiële instellingen witwaspraktijken 
actief hebben gefaciliteerd; is van mening 
dat bedrijfseconomisch toezicht en 
toezicht op antiwitwasmaatregelen even 
belangrijk zijn; pleit voor een meer 
gestroomlijnde aanpak bij prudentieel 
toezicht en toezicht op 
antiwitwasmaatregelen;

Or. en

Amendement 198
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie meer 
effectbeoordelingen te 
verrichten betreffende de risico's van 
witwaspraktijken/terrorismefinanciering 
die kunnen voortvloeien uit 
kwetsbaarheden ten gevolge van het 
toenemende gebruik van nieuwe 
technologieën door financiële en 
kredietinstellingen, en de snelle spreiding 
van virtuele valuta's gezien het ontbreken 
van een gemeenschappelijk 
regelgevingskader en de anonimiteit die 
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met die valuta's verbonden is; verzoekt de 
Commissie werk te maken van de 
herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, het rulebook inzake 
witwaspraktijken/terrorismefinanciering 
te harmoniseren, en de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

Or. en

Amendement 199
Agnès Evren

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht 
te houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de 
EU; verzoekt de Commissie werk te maken 
van de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, waardoor het niet 
mogelijk is controle uit te oefenen op de 
nationale toezichthoudende instanties of 
gepast te reageren op de tekortkomingen 
van deze instanties; verzoekt de 
Commissie zo snel mogelijk werk te 
maken van de herziening van het EU-kader 
en de EU-regelgeving inzake de bestrijding 
van witwassen van geld, om doeltreffender 
in te spelen op de gevaren die worden 
veroorzaakt door de meest risicovolle 
banken, wanneer het nationale toezicht 
ontoereikend wordt geacht om de 
integriteit van het financiële stelsel van de 
EU en de veiligheid van de EU-burgers te 
garanderen; herhaalt dat de preventie van 
witwasserij en de strijd tegen 
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terrorismefinanciering alleen doeltreffend 
kunnen zijn als de bevoegde autoriteiten 
en de financiële instellingen 
gecoördineerd optreden; wijst erop dat 
deze partijen onvoldoende informatie 
uitwisselen, in het bijzonder over de 
grenzen heen;

Or. fr

Amendement 200
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht 
te houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, welke situatie niet 
voorziet in adequaat toezicht 
en antwoorden op tekortkomingen bij 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
en niet geschikt is om toezicht te houden 
op de toenemende grensoverschrijdende 
activiteiten in de EU; verzoekt de 
Commissie dringend werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om waar het 
nationale toezicht ontoereikend wordt 
geacht, de gevaren die de meest risicovolle 
banken opleveren voor de integriteit van 
het financiële stelsel van de EU en de 
veiligheid van de EU-burgers, doeltreffend 
aan te pakken; is van mening dat een 
verordening, in plaats van een richtlijn, 
een meer doeltreffend kader voor de 
bestrijding van het witwassen van geld 
garandeert; is voorstander van het idee 



PE644.981v01-00 102/150 AM\1195082NL.docx

NL

van een enkele Europese 
toezichthouder voor de bestrijding 
van witwassen van geld;

Or. en

Amendement 201
Pedro Marques, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, 
Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
is in dit verband ingenomen met de 
conclusies van de Raad van 5 december 
2019, waarin de Commissie de 
bevoegdheid wordt toegekend om te 
onderzoeken op welke wijze de 
samenwerking tussen autoriteiten kan 
worden verbeterd, taken inzake de 
bestrijding van witwassen van geld over te 
hevelen naar een Unie-orgaan, en 
bepaalde delen van de antiwitwasrichtlijn 
om te zetten in een verordening, teneinde 
te zorgen voor één rulebook; verzoekt de 
Commissie werk te maken van de 
herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
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burgers doeltreffend aan te pakken;

Or. en

Amendement 202
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht 
te houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, welke situatie niet 
voorziet in adequaat toezicht en 
antwoorden op tekortkomingen bij 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
en niet geschikt is om toezicht te houden 
op de toenemende grensoverschrijdende 
activiteiten in de EU; verzoekt de 
Commissie werk te maken van de 
herziening van het EU-kader inzake de 
bestrijding van witwassen van geld, om de 
gevaren van grensoverschrijdende illegale 
activiteiten voor de integriteit van het 
financiële stelsel van de EU en de 
veiligheid van de EU-burgers doeltreffend 
aan te pakken; is van mening dat de EBA 
de enige coördinator van de EU moet 
worden voor de bestrijding van witwassen 
van geld, met directe 
interventiebevoegdheden in de 
belangrijkste zaken of waar nationaal 
toezicht ontoereikend wordt geacht;

Or. en

Amendement 203
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Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Monica Semedo
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht 
te houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, welke situatie niet 
voorziet in adequaat toezicht en 
antwoorden op tekortkomingen bij 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
en niet geschikt is om toezicht te houden 
op de toenemende grensoverschrijdende 
activiteiten in de EU; verzoekt de 
Commissie werk te maken van het in kaart 
brengen van tekortkomingen van het EU-
kader inzake de bestrijding van witwassen 
van geld, en duidelijkheid te verschaffen 
over de verdeling van 
verantwoordelijkheden en de coördinatie 
van grensoverschrijdend toezicht, in 
voorkomend geval vergezeld van 
wetgevingsmaatregelen; wijst nogmaals 
op het belang van een robuust en 
coherent kader voor de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering voor de integriteit 
van het financiële stelsel van de EU en de 
veiligheid van de EU-burgers;

Or. en

Amendement 204
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie zo snel mogelijk 
werk te maken van de herziening van het 
EU-kader en de regelgeving inzake de 
bestrijding van witwassen van geld, om de 
gevaren van grensoverschrijdende illegale 
activiteiten voor de integriteit van het 
financiële stelsel van de EU en de 
veiligheid van de EU-burgers doeltreffend 
aan te pakken door de bestaande 
antiwitwasrichtlijnen om te zetten in 
verordeningen en meer toezichthoudende 
bevoegdheden in het kader van de 
bestrijding van witwassen van geld naar 
EU-niveau over te hevelen;

Or. en

Amendement 205
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
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over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
is ervan overtuigd dat het GTM ook een 
rol kan spelen bij de bestrijding van 
witwassen van geld; is ingenomen over 
de oprichting van een speciale afdeling 
voor de bestrijding van witwassen van 
geld; dringt er bij het GTM aan zijn 
inspanningen op te voeren; verzoekt de 
Commissie werk te maken van de 
herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

Or. en

Amendement 206
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht 
te houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de 
EU; verzoekt de Commissie werk te 
maken van de herziening van het EU-

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden;
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kader en de regelgeving inzake de 
bestrijding van witwassen van geld, om de 
gevaren van grensoverschrijdende illegale 
activiteiten voor de integriteit van het 
financiële stelsel van de EU en de 
veiligheid van de EU-burgers doeltreffend 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 207
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken;

15. is ingenomen met de overeenkomst 
over de uitwisseling van informatie tussen 
de ECB en de toezichthouders die bevoegd 
zijn om het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme te bestrijden; 
herinnert aan zijn ernstige bezorgdheid 
over de versnippering van de regelgeving 
en het toezicht inzake de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, en aan het feit dat 
deze situatie niet adequaat is om toezicht te 
houden op de toenemende 
grensoverschrijdende activiteiten in de EU; 
verzoekt de Commissie werk te maken van 
de herziening van het EU-kader en de 
regelgeving inzake de bestrijding van 
witwassen van geld, om de gevaren van 
grensoverschrijdende illegale activiteiten 
voor de integriteit van het financiële stelsel 
van de EU en de veiligheid van de EU-
burgers doeltreffend aan te pakken; wijst 
op de resolutie van het Parlement van 19 
september 2019 over de stand van zaken 
ten aanzien van de tenuitvoerlegging van 
de antiwitwaswetgeving van de Unie, en 
verzoekt de Commissie de inbreng van het 
Parlement in overweging te nemen;

