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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om bankunionen – årsrapport 2019
(2019/2130(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2019 om bankunionen – 
årsrapport 20181,

– med beaktande av återkopplingen från kommissionen och Europeiska centralbanken 
(ECB) avseende Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2019 om bankunionen 
– årsrapport 2018,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets godkännande av bankpaketet,

– med beaktande av de fem ordförandenas rapport av den 22 juni 2015 Färdigställandet 
av EU:s ekonomiska och monetära union,

– med beaktande av de politiska riktlinjerna för nästa kommission 2019–2024 med titeln 
En ambitiösare union: Min agenda för Europa, som presenterades av Ursula von der 
Leyen den 16 juli 2019,

– med beaktande av sin resolution av den 23 november 2016 om fullbordandet av 
Basel III2,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 24 maj 2018 till Europaparlamentets 
och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande 
tillgångar (COM(2018)0339),

– med beaktande av ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2018 från mars 20193,

– med beaktande av Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rapport från juli 2019 om 
finansförmedling utanför banksektorn ”EU Non-bank Financial Intermediation Risk 
Monitor 2019”4,

– med beaktande av Europeiska bankmyndighetens (EBA) rapport från december 2018 
om riskbedömning av det europeiska banksystemet ”Risk Assessment of the European 
Banking System”5,

1 Antagna texter, P8_TA(2019)0030.
2 Antagna texter, 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_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_EN.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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– med beaktande av EBA:s rapport av den 18 juli 2019 om reglering av fintech-
verksamhet ”Regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in 
relation to FinTech activities”,

– med beaktande av ESA-myndigheternas rapport om fintech från januari 2019 ”FinTech: 
Regulatory sandboxes and innovation hubs”6,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2013 mellan 
Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av 
demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB 
tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen7,

– med beaktande av samförståndsavtalet mellan ECB och Europeiska revisionsrätten av 
den 9 oktober 2019 om revisioner av ECB:s tillsynsuppgifter8,

– med beaktande av det uttalande som gjordes vid eurotoppmötet den 21 juni 2019,

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport av den 10 juli 2019 om EU-
omfattande stresstest för banker9,

– med beaktande av ECB:s tillkännagivande av den 22 augusti 2019 ECB reviderar 
tillsynsförväntningar på avsättningar i förebyggande syfte för nya nödlidande lån med 
anledning av en ny EU-förordning10,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 juni 2019 Fjärde 
lägesrapporten om minskning av nödlidande lån och ytterligare riskminskning i 
bankunionen  (COM(2019)0278),

– med beaktande av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tekniska 
rådgivning av den 18 juli 2019 till kommissionen om hållbarhetsöverväganden på 
kreditvärderingsmarknaden11,

– med beaktande av diskussionsunderlaget från Europeiska stabilitetsmekanismen från 
oktober 2019 ”Completing banking union to support Economic and Monetary Union”,12

– med beaktande av kommissionens meddelande Handlingsplan  för finansiering av 
hållbar tillväxt (COM(2018)0097),

6 JC 2018 74.
7 EUT L 320, 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 Särskild rapport nr 10/2019: EU-omfattande stresstest för banker: stora mängder information om banker har 
tagits fram men det behövs mer samordning och mer fokus på risker, Europeiska revisionsrätten, 10 juli 2019, 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=50393
10 Pressmeddelande: ”ECB revises supervisory expectations for prudential provisioning for new non-performing 
loans to account for new EU regulation”, 22 augusti 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, Europeiska stabilitetsmekanismen 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/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/en/Pages/DocItem.aspx?did=50393
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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– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 om kreditvärderingsinstitut: 
framtidsutsikter13,

– med beaktande av sin resolution av den 19 september 2019 om läget i genomförandet av 
lagstiftningen mot penningtvätt14,

– med beaktande av de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma yttrande av den 
4 oktober 2019 som behandlar de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism 
som påverkar Europeiska unionens finanssektor15,

– med beaktande av avtalet om informationsutbyte mellan ECB och de behöriga 
myndigheter som ansvarar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2019), och av följande skäl:

A. Processen med att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen kräver en solid 
bankunion såsom en nödvändig byggsten för euroområdets finansiella stabilitet samt 
inrättandet av en finanspolitisk stabiliseringsmekanism för euroområdet som helhet.

