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Ændringsforslag 6
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen – Årsberetning 2020
(2020/2122(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning M

Forslag til beslutning Ændringsforslag

M. der henviser til, at klimaændringer, 
miljøforringelse og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi er faktorer, der skal 
tages i betragtning ved evalueringen af 
bæredygtigheden af bankernes balancer 
som en risikokilde, der potentielt kan have 
betydning for investeringer på tværs af 
regioner og sektorer; der henviser til, at 
avancerede risikomodeller allerede nu bør 
tage højde for mange af de risici, der er 
forbundet med klimaændringer;

M. der henviser til, at klimaændringer, 
miljøforringelse og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi og bestræbelserne 
på at bekæmpe hvidvask af penge og 
finansiering af terrorisme er faktorer, der 
skal tages i betragtning ved evalueringen af 
bæredygtigheden af bankernes balancer 
som en risikokilde, der potentielt kan have 
betydning for investeringer på tværs af 
regioner og sektorer; der henviser til, at 
avancerede risikomodeller allerede nu bør 
tage højde for mange af de risici, der er 
forbundet med klimaændringer, hvidvask 
af penge og terrorisme;

Or. en
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Ændringsforslag 7
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen – Årsberetning 2020
(2020/2122(INI))

Forslag til beslutning
Betragtning W

Forslag til beslutning Ændringsforslag

W. der henviser til, at tilsyns- og 
afviklingsreglerne samt afviklingsfonden er 
blevet centraliseret, men at 
indskudsgarantiordningerne fortsat er 
nationale og varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat; der henviser til, at 
bestemmelserne i direktivet34 om 
indskudsgarantiordninger sikrer 
indskyderne et minimum af beskyttelse; 
der henviser til, at alle indskydere i 
bankunionen dog bør nyde samme 
beskyttelse gennem oprettelse af en EDIS;

_____________
34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 
12.6.2014, s. 149).

W. der henviser til, at tilsyns- og 
afviklingsreglerne samt afviklingsfonden er 
blevet centraliseret, men at 
indskudsgarantiordningerne fortsat er 
nationale og varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat; der henviser til, at 
bestemmelserne i direktivet om 
indskudsgarantiordninger34  sikrer 
indskyderne et minimum af beskyttelse; 
der henviser til, at alle indskydere i 
bankunionen er udsat for forskellige 
niveauer af kreditrisiko, markedsrisiko og 
operationel risiko, hvilket berettiger 
forskellige beskyttelsesniveauer; der 
henviser til, at der bør ydes en særlig 
garanti til detailinvestorer under 
hensyntagen til særlige nationale forhold;
_____________
34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/49/EU af 16. april 2014 om 
indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 
12.6.2014, s. 149).

Or. en
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Ændringsforslag 8
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, 
Valentino Grant, Gerolf Annemans
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen – Årsberetning 2020
(2020/2122(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 7a. foreslår, at der oprettes en 
lovgivningsmæssig firewall mellem 
sparekasser og investeringsbanker med 
henblik på at forhindre afsmittende 
virkninger og systemiske sammenbrud;

Or. en
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Ændringsforslag 9
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen – Årsberetning 2020
(2020/2122(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 19 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 19a. minder om, at kontanter er et 
anonymt udvekslingssystem og også tjener 
til at sikre handelsaktiviteter for de mest 
sårbare i samfundet, såsom ældre og 
fattige; minder om, at en digital 
centralbankvaluta risikerer at udelukke 
disse grupper fra handelsaktiviteter og vil 
gøre det muligt for centralbankerne at 
spore forbrugernes adfærd og borgernes 
forbrugsmønstre;

Or. en
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Ændringsforslag 10
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen – Årsberetning 2020
(2020/2122(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 19 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 19b. mener, at de skridt, der allerede er 
taget i retning af oprettelsen af en digital 
centralbankvaluta, kan bane vejen for en 
potentielt radikal ændring af 
banksystemet, hvorved 
pengeskabelseskraften flyttes fra 
forretningsbanker til ESCB; mener, at 
konsekvenserne af dette ikke i 
tilstrækkelig grad er blevet drøftet eller 
evalueret;