Or. en
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Amendement 208
Luis Garicano, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is ingenomen met de gezamenlijke 
standpuntnota van 8 november van de 
Franse, Duitse, Italiaanse, Letse, 
Nederlandse en Spaanse Ministers van 
Financiën waarin wordt opgeroepen tot 
de harmonisatie van het Europese 
regelgevingskader voor de bestrijding van 
witwassen van geld en 
terrorismefinanciering; neemt nota van 
de hoofdtoespraak van uitvoerend vice-
voorzitter Dombrovski op 15 november in 
de Guildhall in Londen waarin hij wijst 
op het belang van de toekenning van 
toezichthoudende en coördinerende 
bevoegdheden aan een orgaan van de EU; 
verzoekt de Commissie de oprichting van 
een dergelijke enkele Europese 
toezichthouder voor te stellen teneinde 
een consistente en doeltreffende aanpak te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 209
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie in dat 
verband te overwegen of een EU-orgaan 
moet worden belast met de taak om 
toezicht te houden op de tenuitvoerlegging 
van één enkel rulebook;

Or. en
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Amendement 210
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. is van mening dat een coherente 
en geharmoniseerde reeks regels cruciaal 
is voor de goede werking van de 
bankenunie; verzoekt daarom de 
Commissie om te overwegen, in 
voorkomend geval, 
het gemeenschappelijke rulebook te 
bevorderen, op gebieden van bijzonder 
belang om een onbelemmerde en 
doeltreffende afwikkeling van en toezicht 
op banken te waarborgen; stelt met name 
de complexiteit vast van de uitvoering van 
de belangrijke geschiktheidsbeoordeling 
van het topmanagement van banken, 
vanwege de grote verschillen in de 
omzetting van de richtlijn 
kapitaalvereisten; moedigt daarom aan tot 
integratie van de geschiktheids- en 
betrouwbaarheidsvereisten in het 
gemeenschappelijke rulebook; en is van 
mening dat zoveel mogelijk harmonisatie 
is vereist op gebieden waar nationale 
mogelijkheden en discretionaire 
bevoegdheden van toepassing zijn, ook op 
het gebied van faillissementsrecht, 
intrekking van banklicenties en instelling 
van een moratorium;

Or. en

Amendement 211
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement



PE644.981v01-00 110/150 AM\1195082NL.docx

NL

15 quater. merkt de belangrijke rol op 
die vroegtijdige interventiemaatregelen 
kunnen spelen bij het voorkomen van 
bankfaillissementen en crises; merkt 
evenwel op dat de vereisten voor het 
gebruik van vroegtijdige 
interventiemaatregelen een overlapping 
zijn van enkele 
standaardinterventiemaatregelen van het 
ECB; benadrukt dat in dergelijke gevallen 
standaardinterventiemaatregelen de 
voorkeur hebben; en is derhalve van 
mening dat dergelijke overlapping moet 
worden tegengegaan door de 
rechtsgrondslag van elk instrument in 
voldoende mate te verduidelijken, 
teneinde de geleidelijke toepassing van de 
maatregelen te waarborgen;

Or. en

Amendement 212
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; wijst erop dat de 
oprichting van een Europees 
ratingbureau zou bijdragen tot meer 
concurrentie, minder 
informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten; merkt op 
dat duurzaamheidsbeoordelingen die 
gebaseerd zijn op ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG), een 
belangrijke aanvulling vormen op de 
kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings om fondsen naar 
investeringen in duurzame activiteiten te 
sluizen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 213
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; wijst erop dat de 
oprichting van een Europees 
ratingbureau zou bijdragen tot meer 
concurrentie, minder 
informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten; merkt op 
dat duurzaamheidsbeoordelingen die 
gebaseerd zijn op ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG), een 
belangrijke aanvulling vormen op de 
kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings om fondsen naar 
investeringen in duurzame activiteiten te 
sluizen;

Schrappen

Or. en

Amendement 214
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; wijst erop dat de 
oprichting van een Europees 
ratingbureau zou bijdragen tot meer 
concurrentie, minder 
informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten; merkt op 
dat duurzaamheidsbeoordelingen die 
gebaseerd zijn op ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG), een 

Schrappen
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belangrijke aanvulling vormen op de 
kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings om fondsen naar 
investeringen in duurzame activiteiten te 
sluizen;

Or. en

Amendement 215
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; wijst erop dat de 
oprichting van een Europees ratingbureau 
zou bijdragen tot meer concurrentie, 
minder informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten; merkt op 
dat duurzaamheidsbeoordelingen die 
gebaseerd zijn op ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG), een belangrijke 
aanvulling vormen op de 
kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings om fondsen naar 
investeringen in duurzame activiteiten te 
sluizen;

16. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; wijst erop dat de 
oprichting van een Europees ratingbureau 
zou bijdragen tot meer concurrentie, 
minder informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten; merkt op 
dat duurzaamheidsbeoordelingen die 
gebaseerd zijn op ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG), geleidelijk een 
belangrijke aanvulling kunnen vormen op 
de kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings om fondsen naar 
investeringen in duurzame activiteiten te 
sluizen; waarschuwt echter dat bij gebrek 
aan een classificatiesysteem aan de hand 
waarvan bepaald wordt of activiteiten al 
dan niet duurzaam zijn, alsook van een 
robuuste methodologie om ESG-
gerelateerde factoren te vertalen in 
risicogewichten voor activa, het louter 
verlagen van kapitaalvereisten voor 
vermeende "groene investeringen" 
ernstige gevolgen kan hebben voor de 
financiële stabiliteit;

Or. en

Amendement 216
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Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; wijst erop dat de 
oprichting van een Europees ratingbureau 
zou bijdragen tot meer concurrentie, 
minder informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten; merkt op 
dat duurzaamheidsbeoordelingen die 
gebaseerd zijn op ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG), een belangrijke 
aanvulling vormen op de 
kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings om fondsen naar 
investeringen in duurzame activiteiten te 
sluizen;

16. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; vraagt zich af of 
de oprichting van een Europees 
ratingbureau zou bijdragen tot meer 
concurrentie, minder 
informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten, aangezien 
de kredietratingmarkt nog steeds een 
oligopolie zou blijven die gebruik maakt 
van dubieuze methoden om 
kredietwaardigheid te beoordelen; 
waarschuwt ervoor dat 
duurzaamheidsbeoordelingen die 
gebaseerd zijn op ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG) zullen zorgen 
voor meer lagen van complexiteit van de 
kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings; waarschuwt ervoor dat 
dergelijke kwalitatieve beoordelingen 
kunnen leiden tot het kanaliseren van 
middelen naar investeringen in politiek 
goedgekeurde activiteiten, in plaats van 
economisch levensbare en duurzame 
activiteiten;

Or. en

Amendement 217
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; wijst erop dat de 
oprichting van een Europees ratingbureau 
zou bijdragen tot meer concurrentie, 

16. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; wijst erop dat de 
oprichting van een Europees ratingbureau 
zou bijdragen tot meer concurrentie, 
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minder informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten; merkt op 
dat duurzaamheidsbeoordelingen die 
gebaseerd zijn op ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG), een 
belangrijke aanvulling vormen op de 
kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings om fondsen naar 
investeringen in duurzame activiteiten te 
sluizen;

minder informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten;

