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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bankenunie – jaarverslag 2020
(2020/2122(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 19 juni 2020 over de bankenunie – jaarverslag 20191,

– gezien de feedback van de Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) over de 
resolutie van het Europees Parlement van 19 juni 2020 over de bankenunie – jaarverslag 
2019,

– gezien het jaarverslag van de ECB over haar toezichtsactiviteiten in 2020 van 
23 maart 20212,

– gezien het jaarverslag van de ECB over haar toezichtsactiviteiten in 2019 van 
19 maart 20203,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de 
EU op het gebied van economische en monetaire zaken4,

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2020 met aanbevelingen aan de Commissie over het 
digitaal geldwezen: opkomende risico’s in verband met cryptovaluta – uitdagingen 
inzake regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten, instellingen en 
markten5,

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2020 over de verdere ontwikkeling van de 
kapitaalmarktenunie (KMU): de toegang tot kapitaalmarktfinanciering verbeteren, met 
name voor kmo’s, en de deelname van kleine beleggers bevorderen6,

– gezien zijn resolutie van 25 maart 2021 over het versterken van de internationale rol van 
de euro7,

– gezien zijn resolutie van 10 februari 2021 over de Europese Centrale Bank – jaarverslag 
20208,

– gezien het verslag van de taskforce op hoog niveau van het Eurosysteem inzake digitaal 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0165.
2Https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/pdf/ssm.ar2020~1a59f5757c.en.pdf
3https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/pdf/ssm.ar2019~4851adc406.en.pdf.
4 PB C 23 van 21.1.2021, blz. 105.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0265.
6 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0266.
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0110.
8 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0039.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2020~1a59f5757c.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2020~1a59f5757c.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2019~4851adc406.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2019~4851adc406.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0105.01.NLD
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centralebankgeld van oktober 2020 over een digitale euro9,

– gezien het verslag van de Raad voor financiële stabiliteit (FSB) van 9 oktober 2020 
getiteld “The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and 
Regulated Institutions – Market developments and financial stability implications” (Het 
gebruik van toezicht- en regelgevingstechnologie door overheden en gereguleerde 
instellingen – Marktontwikkelingen en gevolgen voor de financiële stabiliteit)10,

– gezien de brief van 22 juli 2020 van de voorzitter van de Commissie economische en 
monetaire zaken aan de voorzitter van de Eurogroep,

– gezien de reactie van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB)/Europees 
bankentoezicht van augustus 2020 op de openbare raadpleging van de Europese 
Commissie over een nieuwe strategie voor het digitale geldwezen in Europa/FinTech-
actieplan11,

– gezien het verslag van de vijf voorzitters van 22 juni 2015, getiteld “De voltooiing van 
Europa’s Economische en Monetaire Unie”,

– gezien het voorstel van de Commissie van 24 november 2015 voor een verordening van 
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 
met het oog op de instelling van een Europees depositoverzekeringsstelsel 
(COM(2015)0586),

– gezien het kaderakkoord van 2010 over de betrekkingen tussen het Europees Parlement 
en de Europese Commissie,

– gezien de aanbeveling van de ECB van 15 december 2020 over dividenduitkeringen 
tijdens de COVID-19-pandemie12,

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2020 over de aanpak van 
niet-renderende leningen in de nasleep van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0822),

– gezien het verslag van het Europees Comité voor systeemrisico’s van oktober 2020, 
getiteld “EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2020” (EU-risicomonitor 
voor niet-bancaire financiële bemiddeling)13,

– gezien het verslag van de EBA van december 2020, getiteld “Risk Assessment of the 
European Banking System” (Risicobeoordeling van het Europese bankenstelsel)14,

– gezien de studie “Regulatory sandboxes and innovation hubs for FinTech” 

9 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
10 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091020.pdf
11 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.esbceuropeanbankingsupervisionresponsetoeurop
eancommissionpublicconsultationdigitalfinancestrategyeuropefintechactionplan2020~b2e6cd0dc4.en.pdf
12 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/en_ecb_2020_62_f_sign~6a404d7d9c..pdf
13 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.202010_eunon-bankfinancialintermediationrisk
monitor2020~89c25e1973.en.pdf
14 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data
/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2
020.pdf.

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
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(Testomgevingen voor regelgeving en innovatiehubs voor financiële technologie), die 
zijn directoraat-generaal Intern Beleid15 in september 2020 heeft gepubliceerd,

– gezien de verklaring waarover de Eurogroep overeenstemming heeft bereikt tijdens haar 
bijeenkomst van 30 november 2020,

– gezien de verklaringen waarover de Eurotop tijdens zijn bijeenkomsten van 
30 november en 11 december 2020 overeenstemming heeft bereikt,

– gezien de verklaring van de Eurotop in inclusieve samenstelling van 11 december 2020 
over de hervorming van het ESM en de vervroegde invoering van het 
achtervangmechanisme voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds,

– gezien het door de EBA gepubliceerde driemaandelijkse risicodashboard voor het vierde 
kwartaal van 202016,

– gezien het verslag van de ECB van november 2020 over de financiële stabiliteit in de 
eurozone (Financial Stability Review),

– gezien het monitoringverslag van november 2020 over risicobeperkingsindicatoren, dat 
gezamenlijk is opgesteld door de diensten van de Europese Commissie, de ECB en de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)17,

– gezien het verslag van het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende 
autoriteiten van maart 2021 over de risico’s en kwetsbaarheden van het financiële stelsel 
van de EU18,

– gezien het economisch jaarverslag 2020 van de Bank voor Internationale Betalingen,

– gezien het ontwerpmemorandum van overeenstemming tussen de EU en het VK tot 
vaststelling van een kader voor regelgevingssamenwerking op het gebied van financiële 
diensten,

– gezien de briefings van januari 2021, getiteld “Review of the bank crisis management 
and deposit insurance frameworks” (Evaluatie van de crisisbeheersings- en 
depositoverzekeringskaders bij banken) en ”Banking Union: Postponed Basel III 
reforms” (Bankenunie: uitgestelde Bazel III-hervormingen), en van oktober 2020, 
getiteld “European Parliament’s Banking Union reports in 2015-2019” (Verslagen over 
de bankenunie van het Europees Parlement in de periode 2015-2019), gepubliceerd door 
de afdeling Ondersteuning economische governance van zijn directoraat-generaal Intern 
Beleid,