B. Bankunionen förblir ofullständig så länge den saknar en säkerhetsmekanism för den 
gemensamma resolutionsfonden (SRF) och ett europeiskt insättningsgarantisystem 
(EDIS).

C. Att ge ECB ansvaret för tillsynen över systemviktiga finansinstitut har visat sig vara 
framgångsrikt.

D. Den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM) har utvecklats på ett effektivt sätt.

Allmänna överväganden

1. Europaparlamentet påminner om de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet 
av bankunionen, särskilt när det gäller riskreducering. Parlamentet betonar dock att 
ytterligare framsteg måste göras, särskilt när det gäller riskdelning.

2. Europaparlamentet välkomnar stödet från kommissionens [tillträdande] ordförande och 
ECB:s ordförande till fullbordandet av bankunionen, och mer generellt till Ekonomiska 
och monetära unionen, genom inrättandet av en finanspolitisk kapacitet som är 
utformad för att förse euroområdet med en tillräcklig stabiliseringsfunktion.

3. Europaparlamentet välkomnar att det europeiska banksystemet i stort har blivit mer 
motståndskraftigt, vilket bekräftas genom EBA:s riskbedömning 2018 av det europeiska 
banksystemet.

13 Antagna texter, P7_TA(2011)0258.
14 Antagna texter, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-0258
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_EN.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. Europaparlamentet noterar att bankernas lönsamhet stadigt har ökat sedan 2012, med en 
avkastning på eget kapital som överstiger 6 % sedan 2017. Parlamentet understryker att 
den låga risken och de låga räntorna har lett till lägre kostnader för avsättningar och 
förluster. Parlamentet påminner om behovet av att kontinuerligt utvärdera 
finansieringsnivån till ekonomin och särskilt till små och medelstora företag.

5. Europaparlamentet understryker banksektorns avgörande roll när det gäller att 
kanalisera finansiering till hållbara investeringar och möjliggöra en övergång till en 
klimatneutral ekonomi.

6. Europaparlamentet upprepar vikten av en säker tillgång i euroområdet som ett sätt att 
stabilisera finansmarknaderna och göra det möjligt för bankerna att reducera 
exponeringen mot statsskulder i sina balansräkningar. Kommissionen uppmanas att 
lägga fram ett lagstiftningsförslag för att skapa en verklig europeisk säker tillgång.

7. Europaparlamentet understryker att finansmarknaderna i hög grad är sammanlänkade. 
Parlamentet betonar hur viktigt det är att banktillsynsorganen är förberedda på alla 
tänkbara utfall av brexit, med full insikt om att detta inte befriar de privata aktörerna 
från ansvaret att själva förbereda sig.

Tillsyn

8. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts inom banksektorn när det gäller 
att reducera riskerna och öka den finansiella stabiliteten.

9. Europaparlamentet noterar att andelen nödlidande lån som innehas av betydande institut 
har minskat med mer än hälften fram till juni 2019 från det att ECB:s banktillsyn 
inleddes i november 2014. Parlamentet understryker behovet av att skydda kundernas 
rättigheter i samband med transaktioner med nödlidande lån.

10. Europaparlamentet noterar att arbetet med genomförandet av de slutliga Basel III-
standarderna redan har inletts. Parlamentet påminner om sin resolution av den 23 
november 2016 om fullbordandet av Basel III och uppmanar kommissionen att agera 
utifrån dess rekommendationer vid utarbetandet av de nya lagstiftningsförslagen.

11. Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om ett samförståndsavtal mellan 
Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten om de praktiska 
arrangemangen för informationsutbytet mellan institutionerna inom ramen för deras 
respektive mandat.

12. Europaparlamentet begär ökad transparens i banktillsynen för att stärka förtroendet från 
kapital- och finansmarknader, företag och medborgare.

13. Europaparlamentet noterar att innovativ finansteknik i grunden omvandlar 
finanssektorn, inbegripet bank- och betalningstjänster. Parlamentet betonar behovet av 
att ta itu med de utmaningar som denna nya teknik medför, såsom att säkerställa 
hållbara affärsmodeller, lika spelregler i fråga om reglering och tillsyn samt 
cybersäkerhet.

