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29.9.2021 A9-0256/6

Ändringsförslag 6
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
för ID-gruppen

Betänkande A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen - årsrapport 2020
(2020/2122(INI))

Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Klimatförändringar, miljöförstöring 
och omställning till en utsläppssnål 
ekonomi är faktorer som måste beaktas när 
man bedömer huruvida bankernas 
balansräkningar är hållbara, som en 
riskfaktor som potentiellt kan påverka 
investeringar i regioner och sektorer. 
Sofistikerade riskmodeller bör redan nu 
fånga upp många av de risker som är 
förknippade med klimatförändringarna.

M. Klimatförändringar, miljöförstöring 
och omställning till en utsläppssnål 
ekonomi, liksom insatser för bekämpning 
av penningtvätt och finansiering av 
terrorism, är faktorer som måste beaktas 
när man bedömer huruvida bankernas 
balansräkningar är hållbara, som en 
riskfaktor som potentiellt kan påverka 
investeringar i regioner och sektorer. 
Sofistikerade riskmodeller bör redan nu 
fånga upp många av de risker som är 
förknippade med klimatförändringarna, 
penningtvätt och terrorism.

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/7

Ändringsförslag 7
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
för ID-gruppen

Betänkande A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen - årsrapport 2020
(2020/2122(INI))

Förslag till resolution
Skäl W

Förslag till resolution Ändringsförslag

W. Reglerna för tillsyn och resolution, 
liksom resolutionsfonden, har 
centraliserats, men 
insättningsgarantisystemen är fortfarande 
nationella och skiljer sig åt mellan 
medlemsstaterna. Bestämmelserna i 
direktivet om insättningsgarantisystem 
(DGSD) föreskriver en lägsta skyddsnivå 
för insättare. Insättare i hela bankunionen 
bör dock ges av samma skyddsnivå genom 
inrättandet av EDIS.

_____________
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 149).

W. Reglerna för tillsyn och resolution, 
liksom resolutionsfonden, har 
centraliserats, men 
insättningsgarantisystemen är fortfarande 
nationella och skiljer sig åt mellan 
medlemsstaterna. Bestämmelserna i 
direktivet om insättningsgarantisystem 
(DGSD) föreskriver en lägsta skyddsnivå 
för insättare. Insättare i hela bankunionen 
exponeras för varierande kreditrisk, 
marknadsrisk och operativ risk, vilket 
skulle kunna motivera olika skyddsnivåer. 
En särskild garanti bör beviljas icke-
professionella investerare, med beaktande 
av nationella särdrag.
_____________
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/49/EU av den 16 april 2014 om 
insättningsgarantisystem (EUT L 173, 
12.6.2014, s. 149).
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29.9.2021 A9-0256/8

Ändringsförslag 8
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, 
Valentino Grant, Gerolf Annemans
för ID-gruppen

Betänkande A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen - årsrapport 2020
(2020/2122(INI))

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 7a. Europaparlamentet föreslår att det 
inrättas en regleringsbrandvägg mellan 
sparbanker och investeringsbanker för att 
förhindra spridningseffekter och 
systemkrascher.

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/9

Ändringsförslag 9
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
för ID-gruppen

Betänkande A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen - årsrapport 2020
(2020/2122(INI))

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 19a. Europaparlamentet påminner om 
att kontanter är ett anonymt utbytessystem 
och även tjänar till att garantera 
handelsverksamhet för de mest utsatta i 
samhället, såsom äldre och fattiga. 
Parlamentet påminner om att en 
centralbanks digitala valuta riskerar att 
leda till att dessa grupper utestängs från 
handelsverksamhet och kommer att göra 
det möjligt för centralbankerna att spåra 
konsumentbeteende och alla medborgares 
utgiftsmönster.

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/10

Ändringsförslag 10
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
för ID-gruppen

Betänkande A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen - årsrapport 2020
(2020/2122(INI))

Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 19b. Europaparlamentet anser att de 
åtgärder som redan vidtagits för att skapa 
en digital centralbanksvaluta skulle 
kunna bana väg för en potentiellt radikal 
förändring av banksystemet som innebär 
att rätten till penningskapande överförs 
från affärsbanker till ECBS. Parlamentet 
anser att konsekvenserna av detta inte har 
diskuterats eller utvärderats tillräckligt.

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/11

Ändringsförslag 11
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
för ID-gruppen

Betänkande A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen - årsrapport 2020
(2020/2122(INI))

Förslag till resolution
Punkt 38

Förslag till resolution Ändringsförslag

38. Europaparlamentet anser att de 
möjliga fördelarna med bankkonsolidering, 
både inom EU och utanför dess gränser, 
när det gäller att åtgärda låg lönsamhet, 
överkapacitet och fragmentering i 
banksektorn bör dokumenteras ytterligare. 
Parlamentet noterar 
konsolideringstendensen i banksektorn och 
pekar i det här sammanhanget på ECB:s 
vägledning om tillsynsmetoden för 
konsolidering, med stöd för väl utformade 
och väl utförda företagssammanslagningar. 
Parlamentet pekar på att skyddad 
mångfald/pluralitet i finanssektorerna ger 
fördelar i form av ökat systemförtroende 
och bevarad finansiell stabilitet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta och följa upp slutsatserna från rådet 
för finansiell stabilitet i deras utvärdering 
2021 av hur reformer angående enheter 
som är för stora för att få gå omkull 
påverkar det finansiella systemet.