15 Studie – “Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech: Impact on innovation, financial stability 
and supervisory convergence”, Europees Parlement, directoraat-generaal Intern Beleid, beleidsondersteunende 
afdeling Economische Zaken, Wetenschapsbeleid en Levenskwaliteit, september 2020.
16 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data
/Risk%20dashboard/Q4%202020/972092/EBA%20Dashboard%20-%20Q4%202020.pdf
17 https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_
for-publication.pdf
18 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_27_jc_spring_2021_report_on_risks_and_vuln
erabilities.pdf

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20dashboard/Q4%202020/972092/EBA%20Dashboard%20-%20Q4%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20dashboard/Q4%202020/972092/EBA%20Dashboard%20-%20Q4%202020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for-publication.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_27_jc_spring_2021_report_on_risks_and_vulnerabilities.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_27_jc_spring_2021_report_on_risks_and_vulnerabilities.pdf
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– gezien de raadpleging van de Commissie over de evaluatie van het crisisbeheersings- en 
depositoverzekeringskader19,

– gezien het verslag van de GAR van maart 2020, getiteld “Expectations for banks” 
(Verwachtingen voor banken)20,

– gezien document nr. 251 van de Occasional Paper Series van de ECB, getiteld 
“Liquidity in resolution: comparing frameworks for liquidity provision across 
jurisdictions” (Liquide middelen bij afwikkeling: vergelijking van kaders voor 
liquiditeitsverschaffing in alle rechtsgebieden)21,

– gezien het voortgangsverslag van het Duitse voorzitterschap van 23 november 2020 
over de versterking van de bankenunie22,

– gezien het voortgangsverslag van het Kroatische voorzitterschap van 29 mei 2020 over 
de versterking van de bankenunie23,

– gezien de toespraak van Elke König, de voorzitter van de GAR, van januari 2021, 
getiteld “The crisis management framework for banks in the EU: what can be done with 
small and medium-sized banks?” (Het crisisbeheersingskader voor banken in de EU: 
wat kan er met kleine en middelgrote banken worden gedaan?)24,

– gezien het eindverslag van de FSB van 1 april 2021 over de evaluatie van de effecten 
van hervormingen rond het “too-big-to-fail”-probleem25,

– gezien het blogbericht van Elke König, voorzitter van de GAR, over de aanpak van de 
GAR ten aanzien van minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva (MREL), rekening houdend met de gevolgen van COVID-1926, en 
gezien haar verschijning in de Commissie economische en monetaire zaken op 
27 oktober 202027,

– gezien het blogbericht van Andrea Enria, voorzitter van de Raad van toezicht van de 
ECB, van 9 oktober 2020, getiteld “Fostering the cross-border integration of banking 
groups in the banking union” (Bevordering van de grensoverschrijdende integratie van 
bankgroepen in de bankenunie)28,

– gezien het verslag van de EBA over de aanpak van de bevoegde autoriteiten inzake het 
toezicht op banken bij de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 

19 https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-crisis-management-deposit-insurance-review-targeted_nl
20 https://srb.europa.eu/sites/default/files/efb_main_doc_final_web_0.pdf
21 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op251~65a080c5b3.en.pdf
22 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13091-2020-INIT/nl/pdf
23 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8335-2020-ADD-1/en/pdf
24 https://srb.europa.eu/en/node/1118
25 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P010421-1.pdf
26 https://srb.europa.eu/en/node/967
27 https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/product/product-details/20201021CAN58122
28 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2020/html/ssm.blog201009~bc7ef4e6f8.en.html

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-crisis-management-deposit-insurance-review-targeted_nl
https://srb.europa.eu/sites/default/files/efb_main_doc_final_web_0.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op251~65a080c5b3.en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13091-2020-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8335-2020-ADD-1/en/pdf
https://srb.europa.eu/en/node/1118
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P010421-1.pdf
https://srb.europa.eu/en/node/967
https://www.europarl.europa.eu/committees/nl/product/product-details/20201021CAN58122
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2020/html/ssm.blog201009~bc7ef4e6f8.en.html
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terrorisme29,

– gezien het actieplan van de Commissie “voor een alomvattend EU-beleid voor de 
preventie van witwassen en financieren van terrorisme” dat op 7 mei 2020 werd 
gepubliceerd,

– gezien het verslag van de EBA over het toekomstige kader voor de bestrijding van het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de EU30,

– gezien het blogbericht van de denktank Bruegel van 7 december 2020, getiteld “Can the 
gap in the Europe’s internal market for banking services be bridged?” (Kan de kloof in 
de Europese interne markt voor bankdiensten worden overbrugd?)31,

– gezien het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer, getiteld 
“Afwikkelingsplanning in het kader van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme”, dat op 14 januari 2021 werd gepubliceerd,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0256/2021),

A. overwegende dat de banksector over het algemeen veerkrachtig op de COVID-19-crisis 
heeft gereageerd, op basis van de herziening van de regelgeving die sinds de 
wereldwijde financiële crisis is doorgevoerd, gefaciliteerd door het Europees Single 
Rulebook en het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme in de bankenunie, en 
ondersteund door buitengewone steun- en kapitaalconserveringsmaatregelen van 
overheidswege;

B. overwegende dat de COVID-19-crisis heeft aangetoond dat een sterke banksector, 
samen met geïntegreerde kapitaalmarkten, van essentieel belang is voor het herstel van 
de Europese economie;

C. overwegende dat de bankenunie, met het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
(GTM) en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM), volledige 
afstemming tussen toezicht en het beheer van een bankencrisis waarborgt;

D. overwegende dat voor een stabielere en convergente economische en monetaire unie 
met een beter concurrentievermogen een solide bankenunie met een Europees 
depositoverzekeringsstelsel (EDIS) en een meer ontwikkelde en veilige 
kapitaalmarktenunie (KMU) vereist is, hetgeen ook zou bijdragen tot het internationale 
beeld van de euro en tot een belangrijkere rol van de euro op de wereldmarkten;

E. overwegende dat de bankenunie openstaat voor alle EU-lidstaten; overwegende dat 
Bulgarije en Kroatië zich hebben aangesloten bij het Europese wisselkoersmechanisme 