14. Europaparlamentet noterar att det finns en betydande sammanlänkning mellan 
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skuggbankssektorn och den ”traditionella” banksektorn, vilket väcker farhågor om 
systemrisker med tanke på att det inte finns någon lämplig övervakning av 
skuggbankssektorn. Parlamentet efterlyser i detta avseende en verktygsuppsättning för 
makrotillsyn för att motverka hot mot den finansiella stabiliteten till följd av  
skuggbanksystemets ökande roll.

15. Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen om informationsutbyte mellan ECB 
och tillsynsmyndigheterna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Parlamentet påminner om sin allvarliga oro över den fragmenterade 
regleringen och tillsynen när det gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism, som inte lämpar sig för att övervaka den ökande gränsöverskridande 
verksamheten i EU. Kommissionen uppmanas att börja arbeta med översynen av EU:s 
ram och lagstiftning för bekämpning av penningtvätt för att på ett effektivt sätt ta itu 
med de risker som gränsöverskridande olaglig verksamhet utgör för integriteten i EU:s 
finansiella system och EU-medborgarnas säkerhet.

16. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 8 juni 2011 om 
kreditvärderingsinstitut: framtidsutsikter. Parlamentet konstaterar att inrättandet av ett 
europeiskt kreditvärderingsinstitut skulle bidra till att öka konkurrensen, minska 
informationsasymmetrin och öka transparensen på marknaderna. Parlamentet noterar att 
hållbarhetsbedömningar på grundval av kriterier för miljö, samhällsansvar och 
bolagsstyrning (ESG) är ett viktigt komplement till kreditriskbedömningar från 
kreditvärderingsinstitut när det gäller att kanalisera medel till investeringar i hållbar 
verksamhet.

17. Europaparlamentet noterar behovet av att öka insatserna för att göra 
finansmarknadsverksamhet mer förenlig med hållbarhetsmål och ESG-kriterier, och 
understryker de europeiska tillsynsmyndigheternas centrala roll avseende dessa mål.

Resolution

18. Europaparlamentet gläder sig åt att den gemensamma resolutionsnämnden inte har 
behövt vidta några resolutionsåtgärder under 2019. Kommissionen uppmanas att se över 
om lagstiftningen är adekvat för att säkerställa att alla banker vid behov kan genomgå 
resolution utan skattebetalarnas pengar. Kommissionen uppmanas vidare att följa upp 
den översyn som rådet för finansiell stabilitet gjort av lagstiftningen kring ”för stor för 
att gå omkull” och bedöma huruvida lagstiftning om en separation av inlåningsinstitut 
och investmentbanker bör övervägas på nytt.

19. Europaparlamentet är bekymrat över bristen på mekanismer i bankunionen för att 
säkerställa att akut likviditetsstöd kan tillhandahållas i händelse av resolution, och 
uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål försöka åtgärda denna brist.

20. Europaparlamentet kräver att den gemensamma resolutionsfondens säkerhetsmekanism 
blir operativ.

21. Europaparlamentet betonar att banker måste kunna bedriva verksamhet över gränserna 
samtidigt som de förvaltar sitt kapital och sin likviditet på konsoliderad nivå, i syfte att 
diversifiera sina risker och åtgärda bristande lönsamhet. Parlamentet betonar att reglerna 
bör möjliggöra större flexibilitet för moderbolaget i detta avseende, samtidigt som det 
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specifikt anges att moderbolaget vid en kris bör tillhandahålla kapital och likviditet till 
dotterbolaget i värdlandet.

Insättningsgaranti

22. Europaparlamentet kräver att bankunionen fullbordas genom inrättande av ett 
fullständigt ömsesidigt europeiskt insättningsgarantisystem, för att skydda insättare mot 
bankstörningar och säkerställa insättarnas och investerarnas förtroende för bankunionen. 
Parlamentet välkomnar stödet från kommissionens [tillträdande] ordförande och 
ECB:s ordförande för inrättandet av EDIS.

°

° °

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, EBA, ECB, SRB, de nationella parlamenten och berörda myndigheter 
enligt definitionen i punkt 40 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 575/2013.