38. Europaparlamentet anser att de 
möjliga fördelarna med bankkonsolidering, 
både inom EU och utanför dess gränser, 
när det gäller att åtgärda låg lönsamhet, 
överkapacitet och fragmentering i 
banksektorn bör dokumenteras ytterligare, 
liksom kostnaderna och de möjliga 
riskerna, såsom skapandet av oligopol, 
kartellbildning, missbruk av marknads- 
och samhällsmakt och bristande 
stordriftsfördelar. Parlamentet noterar 
konsolideringstendensen i banksektorn och 
pekar i det här sammanhanget på ECB:s 
vägledning om tillsynsmetoden för 
konsolidering, med stöd för väl utformade 
och väl utförda företagssammanslagningar. 
Parlamentet pekar på att skyddad 
mångfald/pluralitet i finanssektorerna ger 
fördelar i form av ökat systemförtroende 
och bevarad finansiell stabilitet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta och följa upp slutsatserna från rådet 
för finansiell stabilitet i deras utvärdering 
2021 av hur reformer angående enheter 
som är för stora för att få gå omkull 
påverkar det finansiella systemet.

Or. en
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29.9.2021 A9-0256/12

Ändringsförslag 12
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
för ID-gruppen

Betänkande A9-0256/2021
Danuta Maria Hübner
Bankunionen - årsrapport 2020
(2020/2122(INI))

Förslag till resolution
Punkt 46

Förslag till resolution Ändringsförslag

46. Europaparlamentet noterar EBA:s 
roll när det gäller att leda, samordna och 
övervaka EU:s finanssektors kamp mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Parlamentet välkomnar ECB:s arbete de 
senaste två åren för att utöka 
informationsutbytet mellan SSM och 
tillsynsmyndigheterna för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
för att bättre beakta aspekter som rör 
penningtvätt i tillsynsåtgärder. Parlamentet 
efterlyser tillräckliga budgetmedel och 
resurser för den nya ansvarsuppgiften. 
Parlamentet välkomnar EBA:s stöd för att 
genomförandet av individuella 
tillsynsbefogenheter avseende penningtvätt 
ska fungera i alla medlemsstater och 
efterlyser ytterligare åtgärder för att 
säkerställa att tillsynen av penningtvätt och 
finansiering av terrorism är riskbaserad, 
proportionell och ändamålsenlig. 
Parlamentet påpekar skillnaderna i 
strategier när det gäller nationella 
myndigheters tillsyn av penningtvätt och 
finansiering av terrorism och i 
tillämpningen av EU:s lagstiftning, vilket 
kan leda till regleringsarbitrage. 
Parlamentet anser att delar av direktivet om 
bekämpning av penningtvätt bör 
omvandlas till en förordning. Parlamentet 
beklagar att flera medlemsstater ännu inte 
har infört penningtvättsdirektiv IV och V 

46. Europaparlamentet noterar EBA:s 
roll när det gäller att leda, samordna och 
övervaka EU:s finanssektors kamp mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Parlamentet välkomnar ECB:s arbete de 
senaste två åren för att utöka 
informationsutbytet mellan SSM och 
tillsynsmyndigheterna för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
för att bättre beakta aspekter som rör 
penningtvätt i tillsynsåtgärder. Parlamentet 
efterlyser tillräckliga budgetmedel och 
resurser för den nya ansvarsuppgiften. 
Parlamentet välkomnar EBA:s stöd för att 
genomförandet av individuella 
tillsynsbefogenheter avseende penningtvätt 
ska fungera i alla medlemsstater och 
efterlyser ytterligare åtgärder för att 
säkerställa att tillsynen av penningtvätt och 
finansiering av terrorism är riskbaserad, 
proportionell och ändamålsenlig. 
Parlamentet påpekar skillnaderna i 
strategier när det gäller nationella 
myndigheters tillsyn av penningtvätt och 
finansiering av terrorism och i 
tillämpningen av EU:s lagstiftning, vilket 
kan leda till regleringsarbitrage. 
Parlamentet anser att delar av direktivet om 
bekämpning av penningtvätt bör 
omvandlas till en förordning. Parlamentet 
beklagar att flera medlemsstater ännu inte 
har infört penningtvättsdirektiv IV och V 
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fullt ut och att ännu fler medlemsstater 
uppvisar allvarliga brister i det konkreta 
genomförandet. Parlamentet välkomnar att 
kommissionen har börjat inleda 
överträdelseförfaranden och uppmanar 
kommissionen att inleda 
överträdelseförfaranden för de kvarvarande 
fallen med bristande införlivande och 
genomförande av penningtvättsdirektiven. 
Parlamentet noterar EBA:s andra uppdrag 
att bygga upp en databas om penningtvätt, 
som förväntas vara klar 2021, och förbättra 
samarbetet och informationsutbytet mellan 
europeiska myndigheter. Parlamentet 
betonar att penningtvättskollegier för 
gränsöverskridande koncerner, bestående 
av alla penningtvättsmyndigheterna i de 
rättsområden där koncernen är verksam, 
spelar en viktig roll för att bedöma hur 
koncernen presterar i kampen mot 
penningtvätt.

fullt ut och att ännu fler medlemsstater 
uppvisar allvarliga brister i det konkreta 
genomförandet. Parlamentet välkomnar att 
kommissionen har börjat inleda 
överträdelseförfaranden och uppmanar 
kommissionen att inleda 
överträdelseförfaranden för de kvarvarande 
fallen med bristande införlivande och 
genomförande av penningtvättsdirektiven. 
Parlamentet noterar EBA:s andra uppdrag 
att bygga upp en databas om penningtvätt, 
som förväntas vara klar 2021 och bör 
inkludera finansiering av terrorism, och 
förbättra samarbetet och 
informationsutbytet mellan europeiska 
myndigheter. Parlamentet betonar att 
kollegier för bekämpning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism för 
gränsöverskridande koncerner, bestående 
av alla myndigheter för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism i de rättsområden där koncernen 
är verksam, spelar en viktig roll för att 
bedöma hur koncernen presterar i kampen 
mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism.

Or. en