29 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20
Room/Press%20Releases/2020/EBA%20acts%20to%20improve%20AML/CFT%20supervision%20in%20Euro
pe/Report%20on%20CA%20approaches%20to%20AML%20CFT.pdf
30 https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/931093
/EBA%20Report%20on%20the%20future%20of%20AML%20CFT%20framework%20in%20the%20EU.pdf
31 https://www.bruegel.org/2020/12/can-the-gap-in-the-europes-internal-market-for-banking-services-be-bridged
/

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20acts%20to%20improve%20AML/CFT%20supervision%20in%20Europe/Report%20on%20CA%20approaches%20to%20AML%20CFT.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20acts%20to%20improve%20AML/CFT%20supervision%20in%20Europe/Report%20on%20CA%20approaches%20to%20AML%20CFT.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20acts%20to%20improve%20AML/CFT%20supervision%20in%20Europe/Report%20on%20CA%20approaches%20to%20AML%20CFT.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/931093/EBA%20Report%20on%20the%20future%20of%20AML%20CFT%20framework%20in%20the%20EU.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2020/931093/EBA%20Report%20on%20the%20future%20of%20AML%20CFT%20framework%20in%20the%20EU.pdf
https://www.bruegel.org/2020/12/can-the-gap-in-the-europes-internal-market-for-banking-services-be-bridged/
https://www.bruegel.org/2020/12/can-the-gap-in-the-europes-internal-market-for-banking-services-be-bridged/
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(ERM II) en zijn toegetreden tot de bankenunie;

F. overwegende dat de bankenunie met haar twee bestaande pijlers moet worden voltooid, 
met name het Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS) moet worden ingesteld, en 
dat dit een prioriteit blijft; overwegende dat gerichte hervormingen op het gebied van 
afwikkeling en depositoverzekering moeten bijdragen aan een grotere robuustheid van 
het bankwezen en algemene financiële stabiliteit moeten waarborgen; 

G. overwegende dat zowel de ECB als de GAR aandringen op de snelle voltooiing van de 
bankenunie, met name door de instelling van het EDIS;

H. overwegende dat het gemeenschappelijk budgettair vangnet voor het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds (GAF) uiterlijk in 2022 wordt ingevoerd, twee jaar eerder dan 
gepland, en dat dit een gemeenschappelijk systeembreed vangnet zal bieden voor 
banken in afwikkeling;

I. overwegende dat het bankwezen in de EU vóór de COVID-19-crisis werd gekenmerkt 
door structurele inefficiëntie, in de vorm van een lage rendabiliteit, verminderde 
kostenefficiëntie, lage rentetarieven, overcapaciteit en onzekerheid ten aanzien van de 
duurzaamheid van bedrijfsmodellen; overwegende dat sommige problemen nog steeds 
onvoldoende worden aangepakt;

J. overwegende dat, ondanks de algemene vermindering van het aantal niet-renderende 
leningen in de afgelopen jaren, meer inspanningen nodig zijn om het aanhoudende hoge 
aantal niet-renderende leningen in sommige financiële instellingen terug te dringen;

K. overwegende dat de tekortkomingen die tijdens de COVID-19-crisis zijn vastgesteld, in 
aanmerking moeten worden genomen bij de herziening van het kader voor crisisbeheer 
en depositoverzekering en bij de verdere integratie van het bankwezen; overwegende 
dat aandacht voor de lessen die zijn getrokken uit de pandemie de weg kan effenen voor 
een betere kostenefficiëntie en duurzamere bedrijfsmodellen;

L. overwegende dat de link tussen banken en staten nog altijd bestaat en het 
regelgevingskader van de EU inzake de prudentiële behandeling van staatsschulden 
moet stroken met de internationale norm; overwegende dat het niveau van blootstelling 
aan staatsschulden in een aantal banken is toegenomen; overwegende dat er een zekere 
nationale manoeuvreerruimte binnen het prudentiële wetgevingskader blijft bestaan, 
waardoor de Europese dimensie van de bankenunie wordt ondermijnd;

M. overwegende dat klimaatverandering, milieubederf en de overgang naar een 
koolstofarme economie factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de 
beoordeling van de duurzaamheid van de balansen van banken, aangezien deze factoren 
mogelijk in verschillende regio’s en sectoren invloed kunnen hebben op investeringen; 
overwegende dat geavanceerde risicomodellen reeds veel van de risico’s in verband met 
klimaatverandering in kaart moeten brengen;

N. overwegende dat de ECB in het kader van haar project inzake de gerichte toetsing van 
interne modellen heeft vastgesteld dat onder toezicht staande instellingen interne 
modellen, die zijn onderworpen aan toezichtsmaatregelen, kunnen blijven gebruiken;

O. overwegende dat de drijfkracht van een technologische transformatie is toegenomen, 
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wat de efficiëntie van banken en hun streven naar innovatie vergroot, maar hen 
tegelijkertijd blootstelt aan de nieuwe risico’s en uitdagingen van het digitale geldwezen 
op het vlak van cyberbeveiliging, reputatierisico’s, gegevensbescherming, 
witwasrisico’s en consumentenbescherming;

P. overwegende dat de bescherming van consumenten en investeerders van het 
allergrootste belang is voor de versterking van de kapitaalmarktenunie, en dat strenge 
EU-regels inzake consumentenbescherming die hiervoor een sterke basis vormen, 
noodzakelijk zijn; overwegende dat de nationale regels ter uitvoering van de Europese 
eisen inzake consumentenbescherming in de bankenunie uiteenlopen, hetgeen wijst op 
de noodzaak van harmonisatie; overwegende dat de bankenunie nog steeds niet beschikt 
over doeltreffende instrumenten om de problemen aan te pakken waarmee consumenten 
worden geconfronteerd, zoals kunstmatige complexiteit, oneerlijke handelspraktijken, 
uitsluiting van kwetsbare bevolkingsgroepen van het gebruik van basisdiensten en de 
beperkte betrokkenheid van overheidsinstanties;

Q. overwegende dat een verdere versterking en harmonisatie van het prudentiële toezicht 
en de prudentiële handhaving van de EU en het toezicht en de handhaving van de EU 
met betrekking tot witwaspraktijken noodzakelijk zijn om de integriteit van het 
financiële stelsel van de EU te beschermen en een prioriteit zijn;

