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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til konklusionerne fra G20-topmøderne i tiden efter krisen, 

– der henviser til G20-finansministrenes og centralbankchefernes kommuniké af 27. 

februar 2016, 

– der henviser til G20-finansministrenes og centralbankchefernes kommuniké af 14.-15. 

april 2016,  

– der henviser til G20-finansministrenes og centralbankchefernes kommuniké af 23.-24. 

juli 2016, 

– der henviser til G20-ledernes kommuniké af 4.-5. september 2016, 

– der henviser til rapporterne fra Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) til G20-lederne 

med en opdatering af gennemførelsen af den aftalte reformdagsorden, navnlig BCBS-

rapporten fra november 2015 til G20-lederne "Finalising post-crisis reforms: an 

update"1,  

– der henviser til BCBS-høringsdokumenterne om det reviderede Basel III-regelsæt om 

gearingsgraden af 6. april 2016, om reduktion af variation i aktiver, der er 

kreditrisikovægtede aktiver - begrænsninger for anvendelsen af metoden med interne 

modeller af 24. marts 2016 og om revision af standardmetoden til opgørelse af 

kreditrisici af 10. december 2015, 

– der henviser til BCBS-debatoplægget og høringsdokumentet med titlen "Regulatory 

treatment of accounting provisions" (lovgivningsmæssig behandling af 

regnskabsmæssige bestemmelser) fra oktober 2016,  

– der henviser til BCBS-standarden for "TLAC-holdings – Amendments to the Basel III 

                                                 
1  http://www.bis.org/bcbs/publ/d344.pdf. 
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standard on the definition of capital"1,  

– der henviser til "EU Shadow Banking Monitor" (overvågning af skyggebanker) fra Det 

Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) fra juli 2016, 

– der henviser til resultaterne af de stresstest, som blev foretaget af Den Europæiske 

Banktilsynsmyndighed (EBA) og offentliggjort den 29. juli 2016, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. juli 2016 om færdiggørelse af 

Baselreformerne efter krisen2,  

– der henviser til IMF's "Global Financial Stability Report" fra 2016, 

– der henviser til sin beslutning af 10. marts 2016 om bankunionen – Årsberetning 20153, 

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 om status og udfordringer for EU's 

regulering af finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv 

EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion4, 

– der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 om EU's rolle i forbindelse med de 

internationale finansielle, monetære og regulerende institutioner og organer5,  

– der henviser til forskningsdokumentet til Økonomi og Valutaudvalget om "The 

European Union's role in International Economic Fora", dokument nr. 5: BCBS, 

– der henviser til drøftelserne med generalsekretæren fra Baselkomitéen for Banktilsyn 

(BCBS), Bill Coen, med formanden for SSM-tilsynsrådet, Danièle Nouy, med 

formanden for EBA, Andrea Enria, og med Kommissionens næstformand, Valdis 

Dombrovskis, om færdiggørelsen af Basel III/"Basel IV", 

– der henviser til Kommissionens erklæring om Basel-komitéens revision af 

standardmetoden til opgørelse af kreditrisici og de efterfølgende drøftelser med 

viceformand Jyrki Katainen den 6. juli 2016, 

– der henviser til forespørgslen til Kommissionen om færdiggørelsen af Basel III (O-

000136/2016 – B8-1810/2016), 

– der henviser til forslag til beslutning fra Økonomi- og Valutaudvalget, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2, 

A. der henviser til, at et robust banksystem med en solid kapital er en forudsætning for at 

bevare den finansielle stabilitet, eftersom det sikrer passende udlån til realøkonomien i 

hele cyklussen og støtter den økonomiske vækst; 

B. der henviser til, at G20-lederne i kølvandet på finanskrisen enedes om en omfattende 

                                                 
1  https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm. 
2  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/12-conclusions-banking-

reform/. 
3  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0093. 
4  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0006. 
5  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0108. 
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reformdagsorden, der styrker de internationale bankers reguleringsstandarder, herunder 

tilsynskravene; 

C. der henviser til, at BCBS er i færd med at udvikle internationalt aftale 

minimumsstandarder for tilsynskravene til store, internationalt aktive banker; der 

henviser til, at BCBS overvåger og evaluerer gennemførelsen af disse globale 

standarder og aflægger beretning til G20; der henviser til, at dets retningslinjer er et 

vigtigt redskab til at forhindre uensartet lovgivning i hele verden; 