Or. en
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Ændringsforslag 11
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen – Årsberetning 2020
(2020/2122(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 38

Forslag til beslutning Ændringsforslag

38. mener, at de mulige fordele ved 
bankkonsolidering, både i EU og på tværs 
af grænserne, med hensyn til at afhjælpe 
lav rentabilitet, overkapaciteten og 
fragmenteringen af banksektoren bør 
dokumenteres yderligere; anerkender 
tendensen i banksektoren med hensyn til at 
engagere sig i konsolidering og påpeger i 
denne henseende ECB's retningslinjer om 
tilsyn med konsolidering, som støtter 
veludformede og veludførte 
forretningskombinationer; fremhæver 
fordelene ved at beskytte 
diversitet/pluralitet i den finansielle sektor 
med hensyn til at opbygge systemisk tillid 
og bevare den finansielle stabilitet; 
opfordrer Kommissionen til at tage hensyn 
til og følge op på konklusionerne fra Rådet 
for Finansiel Stabilitets evaluering fra 2021 
af hvordan reformer vedrørende enheder, 
der er for store til at krakke, påvirker det 
finansielle system;

38. mener, at de mulige fordele ved 
bankkonsolidering, både i EU og på tværs 
af grænserne, med hensyn til at afhjælpe 
lav rentabilitet, overkapaciteten og 
fragmenteringen af banksektoren bør 
dokumenteres yderligere, og det samme 
gælder omkostningerne og de mulige 
risici, såsom oprettelse af oligopoler, 
karteldannelse, misbrug af markedsstyrke 
og samfundsmæssig magt samt 
manglende stordriftsfordele; anerkender 
tendensen i banksektoren med hensyn til at 
engagere sig i konsolidering og påpeger i 
denne henseende ECB's retningslinjer om 
tilsyn med konsolidering, som støtter 
veludformede og veludførte 
forretningskombinationer; fremhæver 
fordelene ved at beskytte 
diversitet/pluralitet i den finansielle sektor 
med hensyn til at opbygge systemisk tillid 
og bevare den finansielle stabilitet; 
opfordrer Kommissionen til at tage hensyn 
til og følge op på konklusionerne fra Rådet 
for Finansiel Stabilitets evaluering fra 2021 
af hvordan reformer vedrørende enheder, 
der er for store til at krakke, påvirker det 
finansielle system;

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/12

Ændringsforslag 12
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
for ID-Gruppen

Betænkning A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen – Årsberetning 2020
(2020/2122(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 46

Forslag til beslutning Ændringsforslag

46. bemærker EBA's rolle med hensyn 
til at lede, koordinere og overvåge EU's 
finansielle sektors bekæmpelse af hvidvask 
af penge og finansiering af terrorisme; 
glæder sig over ECB's indsats i de seneste 
to år for at forbedre udveksling af 
oplysninger mellem FTM og 
tilsynsmyndigheder for bekæmpelse af 
hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme for bedre at tage højde for 
aspekter vedrørende bekæmpelse af 
hvidvask af penge i 
tilsynsforanstaltningerne; opfordrer til, at 
dette ansvar modsvares med passende 
finansiering og ressourcer; glæder sig over 
EBA's støtte med hensyn til, hvordan den 
individuelle gennemførelse af 
tilsynsbeføjelser med hensyn til 
bekæmpelse af hvidvask af penge i 
medlemsstaterne fungerer, og opfordrer til 
yderligere tiltag for at sikre, at tilsynet med 
bekæmpelse af hvidvask af 
penge/finansiering af terrorisme er 
risikobaseret, forholdsmæssigt og effektivt; 
påpeger de nationale myndigheders 
forskellige tilgange til tilsynet med 
bekæmpelse af hvidvask af 
penge/finansiering af terrorisme og 
anvendelsen af EU-forordningen, hvilket 
kan resultere i regelarbitrage; opfordrer til 
delvis omdannelse af bestemmelserne i 
direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning 