R. overwegende dat goede mondiale normen en beginselen belangrijk zijn voor de 
prudentiële regulering van banken; overwegende dat de normen van het Bazels Comité 
voor bankentoezicht (BCBS) tijdig en met voldoende inachtneming van de 
doelstellingen ervan moeten worden omgezet in Europees recht, waarbij in voorkomend 
geval naar behoren rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van 
het Europese bankenstelsel en met het evenredigheidsbeginsel;

S. overwegende dat de terugtrekking van het VK uit de EU heeft geleid tot de verplaatsing 
van sommige bankdiensten naar de EU; overwegende dat het GTM een cruciale 
sturende en toezichthoudende rol heeft gespeeld door middel van zijn systematische 
richtsnoeren op het gebied van paraatheid en zijn coördinatie met belangrijke banken 
inzake hun operationele modellen; overwegende dat op middellange en lange termijn 
duidelijk zal worden of het bankwezen doeltreffend voorbereid is op de nieuwe realiteit;

T. overwegende dat de EU en het VK zich momenteel ertoe verbonden hebben de 
samenwerking op het gebied van regelgeving en toezicht inzake financiële diensten te 
handhaven; overwegende dat deze op samenwerking gebaseerde aanpak langdurige 
betrekkingen tussen de EU en het VK moet ondersteunen;

U. overwegende dat het huidige kader voor crisisbeheer niet zorgt voor een consistente 
aanpak bij het oplossen van de problemen van noodlijdende banken in de lidstaten, 
onder meer als gevolg van een verschillende interpretatie van de beoordeling van het 
algemeen belang door de GAR en nationale afwikkelingsautoriteiten, de 
beschikbaarheid in het kader van nationale insolventieprocedures van instrumenten die 
vergelijkbaar zijn met de afwikkelingsinstrumenten in het kader van de richtlijn herstel 
en afwikkeling van banken32 en de verordening inzake het gemeenschappelijk 

32 Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190).
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afwikkelingsmechanisme33, en slecht afgestemde prikkels bij de keuze van een 
oplossing voor het aanpakken van het faillissement van een bank als gevolg van de 
verschillende voorwaarden voor toegang tot de voor afwikkeling en insolventie 
beschikbare financieringsbronnen;

V. overwegende dat het kader voor crisisbeheer en depositoverzekering moet zorgen voor 
een consistente en efficiënte aanpak voor alle banken, ongeacht hun omvang of 
bedrijfsmodel, en ertoe moet bijdragen de financiële stabiliteit te beschermen, het 
gebruik van belastinggeld tot een minimum te beperken en een gelijk speelveld in de 
hele EU te waarborgen, waarbij tegelijkertijd rekening moet worden gehouden met het 
subsidiariteitsbeginsel;

W. overwegende dat de toezicht- en afwikkelingsvoorschriften en het afwikkelingsfonds 
gecentraliseerd zijn, terwijl de depositogarantiestelsels nationaal blijven en van lidstaat 
tot lidstaat verschillen; overwegende dat in de bepalingen van de richtlijn 
depositogarantiestelsels34 wordt voorzien in minimale basismaatregelen voor de 
bescherming van deposanten; overwegende dat deposanten, wanneer een EDIS wordt 
ingesteld, echter in de hele bankenunie hetzelfde niveau van bescherming moeten 
genieten;

Algemene overwegingen

1. is ingenomen met de toetreding van Bulgarije en Kroatië tot de bankenunie en de 
opname van de Bulgaarse lev en de Kroatische kuna in WKM II; neemt kennis van de 
besluiten van de ECB om een nauwe samenwerking met de Bulgaarse Nationale Bank 
en de Kroatische Nationale Bank tot stand te brengen; beklemtoont dat de Nationale 
Bank van Bulgarije en de Nationale Bank van Kroatië naar behoren zijn 
vertegenwoordigd in de raad van toezicht van de ECB en de plenaire vergadering en de 
uitgebreide bestuursvergaderingen van de GAR met dezelfde rechten en plichten als alle 
andere leden, met inbegrip van stemrechten;

2. benadrukt dat deelname aan het WKM en de bankenunie onlosmakelijk verbonden is 
met de respectieve EU-normen en -wetgeving; spoort Bulgarije en Kroatië aan ook 
aanzienlijke vooruitgang te boeken bij de bestrijding van witwaspraktijken en financiële 
criminaliteit; herinnert eraan dat vóór de toetreding tot de gemeenschappelijke munt een 
alomvattende beoordeling van het bankwezen, met inbegrip van minder belangrijke 
instellingen, moet worden uitgevoerd;

3. is ingenomen met de gesprekken in Denemarken en Zweden over een mogelijke 
toetreding tot de bankenunie en wijst erop dat samenwerking tussen nationale 
toezichthouders van het grootste belang is, met name met betrekking tot 
grensoverschrijdende activiteiten; beklemtoont het belang van het behouden van reeds 
bestaande en goed functionerende bedrijfsmodellen op het gebied van financiële 
stabiliteit;

33 Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van 
eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde 
beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een 
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1).
34 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de 
depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149).
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4. wijst erop dat de bankenunie, via het GTM en het GAM, de institutionele structuur voor 
een grotere marktintegratie heeft gecreëerd, maar dat er over het EDIS, de derde pijler 
van de bankenunie, nog steeds geen beslissing is genomen; is ingenomen met de 
mogelijke herziening van het afwikkelingskader en steunt de huidige ideeën over een 
verdere gerichte harmonisatie van insolventiewetten, teneinde de efficiëntie en 
samenhang van het crisisbeheer van banken in de EU te vergroten, en over de voltooiing 
van de derde pijler van de bankenunie door middel van een depositoverzekeringsstelsel 
dat erop gericht is het niveau van depositobescherming te verhogen en tegelijkertijd het 
moreel risico tot een minimum te beperken, de band tussen banken en overheden te 
verkleinen en gelijke bescherming voor alle deposanten in de bankenunie te 
waarborgen;