Or. en

Amendement 218
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, 
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. herinnert aan zijn resolutie van 8 
juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven; wijst erop dat de 
oprichting van een Europees 
ratingbureau zou bijdragen tot meer 
concurrentie, minder 
informatieasymmetrieën en meer 
transparantie voor de markten; merkt op 
dat duurzaamheidsbeoordelingen die 
gebaseerd zijn op ecologische, sociale en 
governancecriteria (ESG), een belangrijke 
aanvulling vormen op de 
kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings om fondsen naar 
investeringen in duurzame activiteiten te 
sluizen;

16. herinnert aan de ontwikkeling van 
het EU-kader voor kredietratingbureaus; 
merkt op dat duurzaamheidsbeoordelingen 
die gebaseerd zijn op ecologische, sociale 
en governancecriteria (ESG), een 
belangrijke aanvulling vormen op de 
kredietrisicobeoordelingen van 
kredietratings om fondsen naar 
investeringen in duurzame activiteiten te 
sluizen; benadrukt dat het belangrijk is 
dat gezorgd wordt voor een concurrerende 
ontwikkeling van een markt voor de 
verstrekking van duurzaamheidsratings 
die geen concentratie vertoont met een 
beperkt aantal aanbieders;

Or. en

Amendement 219
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat er meer 
inspanningen moeten worden geleverd om 
de activiteiten van de financiële markten 
beter af te stemmen op de doelstellingen 
inzake duurzaamheid en de ESG-criteria, 
en dat de Europese toezichthoudende 
autoriteiten een centrale rol spelen om 
deze doelstellingen te verwezenlijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 220
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de activiteiten 
van de financiële markten beter af te 
stemmen op de doelstellingen inzake 
duurzaamheid en de ESG-criteria, en dat 
de Europese toezichthoudende autoriteiten 
een centrale rol spelen om deze 
doelstellingen te verwezenlijken;

17. neemt kennis van de inspanningen 
om de activiteiten van de financiële 
markten beter af te stemmen op de 
doelstellingen inzake duurzaamheid en de 
ESG-criteria, waarbij de Europese 
toezichthoudende autoriteiten een centrale 
rol spelen om deze doelstellingen te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 221
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst erop dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de activiteiten 
van de financiële markten beter af te 

17. wijst erop dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om de activiteiten 
van de financiële markten beter af te 
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stemmen op de doelstellingen inzake 
duurzaamheid en de ESG-criteria, en dat de 
Europese toezichthoudende autoriteiten een 
centrale rol spelen om deze doelstellingen 
te verwezenlijken;

stemmen op de doelstellingen inzake 
duurzaamheid en de ESG-criteria, en dat de 
Europese toezichthoudende autoriteiten een 
centrale rol spelen om deze doelstellingen 
te verwezenlijken; dringt er in dit verband 
op aan dat de ETA's, met name de EBA, 
in samenwerking met de ESRB, een 
gemeenschappelijke methodologie voor 
"koolstofstresstests" ontwikkelen, die de 
intensiteit van klimaatrisico's meet 
waaraan financiêle instellingen zijn 
blootgesteld, met inbegrip van risico's in 
verband met de waardevermindering van 
activa door wijzigingen in de regelgeving 
uit hoofde van beperking van en 
aanpassing aan klimaatverandering; is 
van mening dat dergelijke tests risico's 
vaststellen en beoordelen die onder meer 
het gevolg zijn van de macro-economische 
impact van plotselinge veranderingen in 
energiegebruik, de herwaardering van 
koolstofintensieve activa, met inbegrip 
van mogelijke veranderingen in verband 
met de regelgeving en een stijging van het 
aantal natuurrampen;

Or. en

Amendement 222
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat banken over de 
grenzen heen moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd hun kapitaal en liquiditeit op 
een geconsolideerd niveau moeten 
kunnen beheren, teneinde hun risico’s te 
diversifiëren en een gebrek aan 
winstgevendheid aan te pakken; 
benadrukt dat de regels de 
moedermaatschappij in dit verband meer 
flexibiliteit moeten bieden, maar ook dat 
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de moedermaatschappij in geval van een 
crisis moet voorzien in kapitaal en 
liquiditeit voor de dochteronderneming in 
het ontvangende land; neemt nota van de 
grotere duidelijkheid met betrekking tot de 
verdeling van toezichthoudende taken als 
gevolg van het bankenpakket; dringt er 
echter op aan dat de Commissie en de 
lidstaten blijven werken aan het 
verminderen van spanningen tussen het 
land van herkomst en het ontvangende 
land;

Or. en

Amendement 223
Billy Kelleher, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. neemt nota van de recente 
bevindingen van de EBA waarin gewezen 
wordt op belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende verlening van 
bankdiensten; wijst op de voordelen van 
toegenomen grensoverschrijdende 
activiteiten voor de concurrentie op 
markten en de dienstverlening aan 
consumenten; verzoekt de Commissie de 
aspecten van het gemeenschappelijk 
rulebook die verder kunnen worden 
geharmoniseerd, alsook uiteenlopende 
tenuitvoerlegging van de regels in de 
lidstaten, in kaart te brengen en aan te 
pakken;  pleit ervoor dat de Commissie 
onderzoekt welke aspecten van nationale 
faillissementsregelingen kunnen worden 
geharmoniseerd;

Or. en
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Amendement 224
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien; verzoekt de 
Commissie gevolg te geven aan de 
toetsing van de Raad voor financiële 
stabiliteit van de “too big to fail”-
regelgeving en te overwegen of er 
opnieuw moet worden gedacht aan 
regelgeving om inbewaarneming van 
deposito’s en zakenactiviteiten binnen een 
bankgroep van elkaar te scheiden;

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; verzoekt de Commissie na 
te denken over de geschikte follow-up van 
deze kwestie zoals vastgesteld in haar 
eigen verslag over de uitvoering van de 
BRRD en de SRMR van april 2019; dringt 
er bij de Commissie op aan na te gaan of 
de regelgeving toereikend is om ervoor te 
zorgen dat alle banken zo nodig kunnen 
worden afgewikkeld zonder dat de 
belastingbetaler hiervoor moet opdraaien; 
verzoekt de Commissie na te denken over 
de mogelijke verdere harmonisatie van 
specifieke aspecten van nationale 
faillissementswetten, waaronder de 
aanleidingen om insolventie- en 
afwikkelingsprocedures te beginnen, en te 
beoordelen in welke mate dergelijke 
verdere harmonisatie noodzakelijk is om 
te zorgen voor een consistente en 
doeltreffende toepassing van het kader 
voor crisisbeheer; is van mening dat de 
ervaringen van de Amerikaanse Federal 
Deposit Insurance Corporation leerzaam 
kunnen zijn wat betreft de instrumenten 
om bankcrises aan te pakken, waaronder 
de rangorde van deposito's in de 
schuldeisershiërarchie in 
insolventieprocedures en met name de 
pari passu-rangorde van verzekerde en 
onverzekerde deposito's; verzoekt de 
Commissie een duidelijker definitie te 
evalueren en te ontwikkelen van het 
beginsel van de laagste lasten in het kader 
van de DSGD;

Or. en
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Amendement 225
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien; verzoekt de 
Commissie gevolg te geven aan de toetsing 
van de Raad voor financiële stabiliteit van 
de “too big to fail”-regelgeving en te 
overwegen of er opnieuw moet worden 
gedacht aan regelgeving om 
inbewaarneming van deposito’s en 
zakenactiviteiten binnen een bankgroep 
van elkaar te scheiden;

