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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Bankunionen - Årsberetning 2018
(2019/2130(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 on Bankunionen - Årsberetning 20181,

– der henviser til feedback fra Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) om 
Parlamentets beslutning af 16. januar 2019 om Bankunionen – Årsberetning 2018,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse af bankpakken,

– der henviser til de fem formænds rapport af 22. juni 2015 med titlen "Completing 
Europe’s Economic and Monetary Union" (fuldførelse af Europas Økonomiske og 
Monetære Union),

– der henviser til de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (2019-
2024) - "En mere ambitiøs Union: Min dagsorden for Europa", som blev fremlagt af 
Ursula von der Leyen den 16. juli 2019,

– der henviser til sin beslutning af 23. november 2016 om færdiggørelse af Basel III2,

– der henviser til Kommissionens forslag af 24. maj 2018 til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer 
(COM(2018)0339),

– der henviser til årsrapporten om ECB's tilsynsvirksomhed 2018, der blev offentliggjort i 
marts 20193,

– der henviser til rapport fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) fra 
september 2019 med titlen "EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 
2019"4,

– der henviser til Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) rapport fra december 
2018 med titlen "Risk Assessment of the European Banking System"5,

– der henviser til EBA's rapport af 18. juli 2019 om lovgivningsmæssige rammer, 
lovgivningsmæssig status og godkendelsesordninger i forbindelse med fintech-

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0030.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
4 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en
.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-
connected-to-profitability-funding-and-operational-risk

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_DA.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_DA.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
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aktiviteter,

– der henviser til De Europæiske Tilsynsmyndigheders (ESA'ers) rapport fra januar 2019 
med titlen "FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs"6,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 7. november 2013 mellem Europa-
Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen 
af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som 
overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme7,

– der henviser til aftalememorandummet af 9. oktober 2019 mellem ECB og Den 
Europæiske Revisionsret om revision af ECB's tilsynsopgaver8,

– der henviser til den erklæring, som blev vedtaget på eurotopmødet den 21. juni 2019,

– der henviser til Revisionsrettens særberetning af 10. juli 2019 om stresstest af banker på 
EU-plan9,

– der henviser til ECB's meddelelse af 22. august 2019 om revision af de tilsynsmæssige 
forventninger til hensættelser for nye misligholdte lån for at tage højde for den nye EU-
forordning om tilsynsmæssige forventninger til hensættelser10,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. juni 2019 med titlen "Fjerde 
statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån og yderligere risikoreduktion i 
bankunionen" (COM(2019)0278),

– der henviser til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds tekniske 
rådgivning af 18. juli 2019 til Europa-Kommissionen om overvejelser vedrørende 
bæredygtighed på kreditvurderingsmarkedet11,

– der henviser til oplægget af oktober 2019 fra den europæiske stabilitetsmekanisme om 
fuldførelse af bankunionen til støtte for Den Økonomiske og Monetære Union12,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Handlingsplan for finansiering 
af bæredygtig vækst" (COM(2018)0097),

– der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om kreditvurderingsbureauernes 

6 JC 2018 74.
7 EUT L 320 af 30.11.2013, s. 1.
8 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and
_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
9"Særberetning nr. 10/2019: Stresstest af banker på EU-plan: Der gives oplysninger om banker i et hidtil uset 
omfang, men der er brug for bedre koordinering og større fokus på risici", Den Europæiske Revisionsret, 10. juli 
2019, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_10/SR_EBA_STRESS_TEST_DA.pdf
10 Pressemeddelelse, "ECB revises supervisory expectations for prudential provisioning for new non-performing 
loans to account for new EU regulation", 22 August 2019, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.en.html
11 ESMA 33-9-321.
12 Discussion Paper Series/7, Den europæiske stabilitetsmekanisme, oktober 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/154a7ccb-06de-4514-a1e3-0d063b5edb46/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_10/SR_EBA_STRESS_TEST_DA.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.en.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmdiscussionpaper7.pdf
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fremtidsperspektiver13, 

– der henviser til sin beslutning af 19. september 2019 om status for gennemførelsen af 
Unionens lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge14,

– der henviser til den fælles udtalelse fra de europæiske tilsynsmyndigheder af 4. oktober 
2019 om de risici for hvidvask og finansiering af terrorisme, der påvirker EU's 
finansielle sektor15,

– der henviser til aftalen om udveksling af oplysninger mellem ECB og de kompetente 
myndigheder med ansvar for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme (AML/CFT),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2019),

