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8.2.2017 A8-0019/9 

Amendement  9 

Sander Loones 

namens de ECR-Fractie 

Ramon Tremosa i Balcells 

namens de ALDE-Fractie 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is van oordeel dat er aan staatsschuld 

risico's verbonden zijn; merkt verder op dat 

financiële instellingen in sommige lidstaten 

bovenmatig in door hun eigen overheid 

uitgegeven obligaties hebben belegd, wat 

tot een buitensporige nationale 

vooringenomenheid leidt, terwijl een van 

de voornaamste doelstellingen van de 

bankenunie het juist is het risico als gevolg 

van de onderlinge verwevenheid van 

banken en staatsschulden te verkleinen; 

wijst erop dat een passende prudentiële 

behandeling van staatsschulden voor 

banken een stimulans zou kunnen zijn om 

hun blootstelling aan de gevaren van 

staatsobligaties beter te beheren; wijst er 

overigens op dat staatsobligaties een 

cruciale rol spelen als bron van 

hoogwaardig, liquide zekerheden en bij 

het voeren van monetair beleid, en dat het 

wijzigen van de prudentiële behandeling 

ervan, met name indien hierbij niet voor 

een geleidelijke aanpak wordt gekozen, 

aanzienlijke gevolgen voor zowel de 

financiële als de publieke sector zou 

kunnen hebben, hetgeen betekent dat de 

voors en de tegens van een herziening van 

het huidige kader zorgvuldig tegen elkaar 

4. is van oordeel dat er aan staatsschuld 

risico's verbonden zijn, die tot op heden 

nog niet zijn aangepakt; merkt verder op 

dat financiële instellingen in sommige 

lidstaten bovenmatig in door hun eigen 

overheid uitgegeven obligaties hebben 

belegd, wat tot een buitensporige nationale 

vooringenomenheid leidt, terwijl een van 

de voornaamste doelstellingen van de 

bankenunie het juist is het risico als gevolg 

van de onderlinge verwevenheid van 

banken en staatsschulden te verkleinen; is 

daarom van mening dat de regelgeving 

ten aanzien van staatsschuld moet worden 

aangepast aan het risico ervan; wijst erop 

dat een passende prudentiële behandeling 

van staatsschulden voor banken een 

stimulans zou kunnen zijn om hun 

blootstelling aan de gevaren van 

staatsobligaties beter te beheren; steunt de 

aanbevelingen van het ESRB om de 

behandeling van posities in 

staatsobligaties en interbancaire posities 

te herzien; is in dit opzicht van mening 

dat maatregelen om het concentratierisico 

aan te pakken, met inbegrip van een 

limiet voor grote blootstellingen, eventueel 

in combinatie met de invoering van 
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moeten worden afgewogen alvorens een 

voorstel wordt gepresenteerd; neemt nota 

van de diverse beleidsopties in het rapport 

van de werkgroep op hoog niveau inzake 

de prudentiële behandeling van de 

blootstelling aan staatsschulden, dat 

tijdens de informele bijeenkomst van 

ECOFIN op 22 april 2016 werd 

behandeld; is van oordeel dat het 

regelgevingskader van de EU met de 

internationale norm zou moeten stroken; 

wacht dan ook met veel belangstelling op 

het resultaat van het werk van de Raad 

voor financiële stabiliteit (FSB) met 

betrekking tot staatsschuld, als leidraad 

voor verdere besluiten; is van mening dat 

het Europese kader marktdiscipline 

mogelijk moet maken door een duurzaam 

beleid te voeren en te voorzien in 

kwalitatief hoogwaardige en liquide activa 

voor de financiële sector en veilige passiva 

voor overheden; beklemtoont dat niet 

alleen over staatsschuld moet worden 

nagedacht, maar ook over het bereiken van 

overeenstemming over een breder scala aan 

economische kwesties, over 

staatssteunregels en risico's zoals 

wangedrag, inclusief financiële strafbare 

feiten; 

risicowegingen die groter zijn dan nul, 

moeten worden ingevoerd voor overheden 

om een rem te zetten op de onderlinge 

afhankelijkheid tussen banken en 

overheden; is van oordeel dat het 

regelgevingskader van de EU met de 

internationale norm zou moeten stroken; 

