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8.2.2017 A8-0019/11 

Amendement  11 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. vindt het hoge niveau van voor banken 

in de eurozone oninbare leningen, dat 

volgens gegevens van de ECB in april 

2016 EUR 1 1014 miljard bedroeg, 

zorgwekkend; acht het van cruciaal belang 

om dit niveau te verlagen; is ingenomen 

met de inspanningen die in sommige 

lidstaten reeds zijn geleverd om het niveau 

van de oninbare leningen te reduceren; stelt 

evenwel vast dat deze kwestie tot nu toe 

vrijwel uitsluitend op lidstaatniveau is 

aangepakt; is van oordeel dat het probleem 

op zo kort mogelijke termijn moet worden 

opgelost, maar erkent dat een definitieve 

oplossing niet zo één-twee-drie 

voorhanden ligt; is van mening dat bij alle 

voorgestelde oplossingen rekening moet 

worden gehouden met de bron van de 

oninbare leningen, de effecten op het 

vermogen van de banken om kredieten aan 

de reële economie te verstrekken, en de 

noodzaak van het ontwikkelen van een 

primaire en secundaire markt voor 

oninbare leningen, mogelijkerwijs in de 

vorm van veilige en transparante 

securitisatie op zowel Unie-, als 

lidstaatniveau; beveelt aan dat de 

Commissie de lidstaten ondersteunt bij - 

onder andere - de oprichting van speciale 

1. vindt het hoge niveau van voor banken 

in de eurozone oninbare leningen, dat 

volgens gegevens van de ECB in april 

2016 EUR 1 1014 miljard bedroeg, 

zorgwekkend; acht het van cruciaal belang 

om dit niveau te verlagen; is ingenomen 

met de inspanningen die in sommige 

lidstaten reeds zijn geleverd om het niveau 

van de oninbare leningen te reduceren; stelt 

evenwel vast dat deze kwestie tot nu toe 

vrijwel uitsluitend op lidstaatniveau is 

aangepakt; is van oordeel dat het probleem 

op zo kort mogelijke termijn moet worden 

opgelost, maar erkent dat een definitieve 

oplossing niet zo één-twee-drie 

voorhanden ligt; is van mening dat bij alle 

voorgestelde oplossingen rekening moet 

worden gehouden met de bron van de 

oninbare leningen, de effecten op het 

vermogen van de banken om kredieten aan 

de reële economie te verstrekken, en de 

noodzaak van het ontwikkelen van een 

primaire en secundaire markt voor 

oninbare leningen, mogelijkerwijs in de 

vorm van veilige en transparante 

securitisatie op zowel Unie-, als 

lidstaatniveau; beveelt aan dat de 

Commissie de lidstaten ondersteunt bij - 

onder andere - de oprichting van speciale 
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ondernemingen voor vermogensbeheer (of 

'bad banks') en versterkt toezicht; wijst er 

in dit verband nogmaals op dat het 

belangrijk is dat oninbare leningen 

verkocht moeten kunnen worden om 

kapitaal vrij te maken, hetgeen vooral 

belangrijk is voor de kredietverstrekking 

door banken aan kmo's; juicht de 

raadpleging van de ECB over 

ontwerprichtsnoeren voor banken met 

betrekking tot oninbare leningen toe als 

een eerste stap, maar is van mening dat er 

meer substantiële vorderingen moeten 

worden gemaakt; verwelkomt het voorstel 

van de Commissie inzake insolventie en 

herstructureringen, met inbegrip van snelle 

herstructureringen en tweede kansen, in het 

kader van de kapitaalmarktenunie; 

verzoekt de lidstaten hun wetgeving in 

kwestie, en in het bijzonder die aangaande 

de duur van de terugvorderingsprocedures, 

de werking van de justitiële systemen en - 

in het algemeen - de herstructurering van 

schulden, nog voordat deze wordt 

goedgekeurd en teneinde deze te 

vervolledigen, te verbeteren, en de 

noodzakelijke duurzame structurele 

hervormingen door te voeren, met het oog 

op herstel van de economische groei en het 

aanpakken van de oninbare leningen; 

neemt er kennis van dat sommige banken 

in de eurozone in de crisisjaren volgens de 

Bank voor Internationale Betalingen hun 

kapitaalbasis hebben uitgehold door 

aanzienlijke dividenden uit te keren, en 

soms zelfs dividenden hoger lagen dan de 

ingehouden winst; is van mening dat de 

kapitaalpositie van banken kan worden 

versterkt door de dividenden te verlagen en 

nieuw vermogen aan te trekken; 

