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9.1.2019 A8-0419/1 

Ændringsforslag  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen – Årsberetning 2018 

(2018/2100(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at beholdningen af 

misligholdte lån fortsat er foruroligende 

stor i nogle medlemsstaters banksystemer; 

E. der henviser til, at beholdningen af 

misligholdte lån og niveau 2- og niveau 3-

eksponeringer fortsat er foruroligende stor 

i nogle medlemsstaters banksystemer; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Ændringsforslag  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen – Årsberetning 2018 

(2018/2100(INI)) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Fa. der henviser til, at ifølge ESMA's 

første årlige statistiske rapport af 18. 

oktober 2018 om EU's derivatmarkeder 

udgjorde EU's derivatmarkeder en 

nominel udestående bruttoværdi på 660 

billioner EUR ved udgangen af 2017;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen – Årsberetning 2018 

(2018/2100(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. noterer sig resultaterne af EBA's 

EU-omfattende stresstest; glæder sig over, 

at niveau 2- og niveau 3-instrumenter er 

blevet medtaget i 2018-stresstestens 

anvendelsesområde; mener, at stresstest 

bør fortolkes i sammenhæng med andre 

løbende 

overvågningsovervågningsaktiviteter; 

opfordrer FTM, EBA og ESRB til at 

anvende konsekvente metoder, når de 

definerer stresstesten, for at sikre en høj 

grad af gennemsigtighed i denne procedure 

samt for at forhindre eventuelle 

forvridninger;  

10. noterer sig resultaterne af EBA's 

EU-omfattende stresstest; glæder sig over, 

at niveau 2- og niveau 3-instrumenter er 

blevet medtaget i 2018-stresstestens 

anvendelsesområde; gentager sin 

opfordring til FTM om at gøre en 

reduktion af disse komplekse og illikvide 

finansielle instrumenter, herunder 

derivater, til en af dens hovedprioriteter i 

forbindelse med tilsynet; mener, at 

stresstest bør fortolkes i sammenhæng med 

andre løbende 

overvågningsovervågningsaktiviteter; 

opfordrer FTM, EBA og ESRB til at 

anvende konsekvente metoder, når de 

definerer stresstesten, for at sikre en høj 

grad af gennemsigtighed i denne procedure 

samt for at forhindre eventuelle 

forvridninger; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Ændringsforslag  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen – Årsberetning 2018 

(2018/2100(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. påpeger, at der er risici forbundet 

med statsgæld;  noterer sig det 

igangværende arbejde i Baselkomitéen for 

Banktilsyn (BCBS) for så vidt angår 

suveræn risiko; er også bekymret over, at 

nogle finansieringsinstitutter har alt for 

store eksponeringer over for 

statsobligationer udstedt af deres egne 

regeringer;  understreger, at EU's 

lovgivningsmæssige rammer om rettidig 

omhu i forbindelse med statsgæld bør 

være i overensstemmelse med 

internationale standarder;  

udgår 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Ændringsforslag  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen – Årsberetning 2018 

(2018/2100(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. noterer sig de igangværende 

forhandlinger om pakken om misligholdte 

lån; noterer sig ECB's tillæg vedrørende 

misligholdte lån og EBA's arbejde 

vedrørende retningslinjer for forvaltning af 

misligholdte eksponeringer og 

eksponeringer med henstand; glæder sig 

over reduktionen i mængden af 

misligholdte lån i de seneste år; bekræfter 

sin bekymring over, at det samlede antal 

misligholdte lån og niveau 2- og niveau 3-

instrumenter samt disses andel i nogle 

medlemsstater fortsat ligger et godt stykke 

over gennemsnittet; understreger, at den 

risiko, som misligholdte lån udgør for den 

finansielle stabilitet, stadig er betydelig, 

men dog mindre end den var for få år 

siden; er enig med Kommissionen i, at det 

primære ansvar for at reducere 

misligholdte lån ligger hos 

medlemsstaterne, navnlig gennem effektiv 

insolvenslovgivning, og hos bankerne selv, 

men understreger EU's interesse i at 

reducere andelen af misligholdte lån;  