5. neemt kennis van de verklaring van de Eurotop van 11 december 2020 waarin de 
Eurogroep wordt verzocht om op basis van consensus een stapsgewijs en tijdgebonden 
werkplan voor te bereiden met betrekking tot alle zaken die nog moeten worden 
afgehandeld om de bankenunie te voltooien; betreurt dat de lidstaten buiten de 
communautaire kaderregeling blijven handelen en daarmee de rol van het Parlement als 
medewetgever ondermijnen; verzoekt op de hoogte te worden gehouden van de lopende 
besprekingen over het EDIS op het niveau van de Eurogroep en de werkgroep op hoog 
niveau; herhaalt zijn verzoek om nauwere samenwerking met de voorzitter van de 
Eurogroep, met name door de economische dialogen met de voorzitter van de 
Eurogroep vaker te laten plaatsvinden, in navolging van het model en de frequentie van 
de monetaire dialogen;

6. is van mening dat de banken veerkrachtiger op de huidige crisis hebben kunnen 
reageren omdat zij beter gekapitaliseerd waren, met minder hefboomwerking, dan tien 
jaar geleden, hetgeen een weergave is van de positieve effecten van de tot stand 
gebrachte institutionele structuur en van de hervormingen van de regelgeving na de 
financiële crisis van 2008; is desalniettemin van mening dat de banksector wordt 
gekenmerkt door een aantal structurele onvolkomenheden, die nog kunnen worden 
verergerd door de huidige crisis; uit met name zijn bezorgdheid over het grote aantal 
geërfde niet-renderende blootstellingen die veel instellingen voor de pandemie reeds 
hadden; wijst erop dat het aantal niet-renderende leningen sinds de oprichting van de 
bankenunie aanzienlijk is afgenomen en dat de neerwaartse trend in het aantal niet-
renderende leningen zich ondanks de COVID-19-crisis in 2020 heeft voortgezet; is van 
mening dat de verslechterde kwaliteit van de activa van banken van invloed kan zijn op 
de reeds gematigde winstgevendheid, wat kan leiden tot insolventiezaken voor banken 
die sterk verbonden zijn met de zwaarst getroffen economische sectoren;

7. merkt op dat de voltooiing van de bankenunie en de verdieping van de 
kapitaalmarktenunie voor betere omstandigheden zullen zorgen voor de financiering 
van de Europese economie, zowel voor huishoudens als voor ondernemingen die nog 
steeds grotendeels afhankelijk zijn van bankkredieten om investeringen en het scheppen 
van banen te bevorderen, het concurrentievermogen van de Europese markten verder te 
versterken en duurzame particuliere investeringen te bevorderen; benadrukt het 
stabiliserend effect dat kleine en middelgrote banken in crisissituaties hebben op de 
economie van de EU; acht het noodzakelijk om bij de ontwikkelingen op 
regelgevingsgebied een evenredige aanpak te volgen om de bankenunie en de 
kapitaalmarktenunie te voltooien;
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8. merkt op dat een volwaardige bankenunie, samen met een volledig geïntegreerde en 
sterke kapitaalmarktenunie, zou bijdragen aan de veerkracht van de Europese economie, 
de werking van de economische en monetaire unie zou ondersteunen en de 
internationale rol van de euro zou versterken; benadrukt het belang van een gelijk 
speelveld dat verhindert dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) worden 
benadeeld wat betreft toegang tot financiering, en de noodzaak nauwlettend toezicht te 
houden op de uitgifte van gesecuritiseerde producten; is van mening dat de volledige 
last van het herstel van de crisis niet op de schouders van de banken mag worden 
gelegd, maar dat een sterke kapitaalmarktenunie moet worden bevorderd die bijdraagt 
tot de heropleving en het veerkrachtige herstel van de Europese economie; beklemtoont 
dat de herstel- en veerkrachtfaciliteit een drijfkracht kan zijn om de bankenunie te 
voltooien, aangezien de banksector een cruciale rol speelt bij het verstrekken van 
toegang tot krediet en het kanaliseren van de beschikbare financiering naar de reële 
economie, met name naar duurzame en sociaal verantwoorde investeringen; 
beklemtoont de rol van particuliere financiering en investeringen, naast 
overheidsinvesteringen, bij de ondersteuning van de klimaattransitie, zoals werd 
vastgesteld in het investeringsplan voor een duurzaam Europa; verzoekt de Commissie 
verdere inspanningen te leveren om de activiteiten op de financiële markten beter af te 
stemmen op duurzaamheidsdoelstellingen en ecologische, sociale en governancecriteria 
(ESG-criteria ), met inbegrip van een wetgevingsvoorstel inzake de ontwikkeling van 
duurzaamheidsbeoordelingen op basis van die criteria; verzoekt de Commissie haar 
inspanningen op het gebied van duurzame financiering voort te zetten door de 
overblijvende gedelegeerde handelingen van de EU-taxonomieverordening35 en de 
verordening informatieverschaffing36 goed te keuren en, onder meer, een robuuste 
methodologie op basis van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” toe te passen;

9. is van mening dat de goede relatie tussen het GTM en de GAR weliswaar vanaf de 
invoering van het systeem van fundamenteel belang is geweest, maar dat een versterkte 
aanpak van de samenwerking tussen de twee pijlers in de huidige context van bijzonder 
belang is om een gepast en tijdig optreden te waarborgen;

10. benadrukt de essentiële bijdrage van tijdelijke maatregelen zoals 
overheidsgarantieregelingen, moratoria op de terugbetaling van leningen voor 
kredietnemers in financiële moeilijkheden, de liquiditeitsprogramma’s van de centrale 
banken en de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties, het activa-
aankoopprogramma en het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) van de ECB bij 
de aanpak van de crisis; onderstreept dat deze buitengewone tijdelijke maatregelen 
gepaard moeten gaan met maatregelen om een verstorende invloed op de markten en de 
economie te beperken; beklemtoont voorts het belang van de flexibiliteit die regulatoren 
hebben geboden aan banken om hen in staat te stellen onder de pijler 2-richtsnoeren en 
met verminderde kapitaalvereisten te werken;

11. beklemtoont het uitzonderlijke karakter van een pandemie en het tijdelijke karakter van 
de hulpmaatregelen die worden genomen als eerste inperkingsmaatregelen om de 
economische schade te beperken; merkt op dat economische steunmaatregelen 