ondernemingen voor vermogensbeheer (of 

'bad banks') en versterkt toezicht; uit zijn 

bezorgdheid over recente suggesties van 

vertegenwoordigers van de EBA en de 

ECB, namelijk dat deze ondernemingen 

voor vermogensbeheer moeten worden 

geschraagd door de belastingbetaler, en 

verwerpt het standpunt dat 

overheidsmiddelen moeten worden 

gebruikt om de banksector opnieuw 

winstgevend te maken; wijst er in dit 

verband nogmaals op dat het belangrijk is 

dat oninbare leningen verkocht moeten 

kunnen worden om kapitaal vrij te maken, 

hetgeen vooral belangrijk is voor de 

kredietverstrekking door banken aan 

kmo's; juicht de raadpleging van de ECB 

over ontwerprichtsnoeren voor banken met 

betrekking tot oninbare leningen toe als 

een eerste stap, maar is van mening dat er 

meer substantiële vorderingen moeten 

worden gemaakt; verwelkomt het voorstel 

van de Commissie inzake insolventie en 

herstructureringen, met inbegrip van snelle 

herstructureringen en tweede kansen, in het 

kader van de kapitaalmarktenunie; 

verzoekt de lidstaten hun wetgeving in 

kwestie, en in het bijzonder die aangaande 

de duur van de terugvorderingsprocedures, 

de werking van de justitiële systemen en - 

in het algemeen - de herstructurering van 

schulden, nog voordat deze wordt 

goedgekeurd en teneinde deze te 

vervolledigen, te verbeteren, en de 

noodzakelijke duurzame structurele 

hervormingen door te voeren, met het oog 

op herstel van de economische groei en het 

aanpakken van de oninbare leningen; 

neemt er kennis van dat sommige banken 

in de eurozone in de crisisjaren volgens de 

Bank voor Internationale Betalingen hun 

kapitaalbasis hebben uitgehold door 

aanzienlijke dividenden uit te keren, en 

soms zelfs dividenden hoger lagen dan de 

ingehouden winst; is van mening dat de 

kapitaalpositie van banken kan worden 

versterkt door de dividenden te verlagen en 
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nieuw vermogen aan te trekken; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Amendement  12 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is van mening dat het gebrek aan 

winstgevendheid in de Europese 

bankensector wordt veroorzaakt door 

problemen aan de vraagzijde, naast het 

aantal oninbare leningen en het 

renteklimaat; wijst erop dat de algemene 

economische stagnering en het 

recordniveau van liquide middelen dat 

wordt aangehouden door niet-financiële 

ondernemingen in de eurozone 

(gedeeltelijk door decennia van 

loonbepaling), die de afhankelijkheid van 

en de vraag naar leningen bij 

ondernemingen beperken, belangrijke 

factoren zijn voor de chronisch lage 

winstgevendheid van banken; is van 

mening dat om deze situatie recht te 

zetten, het bezuinigingsbeleid moet 

worden stopgezet en er dringend een 

substantieel EU-

infrastructuurinvesteringsprogramma 

moet komen dat nieuwe middelen in de 

reële economie investeert; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Amendement  13 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol 

Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. wijst op de risico's van financiële 

instellingen die 'too big to fail', 'too 

interconnected to fail' en 'too complex to 

resolve' zijn; stelt vast dat 

overeenstemming is bereikt over een reeks 

op internationaal niveau uitgewerkte 

beleidsmaatregelen om deze risico's aan te 

pakken (met name TLAC, centrale clearing 

van derivaten, en toevoeging aan de 

kapitaal- en hefboomratio voor 

wereldwijde systeembanken); zegt toe snel 

desbetreffende wetgevingsvoorstellen uit te 

werken voor de tenuitvoerlegging ervan in 

de Unie, waarmee de risico's van financiële 

instellingen van het type 'too big to fail' 