D. der henviser til, at Den Europæiske Union gennemførte de internationalt aftalte 

standarder inden for rammerne af kapitalkravsforordningen (CRR) og 

kapitalkravsdirektivet (CRD IV), men tilpassede dem til EU's reelle finansieringsbehov, 

f.eks. vedrørende støttefaktoren for SMV'er og behovet for en vis fleksibilitet; der 

henviser til, at det i EU er blevet besluttet, at disse standarder gælder for alle banker og 

ikke kun de største internationalt aktive banker, mens visse ikke-europæiske 

jurisdiktioner udelukkende lader dem gælde for de største banker; der henviser til 

vigtigheden af, at der gøres fremskridt med hensyn til at opnå lige vilkår på 

internationalt plan; der henviser til, at Kommissionen forventes at fremsætte et 

lovgivningsforslag om revision af CRR/CRD IV for at gennemføre yderligere aftalte 

ændringer af Baselregelsættet; 

E. der henviser til, at tilsynskravene til banker er indbyrdes forbundne og supplerer andre 

reguleringsmæssige krav, såsom den samlede tabsabsorberende kapacitet (TLAC) og 

den obligatoriske anvendelse af central clearing af derivater; der henviser til, at de 

lovgivningsmæssige rammer for EU's banksektor er blevet markant forbedret i de 

seneste år, især gennem oprettelse af bankunionen; 

F. der henviser til, at en solid ramme for finansiel stabilitet og vækst bør være omfattende 

og afbalanceret, således at den indbefatter en dynamisk tilsynspraksis og ikke alene 

fokuserer på statisk regulering, som hovedsagelig vedrører kvantitative aspekter; 

G. der henviser til oplysninger, som viser, at der tidligere var for store udsving i 

risikovægtene og de "strategiske risikomodeller" for at mindske bankernes kapitalkrav, 

og at de nationale tilsynsmyndigheder har haft svært ved at vurdere interne modeller, 

hvilket har bidraget til den finansielle krise; 

H. der henviser til, at gennemførelsen af tilsynskrav til forskellige bankforretningsmodeller 

kan variere betydeligt i omfang og kompleksitet, hvilket gør en "universalløsning" 

ineffektiv og uforholdsmæssigt besværlig, navnlig for mange mindre indenlandsk 

orienterede, mindre komplekse og indbyrdes forbundne banker samt for deres 

regulerings- og tilsynsmyndigheder; der henviser til, at en passende grad af 

proportionalitet og fleksibilitet derfor er påkrævet; 

I. der henviser til, at yderligere ændringer af den tilsynsmæssige ramme for banker i 

øjeblikket drøftes af BCBS for at adressere kreditrisici og operationelle risici; der 

henviser til, at disse reformer fokuserer på at øge risikofølsomheden og robustheden af 

standardmetoden til opgørelse af kreditrisici, indføre yderligere begrænsninger for 

internt udarbejdede metoders rolle og afslutte udformningen og kalibreringen af 

gearingsgraden og et muligt kapitalgulv baseret på standardmetoder; 

J. der henviser til, at størstedelen af de amerikanske finansielle institutioner anvender 



 

 

standardmetoden til evaluering af kreditrisici, mens mange store og mellemstore banker 

i EU benytter sig af interne modeller; 

K. der henviser til, at en hensigtsmæssig revision af standardmetoden og overholdelse af 

proportionalitetsprincippet er af afgørende betydning, hvis BCBS-standarden skal 

fungere for de små banker, som hovedsageligt gør brug af den; 

L. der henviser til, at G20 har tilkendegivet, at den aktuelle revision ikke bør føre til en 

betydelig stigning i det samlede kapitalkrav, og at dette synspunkt blev gentaget af 

medlemsstaterne på Økofinrådets samling i juli 2016; 

M. der henviser til, at reguleringsmyndighederne nu underkaster europæiske banker 

systematiske og regelmæssige stresstests, og at resultaterne af disse undersøgelser 

offentliggøres; 

N. der henviser til, at repræsentanter for jurisdiktioner uden for EU, såsom Japan, har 

udtrykt betænkeligheder ved det voksende pres med hensyn til kapitaltilførsel og 

håndteringen af højere omkostninger for at overholde de nye normer; 

O. der henviser til, at BSBC's afgørelser ikke har retskraft og skal gennemføres ved hjælp 

af den almindelige lovgivningsprocedure for at have virkning i EU; der henviser til, at 

ikke alle nationale kompetente myndigheder har sæde i BCBS, men at ECB og SSM er 

repræsenteret som fuldgyldige medlemmer, mens Kommissionen og EBA er 

observatører; 

1. Understreger vigtigheden af solide globale standarder og principper for tilsynsregler for 

banker og glæder sig over BCBS's arbejde efter krisen på dette område; 

