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2017/2072(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. gentager sin bekymring over 

risiciene ved at besidde aktiver i niveau 3, 

herunder derivater, navnlig over 

problemerne med at værdiansætte dem; 

glæder sig i denne forbindelse over EBA’s 

medtagelse af specifikke 

risikostyringsforanstaltninger vedrørende 

instrumenter i niveau 2 og 3 i stresstesten 

for 2018; gentager sin opfordring til den 

fælles tilsynsmekanisme til at prioritere 

dette spørgsmål i 2018; 

10. gentager sin bekymring over 

risiciene for den finansielle stabilitet i hele 

euroområdet som følge af visse 

banksystemers høje eksponering for 

aktiver i niveau 2 og 3, herunder derivater, 

og navnlig over problemerne med at 

værdiansætte dem; beklager, at ECB siden 

sin oprettelse har ikke truffet nogen 

foranstaltninger til at imødegå og 

mindske de risici, der er forbundet med 

disse illikvide og komplekse instrumenter; 
glæder sig i denne forbindelse over EBA’s 

medtagelse af specifikke 

risikostyringsforanstaltninger vedrørende 

instrumenter i niveau 2 og 3 i stresstesten 

for 2018; gentager på det kraftigste sin 

opfordring til den fælles tilsynsmekanisme 

til at prioritere dette spørgsmål i 2018 for 

at sikre en mere realistisk vurdering af de 

iboende systemiske risici i det europæiske 

banksystem og tilvejebringe en hårdt 

tiltrængt mindskelse af dem; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30a. henviser til den afgørende 

betydning af at få gennemført en ambitiøs 

strukturreform af banksektoren på 

grundlag af på en klar og obligatorisk 

adskillelse af investeringsaktiviteter og 

traditionelle udlånsaktiviteter; er 

modstander af, at Kommissionen som 

bebudet trækker sit forslag om dette 

tilbage; minder om, at Kommissionen selv 

tilskyndede en sådan reform som "et 

vigtigt supplement til BRRD-direktivet til i 

forbindelse med løsning på bankkriser"; 

understreger, at adskillelsen er en 

forudsætning for at fremme en løsning på 

kriserne og samtidig yde opsparere og 

indskydere fuld beskyttelse og for effektivt 

løse problemet med banker, der er for 

store til at gå fallit; opfordrer 

Kommissionen til at genfremsætte 

forslaget og fremme indgåelsen af en 

aftale mellem medlovgiverne; 

Or. en 
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Punkt 31 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  31a. giver udtryk for dyb bekymring 

over de negative konsekvenser af en bail-

in for europæiske investorernes og 

borgeres tillid; påpeger, at bail-in-

mekanismen kan have den uønskede 

virkning at fremskynde kriser og øge den 

finansielle ustabilitet, der udløser panik 

og smitter af på markederne; fordømmer 

den underliggende uretfærdighed i bail-

in-princippet, der medfører, at ansvaret 

for bankkonkurser til en vis grad også 

skal bæres af mindre investorer, 

opsparere og kontohavere, som ikke har 

kontrol over bankernes soliditet eller 

indflydelse på deres ledelse; 

Or. en 

 

 