verder worden gereduceerd; herinnert aan 

de woorden van Mark Carney, voorzitter 

van de raad voor financiële stabiliteit 

(FSB), die erop neerkwamen dat 

overeenstemming over voorstellen voor 

een gemeenschappelijke internationale 

standaard voor de totale 

verliesabsorptiecapaciteit voor G-SIB's een 

keerpunt vormt om banken die worden 

beschouwd als 'too big to fail' een halt toe 

te roepen; stelt verder vast dat een 

doeltreffend 'bail-in'-mechanisme en de 

toepassing van een passend niveau van het 

16. wijst op de risico's van financiële 

instellingen die 'too big to fail', 'too 

interconnected to fail' en 'too complex to 

resolve' zijn; stelt vast dat 

overeenstemming is bereikt over een reeks 

op internationaal niveau uitgewerkte 

beleidsmaatregelen om deze risico's 

gedeeltelijk aan te pakken (met name 

TLAC, centrale clearing van derivaten, en 

toevoeging aan de kapitaal- en 

hefboomratio voor wereldwijde 

systeembanken); zegt toe snel 

desbetreffende wetgevingsvoorstellen uit te 

werken voor de tenuitvoerlegging ervan in 

de Unie, waarmee de risico's van financiële 

instellingen van het type 'too big to fail' 

verder worden gereduceerd; herinnert aan 

de woorden van Mark Carney, voorzitter 

van de raad voor financiële stabiliteit 

(FSB), die erop neerkwamen dat 

overeenstemming over voorstellen voor 

een gemeenschappelijke internationale 

standaard voor de totale 

verliesabsorptiecapaciteit voor G-SIB's een 

keerpunt vormt om banken die worden 

beschouwd als 'too big to fail' een halt toe 

te roepen; stelt verder vast dat een 

doeltreffend 'bail-in'-mechanisme en de 
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minimumvereiste voor eigen vermogen en 

in aanmerking komende passiva 

belangrijke elementen vormen van de 

regelgevingsmaatregelen voor het 

aanpakken van deze kwestie, en ertoe 

bijdragen dat het probleem van 

wereldwijde systeembanken kan worden 

opgelost zonder de inzet van 

overheidssteun en zonder verstoring van 

het financiële systeem als zodanig; 

toepassing van een passend niveau van het 

minimumvereiste voor eigen vermogen en 

in aanmerking komende passiva 

belangrijke elementen vormen van de 

regelgevingsmaatregelen voor het 

aanpakken van deze kwestie, en ertoe 

bijdragen dat het probleem van 

wereldwijde systeembanken kan worden 

opgelost zonder de inzet van 

overheidssteun en zonder verstoring van 

het financiële systeem als zodanig; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Amendement  14 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

De bankenunie - jaarverslag 2016 

2016/2247(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. benadrukt de beperkingen van de 

huidige stresstestmethodologie; is derhalve 

ingenomen met de inspanningen van de 

EBA en de ECB om verbeteringen aan te 

brengen aan het kader voor stresstests; is 

echter van mening dat er meer moet 

worden gedaan om de kans op en realiteit 

van daadwerkelijke crisissituaties te 

weerspiegelen door, onder andere, meer 

dynamische elementen, zoals 

besmettingsgevolgen, beter op te nemen in 

de methodologie; is van mening dat het 

gebrek aan transparantie met betrekking tot 

de eigen stresstests van de ECB op 

onzekerheid ten aanzien van de 

toezichthoudende praktijken duidt; roept de 

ECB op de resultaten van zijn stresstest 

bekend te maken, teneinde het 

marktvertrouwen te vergroten; 

18. benadrukt de beperkingen van de 

huidige stresstestmethodologie, zoals 

onder meer blijkt uit de speciale 

behandeling die Deutsche Bank vorig jaar 

bij de stresstest heeft genoten; is derhalve 

ingenomen met de inspanningen van de 

EBA en de ECB om verbeteringen aan te 

brengen aan het kader voor stresstests; is 

echter van mening dat er meer moet 

worden gedaan om de kans op en realiteit 

van daadwerkelijke crisissituaties te 

weerspiegelen door, onder andere, meer 

dynamische elementen, zoals 

besmettingsgevolgen, beter op te nemen in 

de methodologie; is van mening dat het 

gebrek aan transparantie met betrekking tot 

de eigen stresstests van de ECB op 

onzekerheid ten aanzien van de 

toezichthoudende praktijken duidt; roept de 

ECB op de resultaten van zijn stresstest 

bekend te maken, teneinde het 

marktvertrouwen te vergroten; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/15 

Amendement  15 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-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 

de desbetreffende staatssteunregels te 

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; wijst op het 

ontbreken van uitleg door de ECB over de 

berekening van het kapitaaltekort ten 

aanzien van het uit voorzorg ingediende 

herkapitalisatieverzoek van Monte dei 

Paschi di Siena, en dringt aan op 

maximale transparantie en samenhang bij 

deze berekeningen; 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 
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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; 

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 

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 

 

 