18. neemt kennis van het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien, met inbegrip van 
het gebruikmaken van de verschillende, 
door de belastingbetaler gefinancierde 
reddingsregelingen, zoals het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds; 
verzoekt de Commissie gevolg te geven 
aan de toetsing van de Raad voor financiële 
stabiliteit van de “too big to fail”-
regelgeving; betreurt in dit opzicht de 
opmerkingen van Pentti Hakkarainen, lid 
van de Raad van toezicht van de ECB, op 
15 juni 2019, dat het Europese bankwezen 
een periode van consolidatie nodig heeft, 
waarbij minder winstgevende banken de 
markt verlaten of worden overgenomen 
door hun meer winstgevende 
concurrenten;

Or. en

Amendement 226
Eero Heinäluoma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
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op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien; verzoekt de 
Commissie gevolg te geven aan de toetsing 
van de Raad voor financiële stabiliteit van 
de “too big to fail”-regelgeving en te 
overwegen of er opnieuw moet worden 
gedacht aan regelgeving om 
inbewaarneming van deposito’s en 
zakenactiviteiten binnen een bankgroep 
van elkaar te scheiden;

op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien; verzoekt de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad de 
wetgeving toe te passen op alle gevallen 
die een bedreiging vormen voor de 
financiële stabiliteit; verzoekt de 
Commissie gevolg te geven aan de toetsing 
van de Raad voor financiële stabiliteit van 
de “too big to fail”-regelgeving en te 
overwegen of er opnieuw moet worden 
gedacht aan regelgeving om 
inbewaarneming van deposito’s en 
zakenactiviteiten binnen een bankgroep 
van elkaar te scheiden; verzoekt de 
Commissie de bankmededeling van 2013 
te herzien om de ontwikkelingen na 
afloop van de crisis in aanmerking te 
nemen en te zorgen voor consistentie met 
het kader voor crisisbeheer; benadrukt het 
belang van de verdere opbouw van voor 
bail-in in aanmerking komende eigen 
middelen en schulden op de balansen van 
de banken;

Or. en

Amendement 227
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien; verzoekt de 
Commissie gevolg te geven aan de toetsing 
van de Raad voor financiële stabiliteit van 

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien; verzoekt de 
Commissie gevolg te geven aan de toetsing 
van de Raad voor financiële stabiliteit van 
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de “too big to fail”-regelgeving en te 
overwegen of er opnieuw moet worden 
gedacht aan regelgeving om 
inbewaarneming van deposito’s en 
zakenactiviteiten binnen een bankgroep 
van elkaar te scheiden;

de “too big to fail”-regelgeving en te 
overwegen of er opnieuw moet worden 
gedacht aan regelgeving om 
inbewaarneming van deposito’s en 
zakenactiviteiten binnen een bankgroep 
van elkaar te scheiden; roept de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad op 
het proces te voltooien van de 
totstandbrenging van 
afwikkelingsplannen en voldoende 
MREL-buffers voor alle relevante 
banken;

Or. en

Amendement 228
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien; verzoekt de 
Commissie gevolg te geven aan de 
toetsing van de Raad voor financiële 
stabiliteit van de “too big to fail”-
regelgeving en te overwegen of er 
opnieuw moet worden gedacht aan 
regelgeving om inbewaarneming van 
deposito’s en zakenactiviteiten binnen een 
bankgroep van elkaar te scheiden;

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving en de 
bankmededeling van 2013 over 
staatssteun toereikend zijn om ervoor te 
zorgen dat alle banken zo nodig kunnen 
worden afgewikkeld zonder dat de 
belastingbetaler hiervoor moet opdraaien; 
is van mening dat het besluit van de 
Commissie over staatssteun in de 
banksector onleesbaar is;

Or. en

Amendement 229
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien; verzoekt de 
Commissie gevolg te geven aan de 
toetsing van de Raad voor financiële 
stabiliteit van de “too big to fail”-
regelgeving en te overwegen of er 
opnieuw moet worden gedacht aan 
regelgeving om inbewaarneming van 
deposito’s en zakenactiviteiten binnen een 
bankgroep van elkaar te scheiden;

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving en de 
bankmededeling van 2013 over 
staatssteun toereikend zijn om ervoor te 
zorgen dat alle banken zo nodig kunnen 
worden afgewikkeld zonder dat de 
belastingbetaler hiervoor moet opdraaien; 
vraagt de Europese Commissie de regels 
inzake staatssteun strikt toe te passen 
teneinde stimulansen weg te nemen om de 
gemeenschappelijke discipline te 
omzeilen;

Or. en

Amendement 230
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Monica Semedo
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving 
toereikend is om ervoor te zorgen dat alle 
banken zo nodig kunnen worden 
afgewikkeld zonder dat de belastingbetaler 
hiervoor moet opdraaien; verzoekt de 
Commissie gevolg te geven aan de toetsing 
van de Raad voor financiële stabiliteit van 
de “too big to fail”-regelgeving en te 
overwegen of er opnieuw moet worden 
gedacht aan regelgeving om 

18. is ingenomen met het feit dat de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad in 
2019 geen afwikkelingsmaatregelen heeft 
moeten nemen; dringt er bij de Commissie 
op aan na te gaan of de regelgeving en de 
bankmededeling van 2013 over 
staatssteun toereikend zijn om ervoor te 
zorgen dat alle banken zo nodig kunnen 
worden afgewikkeld zonder dat de 
belastingbetaler hiervoor moet opdraaien; 
verzoekt de Commissie gevolg te geven 
aan de toetsing van de Raad voor financiële 
stabiliteit van de “too big to fail”-
regelgeving;
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inbewaarneming van deposito’s en 
zakenactiviteiten binnen een bankgroep 
van elkaar te scheiden;

Or. en

Amendement 231
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is ernstig verontrust over het feit 
dat vijf jaar na de totstandkoming van de 
richtlijn betreffende het herstel en de 
afwikkeling van kredietinstellingen 
(BRRD), instellingen in de bankenunie 
niet beschikken over volledig conforme 
afwikkelingsplannen; wijst er in dit 
verband op dat de Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad eerst een alomvattende 
beoordeling moet verrichten van de 
afwikkelbaarheid van elke bank, en moet 
bepalen of er substantiële belemmeringen 
voor de afwikkelbaarheid bestaan en op 
welke wijze deze belemmeringen kunnen 
worden weggenomen, alvorens kan 
worden vastgesteld of 
afwikkelingsplannen volledig in 
overeenstemming zijn met de juridische 
vereisten;  is bezorgd nu de GAR heeft 
erkend dat tot dusverre vastgestelde 
afwikkelingsplannen overwegingen 
bevatten over afwikkelbaarheid maar nog 
geen volledige beoordeling van de 
afwikkelbaarheid1b; benadrukt dat het 
huidige juridische kader niet voorziet in 
een geleidelijke invoering van 
afwikkelingsplannen en -beoordelingen; 
verzoekt de GAR in de loop van de cyclus 
voor de afwikkelingsplanning in 2020 
voor alle groepen die onder zijn 
bevoegdheid vallen, volledige plannen te 
ontwikkelen, met inbegrip van het in kaart 
brengen en wegnemen van elke 
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substantiële belemmering voor 
afwikkelbaarheid; 
_________________
1b 
https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/foll
owup_reply_to_written_question_z038_20
19_by_mep_sven_giegold.pdf

Or. en

Amendement 232
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt in het licht van recente 
controversiële gevallen om versterking 
van het kader van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme; wijst op de 
tekortkomingen daarvan zoals de 
ingewikkelde governance, de 
inconsistente toepassing van de bestaande 
instrumenten voor crisisbeheer, wat leidt 
tot bezorgdheid over een gelijk speelveld 
en de enge interpretatie van de GAR van 
beoordelingen in het algemeen belang;

Or. en

Amendement 233
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie ieder jaar 
opnieuw te onderzoeken of nog steeds 
wordt voldaan aan de vereisten voor de 
toepassing van artikel 107, lid 3, onder b), 
VWEU inzake de mogelijkheid van 
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staatssteun in de financiële sector;