A. der henviser til, at processen med at uddybe Den Økonomiske og Monetære Union 
kræver en solid bankunion som en uundværlig byggesten for euroområdets finansielle 
stabilitet samt oprettelsen af en finanspolitisk stabiliseringsmekanisme for euroområdet 
som helhed;

B. der henviser til, at bankunionen fortsat er ufuldstændig, så længe den mangler en 
bagstopper for Den Fælles Afviklingsfond (SRF) og en europæisk 
indskudsforsikringsordning (EDIS);

C. der henviser til, at overdragelse af beføjelser til ECB vedrørende tilsyn med systemisk 
vigtige finansielle institutioner har vist sig at være en succes;

D. der henviser til, at udviklingen af den fælles afviklingsmekanisme (SRM) har været 
effektiv;

Generelle betragtninger

1. minder om de fremskridt, der er gjort for så vidt angår gennemførelsen af bankunionen, 
navnlig hvad angår risikoreduktion; understreger imidlertid, at der skal gøres yderligere 
fremskridt, navnlig med hensyn til risikodeling;

2. glæder sig over støtten fra den [kommende] formand for Europa-Kommissionen og 
formanden for ECB til fuldførelsen af bankunionen og, mere overordnet set, Den 
Økonomiske og Monetære Union gennem oprettelsen af en finanspolitisk kapacitet, der 
har til formål at sikre euroområdet en passende stabiliseringsfunktion;

3. glæder sig over, at det europæiske banksystem generelt er blevet mere 
modstandsdygtigt, hvilket bekræftes af EBA's risikovurdering af det europæiske 
banksystem fra 2018;

13 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0258.
14 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0258+0+DOC+XML+V0//DA
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_DA.html
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/Joint+Opinion+on+the+risks+on+ML+and+TF+affecting+the+EU's+financial+sector.pdf
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4. bemærker, at bankernes rentabilitet er steget støt siden 2012 med en 
egenkapitalforrentning på over 6 % siden 2017; understreger, at den lave risiko og lave 
rente har medført lavere omkostninger til hensættelser og tab; minder om behovet for 
løbende at vurdere finansieringsniveauet for økonomien og navnlig for SMV'er;

5. understreger banksektorens afgørende rolle med hensyn til at kanalisere finansiering til 
bæredygtige investeringer og muliggøre omstilling til en klimaneutral økonomi;

6. minder om betydningen af et sikkert aktiv i euroområdet til at bidrage til stabilisering af 
de finansielle markeder og gøre det muligt for bankerne at reducere statsgældens 
indflydelse på deres balancer; opfordrer Kommissionen til at fremsætte lovforslag om 
oprettelse af et ægte europæisk sikkert aktiv;

7. understreger, at de finansielle markeder er indbyrdes tæt forbundne; fremhæver 
betydningen af, at banktilsynsmyndighederne er forberedt på alle mulige resultater af 
brexit, dog med det for øje, at dette ikke er en erstatning for, at de private aktører selv er 
forberedt;

Tilsyn

8. glæder sig over de fremskridt, der er gjort i banksektoren for at mindske risici og øge 
den finansielle stabilitet;

9. bemærker, at andelen af misligholdte lån hos signifikante kreditinstitutter er faldet med 
mere end halvdelen fra starten af ECB's banktilsyn i november 2014 til juni 2019; 
understreger behovet for at beskytte kundernes rettigheder i forbindelse med 
transaktioner med misligholdte lån;

10. bemærker, at arbejdet med gennemførelsen af de endelige Basel III-standarder allerede 
er påbegyndt; minder om sin beslutning af 23. november 2016 om færdiggørelsen af 
Basel III og opfordrer Kommissionen til at tage anbefalingerne heri i betragtning i 
forbindelse med udarbejdelsen af de nye lovgivningsforslag;

11. glæder sig over aftalen om et aftalememorandum mellem Den Europæiske Centralbank 
og Den Europæiske Revisionsret om fastlæggelse af de praktiske foranstaltninger med 
hensyn til informationsudveksling mellem institutionerne med hensyn til deres 
respektive mandater;

12. anmoder om øget gennemsigtighed i banktilsynet for at styrke kapitalmarkedernes og de 
finansielle markeders samt virksomhedernes og borgernes tillid;

