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Danuta Maria Hübner
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Förslag till resolution
Punkt 39

Förslag till resolution Ändringsförslag

39. Europaparlamentet beklagar att 
hem- och värdlandsfrågan fortfarande är en 
utmaning för fullbordandet av bankunionen 
och anser att införandet av EDIS är en del 
av lösningen, parallellt med fler 
riskbegränsande åtgärder. Om mängden 
nödlidande lån ökar i takt med att de 
offentliga stödåtgärderna minskar ser 
parlamentet en risk för att hem- och 
värdländerna kan komma att vidta åtgärder 
för att skydda tillgångar och separera vissa 
verksamheter igen. Parlamentet betonar att 
banker måste kunna bedriva verksamhet 
över gränserna samtidigt som de förvaltar 
sitt kapital och sin likviditet på 
konsoliderad nivå med trovärdiga och 
verkställbara skyddsåtgärder för värdländer 
när det gäller tillgången till resurser och 
påverkan på den finansiella stabiliteten, i 
syfte att sprida riskerna och åtgärda 
eventuell bristande lönsamhet. Parlamentet 
anser att det behövs gradvis harmonisering 
på områden där nationella alternativ och 
handlingsutrymmen gäller, bland annat för 
insolvenslagstiftning för att underlätta 
resolutionsplaneringen för 
gränsöverskridande bankkoncerner inom 
bankunionen.

39. Europaparlamentet beklagar att 
hem- och värdlandsfrågan fortfarande är en 
utmaning för fullbordandet av bankunionen 
och anser att införandet av EDIS är en del 
av lösningen, men först efter det att 
riskbegränsande åtgärder har vidtagits. Om 
mängden nödlidande lån ökar i takt med att 
de offentliga stödåtgärderna minskar ser 
parlamentet en risk för att hem- och 
värdländerna kan komma att vidta åtgärder 
för att skydda tillgångar och separera vissa 
verksamheter igen. Parlamentet betonar att 
banker måste kunna bedriva verksamhet 
över gränserna samtidigt som de förvaltar 
sitt kapital och sin likviditet på 
konsoliderad nivå med trovärdiga och 
verkställbara skyddsåtgärder för värdländer 
när det gäller tillgången till resurser och 
påverkan på den finansiella stabiliteten, i 
syfte att sprida riskerna och åtgärda 
eventuell bristande lönsamhet. Parlamentet 
anser att det behövs gradvis harmonisering 
på områden där nationella alternativ och 
handlingsutrymmen gäller, bland annat för 
insolvenslagstiftning för att underlätta 
resolutionsplaneringen för 
gränsöverskridande bankkoncerner inom 
bankunionen.
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Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet välkomnar 
SSM:s insatser för att ge bankerna 
vägledning och klarhet vad gäller 
självbedömning och lämplig rapportering 
av miljö- och klimatförändringsrelaterade 
risker. Parlamentet betonar att ytterligare 
tillsynspress behövs för att få finansinstitut 
att informera om klimatrelaterade risker 
och miljörisker på lämpligt sätt. 
Parlamentet anser att SSM:s stresstest för 
klimatrisker är ett viktigt steg för att 
bedöma bankernas metoder och identifiera 
konkreta förbättringsområden. Parlamentet 
uttrycker i detta sammanhang beröm för 
rekommendationen i ECB:s vägledning om 
klimatrelaterade risker och miljörisker, 
som stärker den strategiska, heltäckande 
strategin för att hantera klimatrelaterade 
risker. Parlamentet stöder tanken på att 
bankerna ska ta fram självbedömnings- och 
handlingsplaner under 2021, följt av en 
tillsynsöversyn av bankernas åtgärder 
2022. Parlamentet anser att 
självbedömning och rapportering bör 
respektera proportionalitetsprincipen och 
inte hämma bankernas kapacitet och 
konkurrenskraft. Parlamentet noterar 
EBA:s initiativ att genomföra ett 
EU-omfattande pilotprojekt om 
klimatrisker och noterar dess slutsatser att 
det behövs mer information om 
omställningsstrategier och utsläpp av 

45. Europaparlamentet välkomnar 
SSM:s insatser för att ge bankerna 
vägledning och klarhet vad gäller 
självbedömning och lämplig rapportering 
av miljö- och klimatförändringsrelaterade 
risker. Parlamentet betonar att ytterligare 
tillsynspress behövs för att få finansinstitut 
att informera om klimatrelaterade risker 
och miljörisker på lämpligt sätt. 
Parlamentet anser att SSM:s stresstest för 
klimatrisker är ett viktigt steg för att 
bedöma bankernas metoder och identifiera 
konkreta förbättringsområden. Parlamentet 
uttrycker i detta sammanhang beröm för 
rekommendationen i ECB:s vägledning om 
klimatrelaterade risker och miljörisker, 
som stärker den strategiska, heltäckande 
strategin för att hantera klimatrelaterade 
risker. Parlamentet stöder tanken på att 
bankerna ska ta fram självbedömnings- och 
handlingsplaner under 2021, följt av en 
tillsynsöversyn av bankernas åtgärder 
2022. Parlamentet anser att 
självbedömning och rapportering bör 
respektera proportionalitetsprincipen och 
inte hämma bankernas kapacitet och 
konkurrenskraft. Parlamentet noterar 
EBA:s initiativ att genomföra ett 
EU-omfattande pilotprojekt om 
klimatrisker och noterar dess slutsatser att 
det behövs mer information om 
omställningsstrategier och utsläpp av 
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växthusgaser för att banker och 
tillsynsmyndigheter bättre ska kunna 
bedöma klimatriskerna. Parlamentet 
påminner om att investeringar i och 
utlåning till ohållbara ekonomiska 
verksamheter kan leda till strandade 
tillgångar eller icke återvinningsbara 
investeringar.

växthusgaser för att banker och 
tillsynsmyndigheter bättre ska kunna 
bedöma klimatriskerna. Parlamentet 
påminner om att investeringar i och 
utlåning till ohållbara ekonomiska 
verksamheter kan leda till strandade 
tillgångar eller icke återvinningsbara 
investeringar. Parlamentet varnar dock för 
att översubventionering av hållbara 
investeringar skulle kunna skapa gröna 
tillgångsbubblor.

Or. en