Or. en

Amendement 234
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. neemt nota van de voortdurende 
discussie over de voltooiing van de 
bankenunie binnen de werkgroep op hoog 
niveau inzake EDIS, met inbegrip van 
verdere verbeteringen van het kader voor 
crisisbeheer van banken;  verzoekt de 
Commissie rekening te houden met de 
wisselwerking tussen een verdere 
ontwikkeling van het kader voor 
crisisbeheer en beleidsontwikkelingen in 
verband met depositovezekering, om te 
beginnen met de lopende herziening van 
de richtlijn depositogarantiestelsels;

Or. en

Amendement 235
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. is ook bezorgd dat de GAR niet 
stelselmatig bekendmaakt in hoeverre de 
banken voldoen aan het MREL-
streefcijfer; dringt er bij de GAR op aan 
bindende MREL-streefcijfers te 
formuleren voor alle banken die onder 
zijn bevoegdheid vallen, en op te treden 
als banken deze streefcijfers niet halen;
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Or. en

Amendement 236
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. stelt vast dat in haar 
recente besluit de Commissie heeft 
geconcludeerd dat uitgebreide 
overheidssteun die aan een Duitse 
Landesbank verleend is geen staatssteun 
vormt omdat de recapitalisatie van de 
bank en de aanvullende staatsgaranties 
plaatsvonden onder voorwaarden die een 
particuliere belegger zou hebben 
aanvaard (criterium van de 
marktdeelnemer handelend in een 
markteconomie); is er nog steeds niet van 
overtuigd dat de voorgestelde nieuwe 
bedrijfsplannen de bank in staat zullen 
stellen weer winstgevend te worden, 
gezien het feit dat de goedkeuring van het 
herstructureringsplan door de Commissie 
in 2012 te optimistisch is gebleken; 
onderstreept in dit verband dat steun door 
middel van een institutioneel 
protectiestelsel niet automatisch voldoet 
aan het criterium van de marktdeelnemer 
handelend in een markteconomie 
aangezien een particuliere belegger 
uitsluitend geïnteresseerd is in de 
verwachte opbrengst van de belegging, en 
niet in de kosten die verbonden zijn aan 
het alternatieve scenario van een 
faillissement van de bank; is voorts van 
mening dat de vrijstelling van 
staatssteunregels van investeringen aan 
failliete instellingen door middel van een 
IPS het gelijke speelveld in de bankenunie 
aantast;

Or. en
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Amendement 237
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. constateert dat in twee 
recente Italiaanse gevallen, hoewel de 
GAR geconcludeerd had dat de 
afwikkeling niet in het openbaar belang 
zou zijn, de Commissie de staatssteun 
heeft goedgekeurd omdat die de 
economische verstoring op regionaal 
niveau beperkt, hetgeen ertoe leidt dat de 
belangrijkste schuldeisers van de 
"bank" beter af zijn bij een faillissement 
dan bij een afwikkeling1c; is bezorgd dat 
bij gebreke aan duidelijkheid in de 
bankmededeling van 2013 over wat een 
ernstig gevolg voor de regionale economie 
vormt, de regels inzake liquidatiesteun 
aan lidstaten de mogelijkheid geven om in 
feite op lokaal niveau het openbaar 
belang weer als criterium in te voeren, 
wat de GAR op nationaal niveau heeft 
geweigerd te doen; dringt er daarom bij de 
Commissie op aan haar bankmededeling 
van 2013 eindelijk te herzien in 
overeenstemming met het BRRD-
beginsel; benadrukt dat bij de beoordeling 
van het criterium van openbaar belang uit 
hoofde van de richtlijn herstel en 
afwikkeling van banken tevens rekening 
wordt gehouden met de 
waarschijnlijkheid dat overheidsmiddelen 
worden aangewend wanneer niet tot 
afwikkeling wordt overgegaan en 
nationale insolventieprocedures worden 
toegepast;
_________________
1c EBA Chair, http://www.lastampa. 
it/2017/07/19/esteri/lastampa-in-
english/enria-eba-we-warned-italy-in-
about-risks-for-banks-
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ZqtCBNa7Yp1d¬PEtxY5CHWI/pagina.ht
ml.

Or. en

Amendement 238
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 sexies. stelt voorts vast dat de 
huidige verscheidenheid van 
insolventieregelingen leiden tot 
onzekerheid over de uitkomsten van 
liquidatieprocedures; is van mening dat 
voor de doeltreffende werking van de 
bankenunie, insolventiewetten verder 
moeten worden geharmoniseerd op weg 
naar een voor de gehele EU geldende 
regeling, die bij liquidatie voor hetzelfde 
niveau van zekerheid zorgt als verwacht 
wordt bij afwikkeling;  onderstreept, 
onder meer, het belang van harmonisatie 
van de voorwaarden die leiden tot 
insolventieprocedures in lidstaten en de 
aansluiting daarvan op de intrekking van 
de banklicentie teneinde een juridisch 
niemandsland te voorkomen, waar wordt 
verklaard dat een bank failliet of 
nagenoeg failliet is maar er geen sprake is 
van een openbaar belang om de 
afwikkeling te beginnen en de nationale 
wetgeving niet voorziet in de start van 
liquidatieprocedures;

Or. en

Amendement 239
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 18 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 septies. verzoekt de Commissie te 
beoordelen of de bankensector sinds het 
begin van de crisis heeft geprofiteerd van 
impliciete subsidies en staatssteun door de 
verstrekking van onconventionele 
liquiditeitssteun; wijst erop dat, hoewel de 
effecten op de reële economie eerder 
beperkt zijn geweest, de 
liquiditeitstransacties van de ECB banken 
in staat hebben gesteld toegang te krijgen 
tot financiering tegen zeer lage kosten of 
zelfs met negatieve rentetarieven en een 
lagere kwaliteit van de zekerheden; is van 
mening dat hun balansen op die manier 
rechtstreeks zijn gesubsidieerd in een 
kader dat aan de gangbare democratische 
controlemechanismen voor het toekennen 
van overheidssubsidies ontsnapt; betreurt 
het feit dat de omvang van deze subsidie 
niet wordt gemonitord en bekendgemaakt 
en dat er geen stringente voorwaarden 
aan verbonden zijn wat betreft het feit of 
en hoe zij wordt geïnvesteerd; 
onderstreept dat dit soort buitengewone 
maatregelen altijd gepaard moeten gaan 
met maatregelen om verstoringen van de 
markten en de economie te beperken;

Or. en

Amendement 240
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over het gebrek aan 
mechanismen in de bankenunie om 
ervoor te zorgen dat bij een afwikkeling 
noodliquiditeitssteun kan worden 
verstrekt, en verzoekt de Commissie deze 
tekortkoming dringend aan te pakken;

Schrappen
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Or. en

Amendement 241
Billy Kelleher, Monica Semedo, Luis Garicano
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over het gebrek aan 
mechanismen in de bankenunie om ervoor 
te zorgen dat bij een afwikkeling 
noodliquiditeitssteun kan worden verstrekt, 
en verzoekt de Commissie deze 
tekortkoming dringend aan te pakken;

19. is bezorgd over het gebrek aan 
mechanismen in de bankenunie om ervoor 
te zorgen dat bij een afwikkeling 
noodliquiditeitssteun kan worden verstrekt; 
wijst op het belang van liquiditeitssteun 
bij afwikkeling voor de soepele voortgang 
van dienstverlening en de stabiliteit van 
van financiële markten; erkent dat het 
gemeenschappelijk opvangmechanisme 
van het GAF niet voldoende zou zijn voor 
dit doel, met name in geval van de 
afwikkeling van een G-SIB; verzoekt de 
Commissie onverwijld deze leemte te 
vullen;

