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Ontwerpresolutie Amendement 

26. is van mening dat de berekening van 

het maximaal uitkeerbare bedrag (MDA) 

voor elke afzonderlijke bank, 

overeenkomstig artikel 141, lid 6, van de 

richtlijn kapitaalvereisten (RKV), een 

belangrijk instrument is ter 

verwezenlijking van kapitaalherstel, als 

alternatief voor verkleining van de 

balansen; benadrukt dat het GTM, ondanks 

het gebrek aan duidelijkheid in de 

wetgeving over de hiërarchie tussen pijler 

twee en kapitaalbuffers in verband met het 

maximaal uitkeerbare bedrag en met 

andere sancties, gebruikmaakt van een 

flexibiliteitsmarge om te rigide oplossingen 

te vermijden die een negatief effect zouden 

kunnen hebben op de markt van aanvullend 

tier 1-obligaties (AT 1-obligaties) en op de 

concurrentievoorwaarden ten aanzien van 

andere rechtsgebieden; 

26. is van mening dat de berekening van 

het maximaal uitkeerbare bedrag (MDA) 

voor elke afzonderlijke bank, 

overeenkomstig artikel 141, lid 6, van de 

richtlijn kapitaalvereisten (RKV), een 

belangrijk instrument is ter 

verwezenlijking van kapitaalherstel, als 

alternatief voor verkleining van de 

balansen; benadrukt dat het GTM, ondanks 

het gebrek aan duidelijkheid in de 

wetgeving over de hiërarchie tussen pijler 

twee en kapitaalbuffers in verband met het 

maximaal uitkeerbare bedrag en met 

andere sancties, gebruikmaakt van een 

flexibiliteitsmarge om te rigide oplossingen 

te vermijden die een negatief effect zouden 

kunnen hebben op de markt van aanvullend 

tier 1-obligaties (AT 1-obligaties) en op de 

concurrentievoorwaarden ten aanzien van 

andere rechtsgebieden; dringt aan op een 

juridische verduidelijking van het MDA-

mechanisme en van de functie van pijler 

twee, die het "bankspecifieke risico" moet 

aanpakken, om te zorgen voor gelijke 

concurrentievoorwaarden in de EU en 

meer duidelijkheid te verschaffen over het 

doel van het mechanisme; is van mening 

dat de herziening van deze bepalingen tot 

doel moet hebben deze in de verordening 

op te nemen; 

Or. en 
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