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Forslag til beslutning
Punkt 39

Forslag til beslutning Ændringsforslag

39. beklager, at spørgsmålet om 
hjemland og værtsland fortsat er en 
udfordring for fuldførelsen af bankunionen, 
og mener, at indførelsen af EDIS er en del 
af løsningen sideløbende med yderligere 
risikobegrænsende foranstaltninger; er 
bekymret over, at hjem- og værtslande kan 
træffe foranstaltninger til at beskytte 
aktiver og fortsætte med fornyet 
øremærkning, hvis niveauet af misligholdte 
lån stiger, efterhånden som de offentlige 
støtteforanstaltninger aftager; understreger, 
at bankerne skal kunne operere på tværs af 
grænserne og samtidig forvalte deres 
kapital og likviditet på konsolideret niveau 
med troværdige sikkerhedsforanstaltninger, 
som kan håndhæves, for værtslande med 
hensyn til tilgængeligheden af ressourcer 
og indvirkningen på den finansielle 
stabilitet for at sprede deres risici og 
afhjælpe enhver manglende rentabilitet; 
mener, at der er behov for en gradvis 
harmonisering på områder, hvor der er 
nationale valgmuligheder og 
skønsbeføjelser, herunder inden for 
insolvensret, for at lette 
afviklingsplanlægning for 
grænseoverskridende bankkoncerner i 
bankunionen;

39. beklager, at spørgsmålet om 
hjemland og værtsland fortsat er en 
udfordring for fuldførelsen af bankunionen, 
og mener, at indførelsen af EDIS er en del 
af løsningen, men først efter, at 
risikobegrænsning har fundet sted; er 
bekymret over, at hjem- og værtslande kan 
træffe foranstaltninger til at beskytte 
aktiver og fortsætte med fornyet 
øremærkning, hvis niveauet af misligholdte 
lån stiger, efterhånden som de offentlige 
støtteforanstaltninger aftager; understreger, 
at bankerne skal kunne operere på tværs af 
grænserne og samtidig forvalte deres 
kapital og likviditet på konsolideret niveau 
med troværdige sikkerhedsforanstaltninger, 
som kan håndhæves, for værtslande med 
hensyn til tilgængeligheden af ressourcer 
og indvirkningen på den finansielle 
stabilitet for at sprede deres risici og 
afhjælpe enhver manglende rentabilitet; 
mener, at der er behov for en gradvis 
harmonisering på områder, hvor der er 
nationale valgmuligheder og 
skønsbeføjelser, herunder inden for 
insolvensret, for at lette 
afviklingsplanlægning for 
grænseoverskridende bankkoncerner i 
bankunionen;

Or. en
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Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. glæder sig over FTM's bestræbelser 
på at yde vejledning og klarhed til banker 
med henblik på selvevaluering og korrekt 
rapportering af miljø- og klimarelaterede 
risici; understreger, at der er behov for et 
yderligere tilsynsmæssigt pres på de 
finansielle institutioner for at oplyse 
klimarelaterede og miljømæssige risici; 
mener, at FTM's klimastresstest er et 
vigtigt skridt i retning af at evaluere 
bankernes praksis og kortlægge konkrete 
områder, hvor der kan ske forbedringer; 
roser i den forbindelse anbefalingen fra 
ECB's retningslinjer om klimarelaterede og 
miljømæssige risici om en bedre strategisk 
og omfattende tilgang til at tackle 
klimarelaterede risici; støtter tanken om, at 
bankerne i 2021 skal udarbejde 
selvevaluerings- og handlingsplaner 
efterfulgt i 2022 af en tilsynsmæssig 
gennemgang af bankernes handlinger; 
mener, at disse selvevalueringer og 
rapporteringer bør efterleve 
proportionalitetsprincippet og ikke bør ske 
på bekostning af bankernes kapacitet og 
konkurrenceevne; noterer sig EBA's 
initiativ til at gennemføre et EU-dækkende 
pilotprojekt om klimarisici og bemærker, at 
der er behov for flere oplysninger om 
omstillingsstrategier og 
drivhusgasemissioner for at give banker og 
tilsynsmyndigheder mulighed for at 

45. glæder sig over FTM's bestræbelser 
på at yde vejledning og klarhed til banker 
med henblik på selvevaluering og korrekt 
rapportering af miljø- og klimarelaterede 
risici; understreger, at der er behov for et 
yderligere tilsynsmæssigt pres på de 
finansielle institutioner for at oplyse 
klimarelaterede og miljømæssige risici; 
mener, at FTM's klimastresstest er et 
vigtigt skridt i retning af at evaluere 
bankernes praksis og kortlægge konkrete 
områder, hvor der kan ske forbedringer; 
roser i den forbindelse anbefalingen fra 
ECB's retningslinjer om klimarelaterede og 
miljømæssige risici om en bedre strategisk 
og omfattende tilgang til at tackle 
klimarelaterede risici; støtter tanken om, at 
bankerne i 2021 skal udarbejde 
selvevaluerings- og handlingsplaner 
efterfulgt i 2022 af en tilsynsmæssig 
gennemgang af bankernes handlinger; 
mener, at disse selvevalueringer og 
rapporteringer bør efterleve 
proportionalitetsprincippet og ikke bør ske 
på bekostning af bankernes kapacitet og 
konkurrenceevne; noterer sig EBA's 
initiativ til at gennemføre et EU-dækkende 
pilotprojekt om klimarisici og bemærker, at 
der er behov for flere oplysninger om 
omstillingsstrategier og 
drivhusgasemissioner for at give banker og 
tilsynsmyndigheder mulighed for at 
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vurdere klimarisici mere præcist; minder 
om, at investeringer i udlån til 
ikkebæredygtige økonomiske aktiviteter 
kan føre til strandede aktiver eller 
fejlslagne investeringer;

vurdere klimarisici mere præcist; minder 
om, at investeringer i udlån til 
ikkebæredygtige økonomiske aktiviteter 
kan føre til strandede aktiver eller 
fejlslagne investeringer; advarer imidlertid 
om, at oversubsidiering af bæredygtige 
investeringer kan skabe grønne 
aktivbobler;

Or. en