Or. en

Amendement 242
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over het gebrek aan 
mechanismen in de bankenunie om 
ervoor te zorgen dat bij een afwikkeling 
noodliquiditeitssteun kan worden 
verstrekt, en verzoekt de Commissie deze 
tekortkoming dringend aan te pakken;

19. is bezorgd over 
noodliquiditeitssteun die kan worden 
verstrekt bij een afwikkeling; verzoekt de 
Commissie onverwijld dit morele risico 
aan te pakken; wijst het idee af dat de 
ECB dergelijke liquiditeitssteun kan 
verstrekken;

Or. en
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Amendement 243
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over het gebrek aan 
mechanismen in de bankenunie om ervoor 
te zorgen dat bij een afwikkeling 
noodliquiditeitssteun kan worden 
verstrekt, en verzoekt de Commissie deze 
tekortkoming dringend aan te pakken;

19. is bezorgd over het gebrek aan 
mechanismen in de bankenunie om ervoor 
te zorgen dat bij een afwikkeling van een 
bank liquiditeitssteun kan worden 
verstrekt, en verzoekt de Commissie deze 
tekortkoming dringend aan te pakken;

Or. en

Amendement 244
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is bezorgd over het gebrek aan 
mechanismen in de bankenunie om ervoor 
te zorgen dat bij een afwikkeling 
noodliquiditeitssteun kan worden 
verstrekt, en verzoekt de Commissie deze 
tekortkoming dringend aan te pakken;

19. is bezorgd over het gebrek aan 
mechanismen in de bankenunie om ervoor 
te zorgen dat bij een afwikkeling 
liquiditeitssteun kan worden verstrekt, en 
verzoekt de Commissie deze tekortkoming 
dringend aan te pakken;

Or. en

Amendement 245
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op de invoering van een 20. neemt kennis van de geboekte 
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opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds;

vooruitgang van de Eurogroep bij het 
bereiken van overeenstemming over een 
rechtskader voor het gemeenschappelijke 
opvangmechanisme voor het GAF; 
betreurt echter zijn beslissing om het 
definitieve besluit over de invoering van 
het 
gemeenschappelijke opvangmechanisme 
uit te stellen; herinnert aan het belang 
van het gemeenschappelijk 
opvangmechanisme als een belangrijk 
instrument voor het GAM; dringt aan op 
de invoering van een opvangmechanisme 
zodra dit haalbaar is;

Or. en

Amendement 246
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op de invoering van een 
opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds;

20. neemt nota van het besluit van de 
Eurogroep over de 
beginselovereenstemming in verband met 
de hervorming van het ESM; dringt aan 
op de invoering van een 
opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds; 
herinnert in dit verband aan het belang 
om vooruit te lopen op de invoering van 
het opvangmechanisme uiterlijk in 2020;

Or. en

Amendement 247
Herve Juvin, Hélène Laporte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement
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20. dringt aan op de invoering van een 
opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds;

20. is van mening dat de regels inzake 
bijdragen aan het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds (GAF) in het kader van 
de gecorrigeerde methode moeten worden 
herzien, en dat bij deze herziening meer 
rekening moet worden gehouden met het 
risico en minder met de economische 
omvang van de instelling;

Or. fr

Amendement 248
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op de invoering van een 
opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds;

20. dringt aan op de invoering van een 
opvangmechanisme voor het GAF in 
overeenstemming met de 
opdrachtomschrijving waarmee de 
Ministers van Financiën van de EU 
akkoord zijn gegaan;

Or. en

Amendement 249
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op de invoering van een 
opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds;

20. dringt aan op de zo spoedig 
mogelijke invoering van het 
opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en 
een snelle ingebruikname;

Or. en
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Amendement 250
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op de invoering van een 
opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds;

20. dringt aan op de ontbinding van 
het GAF;

Or. en

Amendement 251
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt aan op de invoering van een 
opvangmechanisme voor het 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds;

20. verwerpt alle door de 
belastingbetaler gefinancierde 
vangnetten;

Or. en

Amendement 252
Herve Juvin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat banken over de 
grenzen heen moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd hun kapitaal en liquiditeit op 
een geconsolideerd niveau moeten 
kunnen beheren, teneinde hun risico’s te 
diversifiëren en een gebrek aan 
winstgevendheid aan te pakken; 
benadrukt dat de regels de 
moedermaatschappij in dit verband meer 
flexibiliteit moeten bieden, maar ook dat 

Schrappen
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de moedermaatschappij in geval van een 
crisis moet voorzien in kapitaal en 
liquiditeit voor de dochteronderneming in 
het ontvangende land;

Or. fr

Amendement 253
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat banken over de 
grenzen heen moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd hun kapitaal en liquiditeit op 
een geconsolideerd niveau moeten kunnen 
beheren, teneinde hun risico’s te 
diversifiëren en een gebrek aan 
winstgevendheid aan te pakken; benadrukt 
dat de regels de moedermaatschappij in dit 
verband meer flexibiliteit moeten bieden, 
maar ook dat de moedermaatschappij in 
geval van een crisis moet voorzien in 
kapitaal en liquiditeit voor de 
dochteronderneming in het ontvangende 
land;

21. benadrukt dat banken over de 
grenzen heen moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd hun kapitaal en liquiditeit op 
een geconsolideerd niveau moeten kunnen 
beheren, teneinde hun risico’s te 
diversifiëren en een gebrek aan 
winstgevendheid aan te pakken; benadrukt 
dat de regels de moedermaatschappij in dit 
verband meer flexibiliteit moeten bieden, 
maar ook geloofwaardige en afdwingbare 
mechanismen die in geval van een crisis 
de moedermaatschappij 
(afwikkelingsentiteit) in staat stellen de 
dochteronderneming in een ander 
ontvangend land binnen de bankenunie 
van kapitaal, MREL, en liquiditeit te 
voorzien; is echter van mening dat in 
bepaalde waarborgen moet worden 
voorzien; wijst in dat verband op de 
mogelijkheid een steunmechanisme op het 
niveau van de moedermaatschappij en 
bepaalde ontheffingen van 
liquiditeitsvereisten in te voeren; wijst 
nogmaals op de positieve gevolgen van 
harmonisering van bepaalde delen van 
het insolventierecht;

Or. en

Amendement 254
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat banken over de 
grenzen heen moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd hun kapitaal en liquiditeit op 
een geconsolideerd niveau moeten kunnen 
beheren, teneinde hun risico’s te 
diversifiëren en een gebrek aan 
winstgevendheid aan te pakken; benadrukt 
dat de regels de moedermaatschappij in 
dit verband meer flexibiliteit moeten 
bieden, maar ook dat de 
moedermaatschappij in geval van een 
crisis moet voorzien in kapitaal en 
liquiditeit voor de dochteronderneming in 
het ontvangende land;

21. benadrukt dat enkele banken over 
de grenzen heen opereren en tegelijkertijd 
hun kapitaal en liquiditeit op een 
geconsolideerd niveau beheren, teneinde 
hun risico’s te diversifiëren en een gebrek 
aan winstgevendheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 255
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat banken over de 
grenzen heen moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd hun kapitaal en liquiditeit op 
een geconsolideerd niveau moeten 
kunnen beheren, teneinde hun risico’s te 
diversifiëren en een gebrek aan 
winstgevendheid aan te pakken; 
benadrukt dat de regels de 
moedermaatschappij in dit verband meer 
flexibiliteit moeten bieden, maar ook dat 
de moedermaatschappij in geval van een 
crisis moet voorzien in kapitaal en 
liquiditeit voor de dochteronderneming in 
het ontvangende land;