46. bemærker EBA's rolle med hensyn 
til at lede, koordinere og overvåge EU's 
finansielle sektors bekæmpelse af hvidvask 
af penge og finansiering af terrorisme; 
glæder sig over ECB's indsats i de seneste 
to år for at forbedre udveksling af 
oplysninger mellem FTM og 
tilsynsmyndigheder for bekæmpelse af 
hvidvask af penge og finansiering af 
terrorisme for bedre at tage højde for 
aspekter vedrørende bekæmpelse af 
hvidvask af penge i 
tilsynsforanstaltningerne; opfordrer til, at 
dette ansvar modsvares med passende 
finansiering og ressourcer; glæder sig over 
EBA's støtte med hensyn til, hvordan den 
individuelle gennemførelse af 
tilsynsbeføjelser med hensyn til 
bekæmpelse af hvidvask af penge i 
medlemsstaterne fungerer, og opfordrer til 
yderligere tiltag for at sikre, at tilsynet med 
bekæmpelse af hvidvask af 
penge/finansiering af terrorisme er 
risikobaseret, forholdsmæssigt og effektivt; 
påpeger de nationale myndigheders 
forskellige tilgange til tilsynet med 
bekæmpelse af hvidvask af 
penge/finansiering af terrorisme og 
anvendelsen af EU-forordningen, hvilket 
kan resultere i regelarbitrage; opfordrer til 
delvis omdannelse af bestemmelserne i 
direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning 
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af penge til en forordning; beklager, at 
flere medlemsstater endnu ikke fuldt ud har 
gennemført direktiv IV og V om 
bekæmpelse af hvidvask af penge, og at 
endnu flere medlemsstater har alvorlige 
mangler i deres effektive gennemførelse; 
glæder sig over, at Kommissionen er 
begyndt at indlede traktatbrudsprocedurer, 
og opfordrer Kommissionen til at indlede 
traktatbrudsprocedurer for de resterende 
tilfælde af manglende gennemførelse af 
hvidvaskdirektiver; bemærker EBA's andet 
mandat til at opbygge en database om 
bekæmpelse af hvidvask af penge, som 
forventes at blive udviklet i 2021, og som 
vil forbedre samarbejdet og udvekslingen 
af oplysninger på tværs af de europæiske 
myndigheder; understreger den vigtige 
rolle, som kollegier for bekæmpelse af 
hvidvask af penge for grænseoverskridende 
koncerner, som består af alle myndigheder 
for bekæmpelse af hvidvask af penge i de 
jurisdiktioner, hvor koncernen opererer, 
spiller med henblik på at vurdere, hvordan 
koncernen klarer sig med hensyn til 
bekæmpelse af hvidvask af penge;

af penge til en forordning; beklager, at 
flere medlemsstater endnu ikke fuldt ud har 
gennemført direktiv IV og V om 
bekæmpelse af hvidvask af penge, og at 
endnu flere medlemsstater har alvorlige 
mangler i deres effektive gennemførelse; 
glæder sig over, at Kommissionen er 
begyndt at indlede traktatbrudsprocedurer, 
og opfordrer Kommissionen til at indlede 
traktatbrudsprocedurer for de resterende 
tilfælde af manglende gennemførelse af 
hvidvaskdirektiver; bemærker EBA's andet 
mandat til at opbygge en database om 
bekæmpelse af hvidvask af penge, som 
forventes at blive udviklet i 2021, og som 
bør omfatte finansiering af terrorisme, og 
som vil forbedre samarbejdet og 
udvekslingen af oplysninger på tværs af de 
europæiske myndigheder; understreger den 
vigtige rolle, som kollegier for bekæmpelse 
af hvidvask af penge/finansiering af 
terrorisme for grænseoverskridende 
koncerner, som består af alle myndigheder 
for bekæmpelse af hvidvask af 
penge/finansiering af terrorisme i de 
jurisdiktioner, hvor koncernen opererer, 
spiller med henblik på at vurdere, hvordan 
koncernen klarer sig med hensyn til 
bekæmpelse af hvidvask af 
penge/finansiering af terrorisme;

Or. en