wacht dan ook met veel belangstelling op 

het resultaat van het werk van de Raad 

voor financiële stabiliteit (FSB) met 

betrekking tot staatsschuld, als leidraad 

voor verdere besluiten; is van mening dat 

het Europese kader marktdiscipline 

mogelijk moet maken door een duurzaam 

beleid te voeren en te voorzien in 

kwalitatief hoogwaardige en liquide activa 

voor de financiële sector en veilige passiva 

voor overheden; beklemtoont dat niet 

alleen over staatsschuld moet worden 

nagedacht, maar ook over het bereiken van 

overeenstemming over een breder scala aan 

economische kwesties, over 

staatssteunregels en risico's zoals 

wangedrag, inclusief financiële strafbare 

feiten; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/10 

Amendement  10 

Sander Loones 

namens de ECR-Fractie 

Ramon Tremosa i Balcells 

namens de ALDE-Fractie 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. herinnert eraan dat bij toekomstige 

bankencrisissen de staatssteunregels in acht 

moeten worden genomen, en wijst erop dat 

buitengewone overheidssteun zowel van 

anticiperende, als tijdelijke aard moet zijn 

en niet kan worden gebruikt om verliezen 

goed te maken die een instelling heeft 

geleden of in de nabije toekomst 

waarschijnlijk zal lijden; roept op tot de 

vaststelling van doelgerichte procedures 

tussen de GAR en de Commissie voor 

besluitvorming in het geval van een 

afwikkeling, met name betreffende het 

tijdsbestek; is van oordeel dat de in het 

huidige kader ingebouwde flexibiliteit 

moet worden verduidelijkt, en is van 

oordeel dat deze ook beter moet worden 

gebruikt voor het aanpakken van specifieke 

situaties, zonder de daadwerkelijke 

afwikkeling van insolvente banken te 

verhinderen, met name de preventieve en 

alternatieve maatregelen waarbij middelen 

van depositogarantiestelsels worden 

gebruikt, zoals vermeld in artikel 11, leden 

3 en 6, van de richtlijn 

depositogarantiestelsels; verzoekt de 

Commissie dan ook haar interpretatie van 

39. herinnert eraan dat bij toekomstige 

bankencrisissen de staatssteunregels in acht 

moeten worden genomen, en wijst erop dat 

de uitzondering van buitengewone 

overheidssteun zowel van anticiperende als 

tijdelijke aard moet zijn en niet kan worden 

gebruikt om verliezen goed te maken die 

een instelling heeft geleden of in de nabije 

toekomst waarschijnlijk zal lijden; roept op 

tot de vaststelling van doelgerichte 

procedures tussen de GAR en de 

Commissie voor besluitvorming in het 

geval van een afwikkeling, met name 

betreffende het tijdsbestek; is van oordeel 

dat de in het huidige kader ingebouwde 

flexibiliteit moet worden verduidelijkt, en 

is van oordeel dat deze ook beter moet 

worden gebruikt voor het aanpakken van 

specifieke situaties, zonder de 

daadwerkelijke afwikkeling van insolvente 

banken te verhinderen, met name de 

preventieve en alternatieve maatregelen 

waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt, 

zoals vermeld in artikel 11, leden 3 en 6, 

van de richtlijn depositogarantiestelsels; 

verzoekt de Commissie dan ook haar 



 

AM\1116861NL.docx  PE598.457v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

de desbetreffende staatssteunregels te 

herzien, teneinde ervoor te zorgen dat de 

preventieve en alternatieve maatregelen die 

de Europese wetgever met de richtlijn 

inzake de depositogarantiestelsels beoogde 

ook daadwerkelijk kunnen worden 

toegepast; merkt op dat specifieke situaties 

verschillend zijn behandeld zonder 

duidelijke rechtvaardiging; herinnert de 

Commissie eraan dat een verslag ter 

beoordeling van de voortdurende behoefte 

aan mogelijke preventieve herkapitalisaties 

en de voorwaarden gekoppeld aan 

dergelijke maatregelen op 31 december 

2015 voltooid had moeten zijn; roept de 

Commissie op een dergelijk verslag alsnog 

zo snel mogelijk in te dienen; 

interpretatie van de desbetreffende 

staatssteunregels te herzien, teneinde 

ervoor te zorgen dat de preventieve en 

alternatieve maatregelen die de Europese 

wetgever met de richtlijn inzake de 

depositogarantiestelsels beoogde ook 

daadwerkelijk kunnen worden toegepast; 

merkt op dat specifieke situaties 

verschillend zijn behandeld zonder 

duidelijke rechtvaardiging; herinnert de 

Commissie eraan dat een verslag ter 

beoordeling van de voortdurende behoefte 

aan mogelijke preventieve herkapitalisaties 

en de voorwaarden gekoppeld aan 

dergelijke maatregelen op 31 december 

2015 voltooid had moeten zijn; roept de 

Commissie op een dergelijk verslag alsnog 

zo snel mogelijk in te dienen; 

Or. en 

 

 