21. spreekt zijn bezorgdheid uit over 
de meest recente discussies over de 
noodzaak van grensoverschrijdende 
bankenfusies; dringt er bij de Commissie 
op aan een gedetailleerde 
effectbeoordeling te verrichten van 
dergelijke fusies en de gevolgen daarvan 
voor de financiële stabiliteit en too big to 
fail, voordat in dit verband voorstellen 
worden ingediend;

Or. en
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Amendement 256
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Margarida Marques, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt dat banken over de 
grenzen heen moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd hun kapitaal en liquiditeit op 
een geconsolideerd niveau moeten kunnen 
beheren, teneinde hun risico’s te 
diversifiëren en een gebrek aan 
winstgevendheid aan te pakken; benadrukt 
dat de regels de moedermaatschappij in dit 
verband meer flexibiliteit moeten bieden, 
maar ook dat de moedermaatschappij in 
geval van een crisis moet voorzien in 
kapitaal en liquiditeit voor de 
dochteronderneming in het ontvangende 
land;

21. benadrukt dat banken over de 
grenzen heen moeten kunnen opereren en 
tegelijkertijd hun kapitaal en liquiditeit op 
een geconsolideerd niveau moeten kunnen 
beheren, teneinde hun risico’s te 
diversifiëren en een gebrek aan 
winstgevendheid aan te pakken; benadrukt 
dat de regels de moedermaatschappij in dit 
verband meer flexibiliteit moeten bieden, 
maar ook dat de moedermaatschappij in 
geval van een crisis moet voorzien in 
kapitaal en liquiditeit voor de 
dochteronderneming in het ontvangende 
land; wijst op het belang van de 
convergentie van liquidatieregels tussen 
lidstaten;

Or. en

Amendement 257
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 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; herinnert aan de noodzaak 
van een structurele hervorming van de 
bankensector op basis van een duidelijke 
en verplichte scheiding tussen de 
kernkredietactiviteiten en de 
handelsactiviteiten; wijst erop dat deze 
hervorming een fundamentele aanvulling 
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vormt op het crisisoplossingskader, zoals 
blijkt uit de ervaringen die zijn opgedaan 
tijdens de financiële crisis van 2008;

Or. en

Amendement 258
Martin Schirdewan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat nationale 
bankstelsels moeten worden gehandhaafd 
en niet in gevaar mogen worden gebracht 
door verdere inspanningen tot 
grensoverschrijdende harmonisering;  
toont zich in dit verband ernstig bezorgd 
over de verschillende vergelijkingen met 
het Amerikaanse model van financiering 
van de economie, aangezien dit model 
wellicht op korte termijn hogere winsten 
oplevert maar tegelijkertijd meer volatiel 
is;

Or. en

Amendement 259
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie gevolg te 
geven aan de toetsing van de Raad voor 
financiële stabiliteit van de “too big to 
fail”-regelgeving en te overwegen of er 
opnieuw moet worden gedacht aan 
regelgeving om inbewaarneming van 
deposito’s en zakenactiviteiten binnen een 
bankgroep van elkaar te scheiden;
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Or. en

Amendement 260
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
met maatregelen te komen voor een 
robuuste afwikkeling van banken en een 
kader voor insolventie;

Or. en

Amendement 261
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst erop dat teneinde verkeerde 
stimulansen te voorkomen en het 
subsidiariteitsbeginsel na te leven, de 
nationale verantwoordelijkheid een 
centraal element moet blijven en 
uitsluitend beroep kan worden gedaan op 
Europese herverzekeringsstelsels als 
nationale middelen zijn uitgeput;

Or. en

Amendement 262
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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21 bis. is ernstig bezorgd dat de 
bankenunie nog steeds niet over een derde 
pijler beschikt, namelijk een robuust 
Europese depositogarantiestelsel die de 
bescherming van deposito's in de hele 
bankenunie waarborgt, ongeacht hun 
geografische locatie, en de negatieve 
koppeling tussen banken en hun 
nationale overheid aanzienlijk beperkt;

Or. en

Amendement 263
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. benadrukt dat EDIS weliswaar in 
eerste instantie terug te betalen 
liquiditeitssteun biedt, maar dat dit niet 
het eindstadium kan zijn maar slechts een 
overgangsperiode naar een volledige 
EDIS;

Or. en

Amendement 264
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te 
beschermen tegen verstoringen van het 
bankwezen en om ervoor te zorgen dat 
depositohouders en beleggers in de hele 

22. wijst de transformatie af van de 
bankenunie in een transferunie door 
middel van de oprichting van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS), 
daarmee depositohouders in de ene 
lidstaat te dwingen te betalen voor 
verstoringen van het bankwezen in andere 
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bankenunie vertrouwen hebben; is 
ingenomen met de steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

lidstaten en het vertrouwen van 
depositohouders en beleggers in de hele 
bankenunie te schaden; herinnert eraan 
dat het morele risico van 
depositobescherming depositobanken 
aanzet tot buitensporig risicogedrag; 
herinnert eraan dat depositobescherming 
depositohouders ontmoedigt om hun bank 
en haar investerings- en 
beheerbeslissingen nauwkeurig te 
onderzoeken; wijst de steun af van de 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel; 
stelt vast dat het ontbreken van een 
behoorlijke effectbeoordeling van het 
voorstel voor een EDIS haaks staat op de 
beginselen inzake goed bestuur; merkt op 
dat er nog steeds heel wat vragen bestaan 
over welke rechtsgrondslag geschikt is 
voor de oprichting van het EDIS;

Or. en

Amendement 265
Joachim Schuster

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te 
beschermen tegen verstoringen van het 
bankwezen en om ervoor te zorgen dat 
depositohouders en beleggers in de hele 
bankenunie vertrouwen hebben; is 
ingenomen met de steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel dat gebaseerd 
is op een doeltreffende regeling van het 
toezicht en crisisbeheer, geharmoniseerde 
insolventiewetgeving en de verdere 
ontwikkeling van het Europese 
afwikkelingsstelsel, om depositohouders te 
beschermen tegen verstoringen van het 
bankwezen en om ervoor te zorgen dat 
depositohouders en beleggers in de hele 
bankenunie vertrouwen hebben, en de 
stabiliteit te versterken van de gehele 
eurozone; is ingenomen met de steun van 
de Commissievoorzitter en van de 
president van de ECB voor de 
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totstandbrenging van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel;

Or. en

Amendement 266
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te 
beschermen tegen verstoringen van het 
bankwezen en om ervoor te zorgen dat 
depositohouders en beleggers in de hele 
bankenunie vertrouwen hebben; is 
ingenomen met de steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

22. is tegenstander van de voltooiing 
van de bankenunie door middel van de 
oprichting van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS);

Or. en

Amendement 267
Danuta Maria Hübner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te beschermen 
tegen verstoringen van het bankwezen en 
om ervoor te zorgen dat depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is ingenomen met de 

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te beschermen 
tegen verstoringen van het bankwezen en 
om ervoor te zorgen dat depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is ingenomen met de 
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steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

steun van de Commissievoorzitter en van 
de president van de ECB voor de 
totstandbrenging van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel; dringt er bij 
de Raad op aan de onderhandelingen over 
EDIS zo spoedig mogelijk te hervatten, en 
een coherent kader met de richtlijn 
depositogarantiestelsels te waarborgen, 
teneinde de doelstelling van versterking 
van de financiële stabiliteit te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 268
Ernest Urtasun
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te beschermen 
tegen verstoringen van het bankwezen en 
om ervoor te zorgen dat depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is ingenomen met de 
steun van de [nieuwe] Commissievoorzitter 
en van de president van de ECB voor de 
totstandbrenging van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel;