35 Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de 
totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen, PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13.
36 Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (PB L 317 van 9.12.2019, blz. 1).
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afgestemd moeten blijven op de huidige en verwachte economische omstandigheden; 
dringt aan op een zorgvuldig voorbereide, geleidelijke en gerichte verschuiving van 
hulp bij pandemieën naar instrumenten ter ondersteuning van het herstel, waaronder 
hervormingen in de lidstaten door middel van herstel- en hervormingsplannen, 
aangezien een vroege of ongecoördineerde intrekking van de tijdelijke maatregelen 
ertoe zou kunnen leiden dat de tekortkomingen en kwetsbaarheden van de banksector 
van voor de crisis, met inbegrip van een toegenomen blootstelling van banken aan 
kredietrisico’s, met mogelijk gevolgen voor hun kapitaalposities, en hetgeen mogelijk 
de groei en het resultaat van het herstel ondermijnt, opnieuw hun opwachting maken;

12. is ingenomen met de gerichte wijzigingen van de verordening kapitaalvereisten (VKV) 
die zijn ingevoerd als onderdeel van de “VKV snelle oplossingen” om de 
kredietverleningscapaciteit van banken aan huishoudens en bedrijven te ondersteunen37 
en zo de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken en te zorgen 
voor een vlotte wisselwerking tussen het regelgevingskader en andere maatregelen voor 
de aanpak van de crisis;

13. merkt op dat het GTM in december 2020 een verklaring heeft gepubliceerd waarin het 
zijn eerdere aanbeveling over de uitbetaling van dividenden en de terugkoop van 
aandelen wijzigt en waarin wordt aanbevolen dat banken die voornemens zijn 
dividenden uit te betalen of aandelen terug te kopen winstgevend moeten zijn en solide 
kapitaaltrajecten moeten volgen; verzoekt het GTM een raming te verschaffen van de 
winstuitkeringen (dividenden en terugkoop van aandelen) en van de variabele beloning 
door de onder zijn bevoegdheid vallende bankinstellingen in het eerste en tweede 
trimester van 2021 en de gevolgen daarvan voor de kapitaalpositie van de banken te 
beoordelen; verzoekt het GTM te beoordelen of de beperkingen op winstuitkering tot na 
september 2021 nuttig kunnen zijn zo lang er fundamentele onzekerheden bestaan over 
het economisch herstel en de kwaliteit van de activa van banken; verzoekt de 
Commissie onderzoek te doen naar een juridisch bindend instrument voor dividenden en 
de terugkoop van aandelen als toezichtsinstrument in tijden van crisis;

14. verzoekt de Commissie en de nationale en Europese toezichthoudende autoriteiten 
(ETA’s) zich op de verwachte verslechtering van de kwaliteit van activa van banken 
voor te bereiden; is ingenomen met het eerste gezamenlijke risicobeoordelingsverslag 
van de ETA’s van maart 2021, waarin banken worden geadviseerd om zich voor te 
bereiden door voorzieningsmodellen aan te passen om de tijdige erkenning van 
toereikende voorzieningsniveaus te waarborgen door goede kredietverleningspraktijken 
en toereikende risicowaardering te garanderen, waarbij in gedachten wordt gehouden 
dat steunmaatregelen van de overheid zoals moratoria op leningen en 
overheidsgarantieregelingen aflopen, en door conservatief beleid te voeren met 
betrekking tot dividenden en de terugkoop van aandelen; neemt kennis van de 
waarschuwing van de ETA’s aan het adres van de financiële instellingen om verdere 
maatregelen te nemen voor de aanpassing aan een klimaat met intrestvoeten die lange 
tijd laag blijven;

15. neemt met bezorgdheid kennis van de heterogene toepassing door instellingen van de 
internationale standaard voor financiële verslaglegging (IFRS 9) met betrekking tot de 

37 Verordening (EU) 2020/873 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft bepaalde aanpassingen in respons op de 
COVID‐19-pandemie (PB L 204 van 26.6.2020, blz. 4).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R0873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R0873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R0873
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voorzieningen voor verliezen, die tijdens de COVID-19-pandemie aan het licht is 
gekomen; verzoekt het GTM maatregelen te nemen om de consequente toepassing van 
rapportagenormen door alle instellingen in de bankenunie te waarborgen;

16. is van mening dat een geïntegreerde bankenunie moet zijn gestoeld op een goed 
functionerende interne markt voor financiële retaildiensten; verzoekt de Commissie een 
beoordeling te maken van de obstakels en belemmeringen waarmee consumenten 
worden geconfronteerd wanneer zij op grensoverschrijdende basis gebruikmaken van 
retailbankproducten, zoals hypothecaire leningen, en oplossingen voor te stellen om te 
garanderen dat consumenten over de grenzen heen kunnen profiteren van financiële 
retaildiensten; wijst bovendien op de grote verschillen in hypotheekrentes binnen de 
Unie;

17. is ingenomen met de versnelde digitalisering in de banksector, die banken in staat stelt 
hun klanten beter op afstand te bedienen en nieuwe producten aan te bieden, en die 
kansen biedt voor grotere kostenefficiëntie; benadrukt in dit verband dat de 
digitalisering in de banksector moet worden nagestreefd met volledige eerbiediging van 
de consumentenrechten en dat financiële inclusie moet worden behouden, met name 
voor kwetsbare groepen met een laag niveau van digitale of financiële geletterdheid; 
beklemtoont dat voor digitalisering aanzienlijke investeringen in IT-systemen, O&O en 
nieuwe operationele modellen nodig zijn, wat op de korte termijn tot een lagere 
winstgevendheid kan leiden; is groot voorstander van de nieuwe strategie voor het 
digitale geldwezen van de Commissie en is ingenomen met het in 2020 door de 
Commissie gelanceerde pakket digitaal geldwezen, dat de opschaling van innovatieve 
technologie over de grenzen heen zal vergemakkelijken en tegelijkertijd de veerkracht 
van de financiële sector zal waarborgen; kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van de 
voorstellen voor een verordening en een richtlijn betreffende digitale operationele 
veerkracht voor de financiële sector (DORA), die ervoor zullen zorgen dat financiële 
instellingen passende waarborgen treffen om de gevolgen van ICT-gerelateerde 
incidenten te beperken; is van mening dat de succesvolle tenuitvoerlegging van deze 
verordening en richtlijn zal zorgen voor aanzienlijke overheids- en private investeringen 
en voor samenwerking op het gebied van innovatie met het oog op veiligere systemen 
met meer veerkracht; is van mening dat de digitalisering van de Europese banksector 
een kans is voor de Unie om buitenlands kapitaal aan te trekken en op de wereldmarkt te 
concurreren; wijst in dit verband op de toenemende verwevenheid tussen banken, 
cryptoactiva en digitale financiering;