2. bekræfter, at bankerne er nødt til at være velkapitaliseret for at kunne støtte 

realøkonomien, begrænse den systemiske risiko og undgå en gentagelse af de enorme 

redningspakker, vi oplevede under krisen; understreger behovet for en passende 

regulering af skyggebanksektoren for at sikre fair konkurrence og finansiel stabilitet; 

3. understreger, at i modsætning til andre jurisdiktioner spiller bankerne en vigtig rolle for 

finansieringen af den europæiske økonomi og vil sandsynligvis fortsat være den 

vigtigste finansieringskilde for husholdninger og virksomheder, især SMV'er; 

understreger, at EU's lovgivning altid har været indrettet til at afspejle dette (f.eks. ved 

anvendelse af SMV-støttefaktoren) og fortsat bør være det (f.eks. ved at forlænge og 

udvide støttefaktoren); anerkender imidlertid betydningen af at diversificere den 

europæiske økonomis finansieringskilder og glæder sig i denne forbindelse over det 

igangværende arbejde inden for rammerne af CMU; 

4. noterer sig det igangværende arbejde i BCBS for at færdiggøre Basel III-regelsættet, 

som skal sikre øget forenkling, sammenlignelighed og konvergens for den 

risikovægtede kapitalramme med henblik på at adressere de uforholdsmæssigt store 

udsving i risikovægtede aktiver og for at sikre, at der anvendes samme regler ved de 

samme risici; understreger behovet for større gennemsigtighed og ansvarlighed for at 

styrke legitimiteten og ejerskabet i forbindelse med BCBS's forhandlinger; glæder sig 

over, at generalsekretæren for BCBS har mødtes med ECON-Udvalget og tilskynder til 

yderligere dialog; 

5. understreger, at denne revision bør overholde det princip, som Gruppen af 



 

 

Centralbankchefer og Finanstilsynschefer (GHOS) har erklæret, om ikke i væsentlig 

grad at øge de samlede kapitalkrav og samtidig styrke de europæiske bankers 

overordnede finansielle stilling; 

6. understreger, at et andet og lige så vigtigt princip, der skal overholdes ved revisionen, er 

at fremme lige konkurrencevilkår på globalt plan ved at mindske – snarere end skærpe – 

forskellene mellem jurisdiktioner og bankmodeller, og ved ikke i urimelig grad at 

straffe EU's bankmodel;  

7. er bekymret over, at en tidlig analyse af de seneste udkast fra BCBS viser, at 

reformpakken, som den foreligger, muligvis ikke er i overensstemmelse med de to 

ovennævnte principper; opfordrer BCBS til at revidere sit forslag i overensstemmelse 

hermed og ECB og SSM til ved den endelige udformning og overvågning af den nye 

standard, at sikre overholdelse heraf; 

8. understreger, at denne tilgang vil bidrage til at sikre, at Europa-Parlamentet som 

medlovgiver konsekvent gennemfører den nye standard; 

9. minder om vigtigheden af, at proportionalitetsprincippet ikke blot vurderes i forhold til 

størrelsen af de institutter, der reguleres, men også kommer til udtryk som en rimelig 

balance mellem ulemperne og fordelene ved regulering for hver gruppe af interessenter; 

10. opfordrer til, at der på EU-plan og internationalt føres dialog og udveksles bedste 

praksis om proportionalitetsprincippets anvendelse; 

11. opfordrer BCBS til omhyggeligt og grundigt at vurdere den kvalitative og kvantitative 

virkning af de nye reformer, under hensyntagen til deres konsekvenser for de forskellige 

jurisdiktioner og for de forskellige bankmodeller, før standarden vedtages af udvalget; 

mener, at denne vurdering også bør tage hensyn til de tidligere reformer, som udvalget 

har foreslået; opfordrer BCBS til at foretage de nødvendige tilpasninger, såfremt der 

konstateres ubalancer i forbindelse med analysen; 

12. minder om vigtigheden af en risikobaseret tilgang til regulering, hvor der anvendes 

samme regler for samme risici, og understreger behovet for at mindske mulighederne 

for regelarbitrage og uforholdsmæssigt store udsving i risikovægtede aktiver; opfordrer 

BCBS til at bevare den tilsynsmæssige regulerings risikofølsomhed, blandt andet ved at 

sikre, at revisionen af standardmetoden og anvendelsen af IRBA tager højde for risikoen 

for regelarbitrage og reelt afspejler de særlige forhold ved de forskellige 

finansieringsformer, som f.eks. långivning til fast ejendom, finansiering af infrastruktur 

og specialiseret långivning, og ved at undgå uforholdsmæssige virkninger for 

realøkonomien; udtrykker i denne forbindelse betænkeligheder ved de potentielle 

virkninger for realøkonomien af den foreslåede indførelse af minimumsresultater 

(output floors); 

