
 

AM\1116846NL.docx  PE598.457v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.2.2017 A8-0019/2 

Amendement  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

   E bis. overwegende dat de enige manier 

om te voorkomen dat het risico van een 

financiële reddingsoperatie door de 

belastingbetaler wordt gedragen en om 

financiële stabiliteit te waarborgen bestaat 

uit een duidelijke scheiding tussen bank-, 

trading- en kredietactiviteiten, met 

volledige inachtneming van de 

soevereiniteit van de lidstaten; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Amendement  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 45 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

45. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van de BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken, 

en zekerheid te verschaffen aan 

grensoverschrijdende beleggers; is 

derhalve ingenomen met het voorstel van 

de Commissie om verder te gaan bij de 

harmonisatie van de hiërarchie van 

claims; merkt op dat een betere 

harmonisatie van de reguliere 

insolventieregeling en van de hiërarchie 

van claims ook van essentieel belang is, 

zowel, in het geval van banken, voor het 

vermijden van discrepanties met de 

regeling voor de afwikkeling van banken, 

als, in het geval van ondernemingen, voor 

het bieden van aanvullende duidelijkheid 

en zekerheid aan grensoverschrijdende 

beleggers en om bij te dragen aan de 

aanpak van het probleem van oninbare 

leningen; is verheugd over het feit dat de 

BRRD een belangrijke verandering 

teweeg heeft gebracht in de hiërarchie 

van insolventie, waarbij voorrang wordt 

verleend aan verzekerde deposito's, zodat 

zij in de pikorde als hoogste van alle 

kapitaalinstrumenten, 

verliesabsorptiecapaciteit, andere niet-

achtergestelde schulden en niet-

45. roept op tot de intrekking van de 

richtlijn herstel en afwikkeling van 

banken, aangezien duidelijk is gebleken 

dat deze richtlijn ondoeltreffend en 

gevaarlijk is voor beleggers, 

obligatiehouders en deposanten, alsook 

voor de stabiliteit van het hele Europese 

financiële stelsel; 
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verzekerde deposito's eindigen; roept de 

GAR op tot openbaarmaking van de 

resultaten van de 

afwikkelbaarheidsbeoordelingen voor G-

SIB's en andere banken, waaronder de 

voorgestelde maatregelen om 

belemmeringen voor de afwikkeling te 

ondervangen; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/4 

Amendement  4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 57 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

57. wijst erop dat de rol van de Commissie 

is om gelijke randvoorwaarden in de EU te 

creëren en dat zij moet voorkomen dat de 

interne markt versnipperd raakt; 

57. wijst erop dat het noodzakelijk is om 

voor gelijke randvoorwaarden in de EU te 

zorgen, maar is van mening dat toezichts- 

en afwikkelingsregelingen op nationaal 

niveau moeten worden beheerd; 

Or. en 

 

 