18. beklemtoont dat het belangrijk is dat op het gebied van regelgeving en toezicht 
technologische neutraliteit wordt gewaarborgd; beklemtoont dat het nodig is de 
uitdagingen en kansen aan te pakken die voortvloeien uit het gebruik van nieuwe, 
innovatieve technologieën op het gebied van bankentoezicht en toezicht op 
betalingssystemen;

19. is ingenomen met de werkzaamheden van de ECB met betrekking tot de digitale euro, 
met inbegrip van haar verslag over dit onderwerp en de resultaten van haar openbare 
raadpleging; wijst erop dat de gevolgen voor de banksector, afhankelijk van het precieze 
ontwerp van een digitale euro, aanzienlijk kunnen zijn, met gevolgen voor onder andere 
betalingen, het vermogen van banken om looptijdtransformatie door te voeren en de 
algehele kredietverleningscapaciteit en winstgevendheid, en verzoekt de ECB daarom 
de implicaties van een digitale valuta voor de banksector en de mogelijke implicaties 
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voor de financiële stabiliteit verder te analyseren; is ingenomen met de doelstelling om 
de digitale euro naast contant geld te gebruiken als een veilig en concurrerend digitaal 
betaalmiddel, en erkent de potentiële voordelen voor de burgers; ondersteunt de 
inspanningen van de ECB om een hoog niveau van privacy, gegevensbescherming, 
vertrouwelijkheid van betalingsgegegevens, cyberveerkracht en veiligheid te 
waarborgen; neemt kennis van de discussie over een digitale munt en erkent de 
toegevoegde waarde die een digitale valuta kan bieden bij het versterken van de 
internationale rol van de euro;

20. neemt kennis van het feit dat de groep van presidenten van centrale banken en 
banktoezichthouders (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision – 
GHOS) in maart 2020 het tijdsschema voor de tenuitvoerlegging van de laatste 
elementen van het Bazel III-kader heeft herzien om de operationele capaciteit van 
banken en toezichthouders om te reageren op de onmiddellijke gevolgen van de 
COVID-19-pandemie te vergroten; beklemtoont het belang van goede mondiale normen 
voor de regelgeving voor banken en van de consistente en tijdige uitvoering ervan; kijkt 
uit naar het komende voorstel van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de 
definitieve Bazel III-normen; herinnert eraan dat bij de tenuitvoerlegging rekening moet 
worden gehouden met het evenredigheidsbeginsel en waar nodig de specifieke 
kenmerken en diversiteit van de bankensector in de EU moet worden geëerbiedigd, en 
er tegelijkertijd voor moet worden gezorgd dat de EU-verordening kapitaalvereisten in 
overeenstemming is met Bazel; benadrukt dat bij de huidige herziening het beginsel in 
acht moet worden genomen dat de totale kapitaalvereisten niet aanzienlijk worden 
verhoogd, en dat tegelijkertijd de financiële positie van Europese banken in het 
algemeen moet worden versterkt; herinnert aan zijn resolutie van 23 november 2016 
over de afronding van Bazel III38 en verzoekt de Commissie bij het opstellen van de 
wetgevingsvoorstellen gevolg te geven aan de daarin vervatte aanbevelingen; verzoekt 
de Commissie maatregelen in te voeren om de kredietverlening van banken aan de reële 
economie, met name aan kmo’s, te vergroten en het herstel en de digitale en ecologische 
transitie in Europa te financieren; benadrukt dat de EU, als zij haar economische 
soevereiniteit en strategische autonomie wil behouden, sterke en competitieve Europese 
banken nodig heeft om massale bankdiensten te kunnen aanbieden aan bedrijven van 
iedere omvang;

21. benadrukt dat er sprake is van een aanzienlijke verwevenheid tussen de sector niet-
bancaire financiële bemiddeling, en de “traditionele” banksector, wat aanleiding geeft 
tot bezorgdheid over systeemrisico’s gezien het gebrek aan passende regelgeving en 
passend toezicht op de eerste sector; beklemtoont dat de recente schok door de 
pandemie heeft aangetoond dat de niet-bancaire sector een versterkend effect kan 
hebben op de marktvolatiliteit en de ontwrichting van prijzen, met name wanneer de 
liquiditeit van de markt onder druk komt te staan; verzoekt de Commissie na te gaan of 
aanvullende macroprudentiële instrumenten nodig zijn, dat wil zeggen de ex ante-
ontwikkeling van instrumenten voor liquiditeitsbeheer en een zorgvuldige analyse van 
bestaande hefboommaatregelen;

22. neemt kennis van de onderlinge afhankelijkheid tussen banken en centrale tegenpartijen 
(CTP’s); wijst op de twijfels die ontstaan in verband met de verantwoordelijkheid van 
banken en CTP’s voor mogelijke verliezen wanneer alle financiële waarborgen zijn 

38 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 45.
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uitgeput en de gevolgen van deze verantwoordelijkheid voor de prudentiële vereisten 
van banken; wijst in dit verband op de risico’s van een buitensporige afhankelijkheid 
van Britse CTP’s en is ingenomen met de maatregelen die de Commissie het afgelopen 
jaar heeft genomen om de criteria voor de classificatie van CTP’s uit derde landen vast 
te stellen;