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te beschermen 
tegen verstoringen van het bankwezen en 
om ervoor te zorgen dat depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is van mening dat het 
EDIS weliswaar liquiditeit en verliezen 
volledig moet dekken, maar institutionele 
protectiestelsels moet handhaven en 
beschouwen als een enkele entiteit voor de 
doeleinden van het EDIS; is ingenomen 
met de steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

Or. en

Amendement 269
Billy Kelleher, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo, Stéphane Séjourné
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namens de Renew-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te beschermen 
tegen verstoringen van het bankwezen en 
om ervoor te zorgen dat depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is ingenomen met de 
steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te beschermen 
tegen verstoringen van het bankwezen en 
om ervoor te zorgen dat depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; erkent de mogelijke 
behoefte aan een praktische, geleidelijke 
introductie van het EDIS, terwijl de 
ambitie wordt gehandhaafd om een 
volledig gemeenschappelijk kader in te 
voeren; is ingenomen met de steun van de 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

Or. en

Amendement 270
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te beschermen 
tegen verstoringen van het bankwezen en 
om ervoor te zorgen dat depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is ingenomen met de 
steun van de [nieuwe] Commissievoorzitter 
en van de president van de ECB voor de 
totstandbrenging van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel;

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS), om 
depositohouders te beschermen tegen 
verstoringen van het bankwezen en om 
ervoor te zorgen dat depositohouders en 
beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben en stelt derhalve vast 
dat risicobeperking een essentieel element 
vormt van de verdere ontwikkelingen; is 
ingenomen met de steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
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van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

Or. en

Amendement 271
Markus Ferber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te 
beschermen tegen verstoringen van het 
bankwezen en om ervoor te zorgen dat 
depositohouders en beleggers in de hele 
bankenunie vertrouwen hebben; is 
ingenomen met de steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door hoge niveaus van 
depositobescherming, d.w.z. door middel 
van een depositoverzekeringsstelsel, om 
depositohouders te beschermen tegen 
verstoringen van het bankwezen en om 
ervoor te zorgen dat depositohouders en 
beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben;

Or. en

Amendement 272
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te 
beschermen tegen verstoringen van het 
bankwezen en om ervoor te zorgen dat 
depositohouders en beleggers in de hele 
bankenunie vertrouwen hebben; is 

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een Europees 
depositoverzekeringsmechanisme, om 
depositohouders te beschermen tegen 
verstoringen van het bankwezen en om 
ervoor te zorgen dat depositohouders en 
beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is ingenomen met de 
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ingenomen met de steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

steun van de Commissievoorzitter en van 
de president van de ECB voor de 
totstandbrenging van de derde pijler van 
de bankenunie;

Or. en

Amendement 273
Herve Juvin, Hélène Laporte

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de 
oprichting van een volledig 
gemeenschappelijk Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS), om 
depositohouders te beschermen tegen 
verstoringen van het bankwezen en om 
ervoor te zorgen dat depositohouders en 
beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is ingenomen met de 
steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

22. is van mening dat het EDIS een 
gemutualiseerd fonds moet zijn en regels 
voor de toekenning van risicogewichten 
moet omvatten, conform de risico's van 
banken in elk land van de eurozone; 

Or. fr

Amendement 274
Engin Eroglu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te 
beschermen tegen verstoringen van het 

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel, om 
depositohouders te beschermen tegen 
verstoringen van het bankwezen en om 
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bankwezen en om ervoor te zorgen dat 
depositohouders en beleggers in de hele 
bankenunie vertrouwen hebben; is 
ingenomen met de steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

ervoor te zorgen dat depositohouders en 
beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben, waarbij 
uitzonderingen worden toegelaten voor 
functionerende institutionele 
garantiestelsels;

Or. en

Amendement 275
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Neena Gill

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te beschermen 
tegen verstoringen van het bankwezen en 
om ervoor te zorgen dat depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is ingenomen met de 
steun van de [nieuwe] 
Commissievoorzitter en van de president 
van de ECB voor de totstandbrenging van 
een Europees depositoverzekeringsstelsel;

22. dringt aan op de voltooiing van de 
bankenunie door middel van de oprichting 
van een volledig gemeenschappelijk 
Europees depositoverzekeringsstelsel 
(EDIS), om depositohouders te beschermen 
tegen verstoringen van het bankwezen en 
om ervoor te zorgen dat depositohouders 
en beleggers in de hele bankenunie 
vertrouwen hebben; is ingenomen met de 
steun van de Commissievoorzitter en van 
de president van de ECB voor de 
totstandbrenging van een Europees 
depositoverzekeringsstelsel;

Or. en

Amendement 276
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert eraan dat goud een 
activum vormt en chartaal geld een 
passivum; is verheugd dat de Duitse 
Bundesbank, voor de eerste maal sinds de 
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invoering van de euro, begonnen is met 
het inkopen van goud, en daarmee de 
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treft 
voor het onvermijdelijke; is verheugd dat 
de Poolse centrale bank zijn 
goudvoorraden uit het buitenland heeft 
teruggehaald; is verheugd over de recente 
verklaring van de Nederlandse centrale 
bank dat als er een belangrijke monetaire 
instorting zou plaatsvinden, de 
goudvoorraad kan dienen als een basis 
om het mondiale monetaire systeem 
opnieuw op te bouwen; onderstreept dat 
goud vertrouwen schept in de stabiliteit 
van de balans van de centrale bank en een 
gevoel van zekerheid creëert;  verzoekt 
daarom alle nationale centrale banken, 
met name die in de eurozone, voldoende 
hoeveelheden baar goud aan te houden en 
al het goud dat buiten de landsgrenzen is 
opgeslagen, terug te halen;

Or. en

Amendement 277
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt de potentiële risico's 
van het EDIS, met name de risico's die 
verband houden met moreel risico;

Or. en

Amendement 278
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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22 ter. wijst erop dat risico's nog steeds 
aanzienlijk verschillen tussen de 
nationale bankenstelsels, aangezien 
sommige stelsels zich nog steeds in een 
zeer precaire situatie bevinden; is 
derhalve van mening dat het huidige 
EDIS-voorstel net zo veel betrekking heeft 
op het delen van de erfenis, gezien het 
grote aantal oninbare leningen in 
sommige lidstaten, als op het delen van 
risico's; benadrukt in dit verband dat 
risicoreductie vooraf moet gaan aan enige 
vorm van het delen van de erfenis en het 
delen van risico's; is van mening dat een 
eerlijk depositogarantiestelsel op 
Europees niveau uiteindelijk het 
beschermingsniveau dat deposanten op dit 
moment genieten niet mag aantasten en 
uitsluitend kan worden opgericht wanneer 
de deelnemende banken zich allemaal in 
een soortgelijke, financieel stabiele positie 
bevinden;

Or. en

Amendement 279
Derk Jan Eppink

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. wijst erop dat artikel 114 
een ongeschikte rechtsgrondslag lijkt voor 
de oprichting van zowel het EDIS als het 
DIF;

Or. en

Amendement 280
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is bezorgd dat het Europees 
Parlement niet op de hoogte is gehouden 
van de besprekingen over EDIS in het 
kader van de werkgroep op hoog niveau, 
welke verslag uitbrengt aan de eurogroep;

Or. en

Amendement 281
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. merkt op dat de Europese 
Commissie deelneemt aan de werkgroep 
van hoog niveau en herinnert aan artikel 
9 van de kaderovereenkomst van 2010 
waarin de Commissie wordt verplicht om 
het Europees Parlement en de Raad, met 
name in wetgevingsaangelegenheden, 
gelijk te behandelen;

Or. en

Amendement 282
Jonás Fernández, Pedro Marques

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. dringt er bij de Raad op 
aan de onderhandelingen over EDIS te 
hervatten, en zonder verdere vertraging 
voorstellen te doen waarmee vooruitgang 
kan worden geboekt;

Or. en