16. noterer sig den aftale, der blev 

indgået den 18. december 2018 om pakken 

om misligholdte lån; beklager, at de 

økonomiske og sociale konsekvenser af de 

nye tilsynsrammer, navnlig de negative 

konsekvenser for låntagerne og 

finansieringen af realøkonomien, ikke er 

blevet tilstrækkeligt behandlet; udtrykker 

bekymring over hensigtsmæssigheden, 

proportionaliteten og den økonomiske 

virkning af kravet om fuld dækning for 

sikrede misligholdte lån; minder i denne 

forbindelse om, at sikkerhedsstillelse kan 

have en betydelig realiserbar værdi, selv i 

mange år efter at lånet er blevet 

klassificeret som en misligholdt 

eksponering; noterer sig ECB's tillæg 

vedrørende misligholdte lån og EBA's 

arbejde vedrørende retningslinjer for 

forvaltning af misligholdte eksponeringer 

og eksponeringer med henstand; glæder sig 

over reduktionen i mængden af 

misligholdte lån i de seneste år; bekræfter 

sin bekymring over, at det samlede antal 

misligholdte lån og niveau 2- og niveau 3-

instrumenter samt disses andel i nogle 

medlemsstater fortsat ligger et godt stykke 

over gennemsnittet; understreger, at den 

risiko, som niveau 2- og niveau 3-

instrumenter udgør for den finansielle 

stabilitet, stadig er betydelig, mens den 
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risiko, som misligholdte lån udgør, er 
mindre end den var for få år siden; er enig 

med Kommissionen i, at det primære 

ansvar for at reducere misligholdte lån 

ligger hos medlemsstaterne, navnlig 

gennem effektiv insolvenslovgivning, og 

hos bankerne selv, men understreger EU's 

interesse i at reducere andelen af 

misligholdte lån; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Ændringsforslag  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen – Årsberetning 2018 

(2018/2100(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. fremhæver, at problemet med 

banker, der er "for store til at krakke", 

stadig er relevant og udgør en betydelig 

risiko for bankernes 

afviklingsmuligheder; understreger 

behovet for en strukturreform af 

banksektoren, som bygger på en 

obligatorisk adskillelse af 

handelsaktiviteterne fra kreditfunktionen; 

påpeger, at denne reform ville udgøre et 

fundamentalt supplement til 

kriseløsningsrammen, hvilket 

erfaringerne fra finanskrisen i 2008 viste; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Ændringsforslag  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Bankunionen – Årsberetning 2018 

(2018/2100(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. bekræfter sin holdning om, at 

reglerne om forebyggende rekapitalisering 

bør præciseres; bemærker, at en 

forebyggende rekapitalisering kan være et 

instrument til krisestyring, men mener, at 

dens anvendelse bør begrænses strengt til 

ekstraordinære tilfælde, hvor banken 

overholder de harmoniserede lovpligtige 

minimumskapitalniveauer og derfor er 

solvent, og hvor overholdelsen af EU's 

statsstøtteregler sikres; minder om, at 

formålet med EU's afviklingsordning er at 

sikre, at skatteyderne beskyttes, at 

omkostningerne i forbindelse med 

nødlidende banker bæres af aktionærerne 

og kreditorerne, og at stabiliteten i det 

finansielle system som helhed opretholdes; 

understreger, at reglerne om afvikling af 

kreditinstitutter skal anvendes endnu 

bedre; 

25. bekræfter sin holdning om, at 

reglerne om forebyggende rekapitalisering 

bør præciseres; bemærker, at en 

forebyggende rekapitalisering kan være et 

vigtigt og legitimt instrument til 

krisestyring, og mener, at dens anvendelse 

skal være fuldt tilgængelig, hvis banken 

står over for en likviditetskrise, men er 

solvent; minder om, at formålet med EU's 

afviklingsordning er at sikre, at 

skatteyderne beskyttes, at omkostningerne i 

forbindelse med nødlidende banker bæres 

af deres aktionærer og kreditorer, der har 

tilstrækkelig kapacitet til at bære tab, og 

at stabiliteten i det finansielle system som 

helhed opretholdes; understreger, at 

reglerne om afvikling af kreditinstitutter 

fuldt ud bør udelukke indskydere og små 

kreditorer fra at skulle bære banktab;  

Or. en 

 

 