13. bemærker, at innovative finansielle teknologier er i gang med grundlæggende at 
forandre den finansielle sektor, herunder bank- og betalingstjenester; fremhæver 
behovet for at tage de udfordringer, som disse nye teknologier udgør, op, såsom sikring 
af bæredygtige forretningsmodeller, lige vilkår med hensyn til regulering og tilsyn samt 
cybersikkerhed;

14. bemærker, at der er en betydelig indbyrdes afhængighed mellem skyggebanksektoren 
og den traditionelle banksektor, hvilket giver anledning til bekymring for så vidt angår 
systemiske risici på grund af manglen på passende tilsyn med førstnævnte; opfordrer i 
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denne forbindelse til, at der etableres en makroprudentiel værktøjskasse til imødegåelse 
af trusler mod den finansielle stabilitet som følge af den stadig større rolle, 
skyggebanksystemet spiller;

15. glæder sig over aftalen om informationsudveksling mellem ECB og AML/CFT-
tilsynsmyndighederne; minder om sin alvorlige bekymring over den 
lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige opsplitning på AML/CFT-området, som er 
dårligt egnet til at føre tilsyn med den stigende grænseoverskridende aktivitet i EU; 
opfordrer Kommissionen til at påbegynde en revision af EU's ramme for og lovgivning 
om bekæmpelse af hvidvask af penge med henblik på effektivt at imødegå de risici, som 
grænseoverskridende ulovlig aktivitet udgør for EU's finansielle systems integritet og 
EU-borgernes sikkerhed;

16. minder om sin beslutning af 8. juni 2011 om kreditvurderingsbureauernes 
fremtidsperspektiver; bemærker, at oprettelsen af et europæisk kreditvurderingsinstitut 
ville bidrage til at øge konkurrencen, mindske informationsasymmetrier og øge 
gennemsigtigheden for markederne; bemærker, at bæredygtighedsvurderinger baseret 
på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) kriterier udgør et vigtigt 
supplement til de kreditrisikovurderinger, der leveres af kreditvurderinger i forbindelse 
med kanalisering af midler til investeringer i bæredygtige aktiviteter;

17. noterer sig behovet for at øge indsatsen for i højere grad at gøre aktiviteterne på det 
finansielle marked overensstemmende med bæredygtighedsmålene og ESG-kriterierne, 
idet den centrale rolle, som de europæiske tilsynsmyndigheder spiller i disse mål 
understreges;

Afvikling

18. glæder sig over, at Den Fælles Afviklingsinstans ikke har skullet træffe 
afviklingsforanstaltninger i 2019; opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
undersøge, om lovgivningen er tilstrækkelig til at sikre, at alle banker vil kunne afvikles 
uden brug af skatteydernes penge, hvis det skulle blive nødvendigt; opfordrer 
Kommissionen til at følge op på Rådet for Finansiel Stabilitets gennemgang af 
lovgivningen om "for stor til at krakke" og overveje, om der igen bør overvejes 
lovgivning til at adskille indlånsvirksomhed og investeringsbankvirksomhed;

19. er bekymret over manglen på mekanismer i bankunionen til at sikre, at der kan stilles 
kriselikviditetsstøtte til rådighed i tilfælde af en afvikling, og opfordrer Kommissionen 
til omgående at forsøge at afhjælpe denne mangel;

20. opfordrer indtrængende til, at bagstopperen for Den Fælles Afviklingsfond gøres 
operationel;

21. understreger, at bankerne skal kunne operere på tværs af grænserne og samtidig forvalte 
deres kapital og likviditet på konsolideret niveau for at sprede deres risici og afhjælpe 
en eventuel manglende rentabilitet; understreger, at reglerne bør give moderselskabet 
større fleksibilitet i denne henseende, samtidig med at det præciseres, at moderselskabet 
i tilfælde af en krise bør stille kapital og likviditet til rådighed for datterselskabet i 
værtslandet;
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Indskudsforsiking

22. opfordrer indtrængende til, at bankunionen fuldføres gennem oprettelsen af en 
fuldstændig gensidiggjort europæisk indskudsforsikringsordning (EDIS) for at beskytte 
indskydere mod bankforstyrrelser og for at sikre tilliden blandt indskydere og investorer 
i hele bankunionen; glæder sig over støtten fra den [kommende] formand for 
Kommissionen og formanden for ECB til oprettelsen af EDIS;

°

° °

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
EBA, ECB, SRB, de nationale parlamenter og de kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 4, stk. 1, nr. 40), i forordning (EU) nr. 575/2013.