13. opfordrer Kommissionen til nøje og grundigt at vurdere den kvalitative og kvantitative 

virkning af de seneste og kommende reformer, bl.a. af finansieringen af realøkonomien 

i Europa og af planlagte europæiske lovgivningsmæssige projekter, såsom 

kapitalmarkedsunionen; opfordrer Kommissionen til at gøre brug af resultaterne af den 

opfordring til indsendelse af dokumentation samt af arbejdsforløbet i forbindelse med 

den første statusopgørelse om regulering af finansielle tjenesteydelser, som skal være 

færdig ved udgangen af 2016; opfordrer Kommissionen til at sikre, at de nye BCBS-



 

 

forslag eller gennemførelsen heraf ikke modarbejder disse initiativer; understreger, at 

denne vurdering ikke bør underminere de hidtil opnåede lovgivningsmæssige resultater 

og ikke bør ses som en opfordring til deregulering; 

14. anmoder om, at kravene om obligatorisk central clearing af derivatprodukter tages fuldt 

ud i betragtning ved fastsættelse af gearingsgraden for at fremme en praksis med central 

clearing; 

15. minder om, at der skal tages behørigt hensyn til de særlige forhold ved de europæiske 

bankmodeller, de markeder, de opererer på, størrelsen af de forskellige institutter og de 

forskellige risikoprofiler, både i forbindelse med konsekvensanalyser og kalibrering af 

standarderne, for at opretholde den nødvendige diversitet i den europæiske banksektor 

og overholde proportionalitetsprincippet; opfordrer Kommissionen til at tage højde for 

alle disse principper, når den fastsætter gennemførelsens omfang og omsætter BCBS-

forslagene i EU-lovgivning; 

16. understreger de europæiske og nationale banktilsyns centrale rolle med hensyn til at 

sikre tilsynsmæssig konvergens i EU under hensyntagen til proportionalitetsprincippet 

og hensigtsmæssigheden af reglerne for de forskellige bankmodeller; understreger 

betydningen af pålidelige og sammenlignelige oplysninger om situationen for de 

institutter, der er underkastet tilsyn, således at dette arbejde kan udføres effektivt og 

pålideligt; understreger, at retten til at anvende interne modeller bør bevares; opfordrer 

SSM og EBA til at fortsætte deres tilsynsopgaver for at sikre en konsekvent 

gennemførelse af interne modeller og modellernes evne til at afspejle de risici, der er 

forbundet med bankernes forretningsmodeller, forbedre konvergens i den måde, hvorpå 

deres mangler afhjælpes, og til at foreslå ændringer, hvor dette er nødvendigt; 

17. minder om samspillet mellem tilsynskravene til banker og andre store bankstandarder, 

som f.eks. indførelse af TLAC-standarden inden for EU og dens harmonisering med 

MREL-kravet inden for rammerne af BRRD samt anvendelsen af IFRS 9-

regnskabsstandarden i den nærmeste fremtid og rammen for bankunionen; understreger 

derfor, at overvejelserne om reformerne af den tilsynsmæssige regulering bør tage 

hensyn til alle disse forskellige elementer og deres respektive og kombinerede 

virkninger; 

18. minder om, at flere store banker i EU i de seneste år har udbetalt udbytte til 

aktionærerne, mens de fortsat var kraftigt underkapitaliserede og endnu ikke havde 

bragt deres regnskaber i orden på en konsekvent måde; 

19. opfordrer Kommissionen til at prioritere arbejdet med små banker (small banking box) 

for de mindst risikobetonede bankmodeller, og at udvide dette arbejde til at omfatte en 

vurdering af muligheden for en fremtidig lovgivningsmæssig ramme med mindre 

komplekse og mere hensigtsmæssige og proportionale tilsynsregler, som er specielt 

tilpasset til forskellige typer bankmodeller; 

20. understreger betydningen af den rolle, som Kommissionen, Den Europæiske 

Centralbank og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed spiller gennem deres deltagelse 

i BCBS's arbejde og gennem indførelsen af gennemsigtige og omfattende opdateringer 

om udviklingen i BCBS's drøftelser; opfordrer til, at der sikres større synlighed for 

denne rolle i Økofinrådets samlinger og øget ansvarlighed over for Europa-Parlamentets 

ECON-udvalg, med en regelmæssig afrapportering fra EU's repræsentanter i 



 

 

drøftelserne; 

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen. 


