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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bankenunie - jaarverslag 2019
(2019/2130(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2019 over de bankenunie – jaarverslag 20181,

– gezien de feedback van de Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) over de 
resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over de bankenunie – 
jaarverslag 2018,

– gezien de goedkeuring van het bankenpakket door het Europees Parlement en de Raad,

– gezien het verslag van de vijf voorzitters van 22 juni 2015, getiteld “De voltooiing van 
Europa’s Economische en Monetaire Unie”,

– gezien de politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie 2019-2024, 
getiteld “Een Unie die de lat hoger legt - Mijn agenda voor Europa”, die Ursula 
von der Leyen op 16 juli 2019 heeft gepresenteerd,

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

– gezien het voorstel van de Commissie van 24 mei 2018 voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten 
(COM(2018)0339),

– gezien het jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2018 van 
maart 20193,

– gezien het verslag van het Europees Comité voor systeemrisico’s van juli 2019, getiteld 
“EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019”4,

– 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 EBA van 18 juli 2019 over de regelgevingsreikwijdte, de 
regelgevingsstatus en de autorisatiebenadering met betrekking tot fintech-activiteiten,

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0030.
2 Aangenomen teksten, 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

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_NL.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


PE643.187v01-00 4/8 PR\1192536NL.docx

NL

– gezien het verslag van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) van januari 
2019, getiteld “FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs”6,

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2013 tussen het Europees 
Parlement en de Europese Centrale Bank over de praktische regelingen in verband met 
de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening 
van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme aan de 
Europese Centrale Bank zijn opgedragen7,

– gezien het memorandum van overeenstemming van 9 oktober 2019 tussen de ECB en 
de Europese Rekenkamer (ERK) over audits van de toezichthoudende taken van de 
ECB8,

– gezien de verklaring waarover de Eurotop op zijn bijeenkomst van 21 juni 2019 
overeenstemming heeft bereikt,

– gezien het speciaal verslag van de Rekenkamer van 10 juli 2019 over EU-brede 
stresstests voor banken9,

– gezien de mededeling van de ECB van 22 augustus 2019 over de herziening van de 
toezichtsverwachtingen omtrent de prudentiële voorzieningen voor nieuwe niet-
renderende leningen, om rekening te houden met de nieuwe EU-verordening 
betreffende de toezichtsverwachtingen omtrent prudentiële voorzieningen10,

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 juni 2019, getiteld “Vierde 
voortgangsverslag over de terugdringing van niet-renderende leningen en verdere 
risicovermindering in de bankenunie” (COM(2019)0278),

– gezien het technisch advies van de Europese Autoriteit voor effecten en markten 
(ESMA) van 18 juli 2019 aan de Europese Commissie inzake 
duurzaamheidsoverwegingen op de kredietbeoordelingsmarkt11;

– gezien de discussienota van het Europees stabiliteitsmechanisme van oktober 2019 over 
de voltooiing van de bankenunie ter ondersteuning van de Economische en Monetaire 
Unie12,

– gezien de mededeling van de Commissie, getiteld “Actieplan: duurzame groei 

6 JC 2018 74.
7 PB L 320 van 30.11.2013, blz. 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 “Speciaal verslag nr. 10/2019: EU-brede stresstests voor banken: een ongeëvenaarde hoeveelheid verstrekte 
informatie over banken, maar meer coördinatie en aandacht voor risico’s nodig”, Europese Rekenkamer, 10 juli 
2019, https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=50393
10 Persbericht, “ECB herziet in het kader van nieuwe EU-verordening de toezichtsverwachtingen omtrent de 
prudentiële voorzieningen voor nieuwe niet-renderende leningen”, 22 augustus 2019, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.nl.html
11 ESMA 33-9-321.
12 Discussion Paper Series/7, Europees stabiliteitsmechanisme, oktober 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0278
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/nl/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.nl.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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financieren” (COM(2018)0097),

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over kredietratingbureaus: 
toekomstperspectieven13,

– gezien zijn resolutie van 19 september 2019 over de stand van zaken ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van de antiwitwaswetgeving van de Unie14,

– gezien het gezamenlijk advies van de Europese toezichthoudende autoriteiten van 
4 oktober 2019 inzake het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering in de 
financiële sector van de Europese Unie15,

– gezien de overeenkomst inzake de uitwisseling van informatie tussen de ECB en de 
autoriteiten die bevoegd zijn om het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme te bestrijden (AML/CFT),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0000/2019),

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;

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

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

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

Algemene overwegingen

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;

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;

3. is ingenomen met de over het algemeen verhoogde veerkracht van het Europese 

13 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0258.
14 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0097
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0258+0+DOC+XML+V0//NL
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_NL.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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bankwezen, zoals blijkt uit de risicobeoordeling van het Europese bankwezen voor 2018 
door de EBA;

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;

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;

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;

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;

Toezicht

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;

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;

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;

11. is ingenomen met het akkoord over een memorandum van overeenstemming tussen de 
Europese Centrale Bank en de Europese Rekenkamer, waarin de praktische regelingen 
voor de uitwisseling van informatie tussen de instellingen met betrekking tot hun 
respectieve mandaten zijn vastgesteld;

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

13. merkt op dat innovatieve financiële technologieën een ingrijpende transformatie van de 
financiële sector, met inbegrip van bank- en betalingsdiensten, tot gevolg hebben; 
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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;

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”;

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;

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;

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;

Afwikkeling

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;

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

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;

Depositoverzekering

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;

°

° °

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de EBA, de ECB, de GAR, de nationale parlementen en de bevoegde autoriteiten zoals 
gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 40, van Verordening (EU) nr. 575/2013.