23. betreurt het gebrek aan een volledig genderevenwicht in de financiële instellingen en 
organen van de EU, en met name het feit dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies in de banksector en de sector 
van de financiële dienstverlening; wijst erop dat een genderevenwicht in de raden van 
bestuur en op de werkvloer zowel maatschappelijke als economische voordelen 
oplevert; is van mening dat de selectie van kandidaten voor de financiële instellingen en 
organen van de EU moet geschieden op basis van verdienste en bekwaamheid en met 
het oog op een zo doeltreffend mogelijke werking van de betrokken instelling of het 
betrokken orgaan; verzoekt regeringen en alle instellingen en organen zo spoedig 
mogelijk prioriteit te geven aan het bereiken van een volledig genderevenwicht, onder 
meer door te voorzien in genderevenwichtige shortlists van kandidaten voor alle 
toekomstige benoemingen waarvoor de goedkeuring van het Parlement vereist is, ook 
bij de ECB en de belangrijkste financiële instellingen van de EU, waarbij ernaar wordt 
gestreefd ten minste één vrouwelijke en één mannelijke kandidaat per 
benoemingsprocedure in de shortlist op te nemen; herinnert aan zijn resolutie van 
14 maart 201939, die erop is gericht een genderevenwicht te waarborgen in de 
toekomstige lijst van kandidaten voor economische en monetaire aangelegenheden in de 
EU en herhaalt zijn voornemen om de lijsten van kandidaten waarbij het beginsel van 
genderevenwicht niet is nageleefd, niet in aanmerking te nemen;

24. verzoekt de Commissie de selectiecriteria te herzien teneinde een groter aantal 
kandidaturen van vrouwen aan te trekken;

Toezicht

25. erkent de rol die het Europees bankentoezicht speelt bij het verschaffen van tijdelijke 
verlichting aan banken op het gebied van kapitaal en op operationeel gebied als reactie 
op de COVID-19-pandemie, zodat banken financiële ondersteuning kunnen blijven 
bieden aan bedrijven en huishoudens en verliezen kunnen absorberen, en daarbij 
tegelijkertijd de hoge kwaliteit van het toezicht behoudt; neemt kennis van de 
bezorgdheid van het GTM over de hoge kosten, de lage winstgevendheid, de geslonken 
marktwaarderingen en de ontoereikende investeringen in nieuwe technologieën in de 
banksector; pleit voor richtsnoeren met betrekking tot de aanpak van het opnieuw 
opbouwen van die buffers en het verwachte tijdsschema hiervoor;

26. beklemtoont dat het belangrijk is de transparantie en voorspelbaarheid van het EU-
bankentoezicht te verbeteren en prijst in dat verband de recente praktijk waarbij 
bankspecifieke pijler 2-vereisten worden gepubliceerd; is van mening dat individuele 
vereisten de verwachtingen van het GTM betrouwbaarder maken en op meer kennis van 
zaken gebaseerde investeringsbeslissingen mogelijk maken;

27. verwacht dat recente wijzigingen van de organisatiestructuur van het GTM het systeem 

39 PB C 23 van 21.1.2021, blz. 105.
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zullen vereenvoudigen en technologische innovatie zullen integreren, en een meer op 
risico’s gebaseerd toezicht en interne institutionele samenwerking mogelijk zullen 
maken;

28. wijst op het nut van de analyse van het GTM van november 2020 inzake de mogelijke 
kwetsbaarheden van de banksector in verschillende scenario’s, waarin wordt gekeken 
naar de gevolgen van de schok voor de kwaliteit van de activa en het kapitaal;

29. merkt op dat een goed beheer van het kredietrisico een van de kernprioriteiten van het 
GTM moet blijven; deelt de bezorgdheid van het GTM dat banken hun 
kredietrisicomodellen zouden kunnen wijzigen en neemt in dat verband kennis van de 
toezichtsverwachtingen van het GTM met betrekking tot gepaste operationele 
voorbereidingen op de toename van het aantal niet-renderende leningen en met 
betrekking tot robuust beheer van het kredietrisico, zoals omschreven in zijn brieven 
aan de directeuren van belangrijke instellingen en in zijn COVID-19-
kredietrisicostrategie; schaart zich achter het toegenomen GTM-toezicht op markten 
met een grote hefboomwerking; merkt op dat niet alle banken erin zijn geslaagd te 
voldoen aan de verwachtingen van het GTM voor kredietrisicobeheer, wat betekent dat 
verdere inspanningen vereist zijn;

30. erkent dat de COVID-19-crisis het risico vergroot dat het aantal niet-renderende 
leningen verder toeneemt; neemt met bezorgdheid kennis van de voorspelling van de 
ECB dat de niet-renderende leningen in een ernstig maar plausibel scenario tegen eind 
2022 zouden kunnen oplopen tot 1,4 biljoen EUR; benadrukt dat het waarborgen van 
een goed en tijdig beheer van de verslechterde kwaliteit van de activa op de balansen 
van de banken van cruciaal belang zal zijn om te voorkomen dat op korte termijn niet-
renderende leningen worden opgebouwd; adviseert de lidstaten om verdere 
inspanningen te leveren om dit probleem aan te pakken; wijst in dit verband op de 
mededeling van de Commissie van 16 december 2020 over de aanpak van niet-
renderende leningen in de nasleep van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0822) om 
banken in staat te stellen huishoudens en bedrijven in de EU te steunen; verwacht dat de 
herziening van de richtlijn consumentenkrediet40 een hoog niveau van 
consumentenbescherming zal waarborgen, namelijk door hier meer ambitieuze 
bepalingen in op te nemen inzake de bescherming van kredietnemers tegen 
wanpraktijken en door ervoor te zorgen dat die rechten zowel op bestaande als op 
toekomstige leningen van toepassing zijn; pleit voor het monitoren van alle potentiële 
cliff-effecten, met name op het moment dat tijdelijke hulpmaatregelen worden 
ingetrokken; verzoekt toezichthouders gedegen rekening te blijven houden met de 
neveneffecten die verkopen van grote omvang van niet-renderende leningen kunnen 
hebben op de prudentiële balans van banken die interne modellen gebruiken;

31. beklemtoont dat banken de toepasselijke prudentiële regels en toezichtsrichtsnoeren met 
betrekking tot niet-renderende leningen moeten naleven en operationele capaciteit 
moeten behouden om noodlijdende debiteuren proactief aan te pakken en hun balansen 
te bewaken, en dat zij daarbij de vroege opsporing van slechte leningen moeten 
versnellen teneinde het risico te verminderen dat de kredietverleningscapaciteit wordt 
verzwakt op het moment dat er een grote vraag bestaat naar herstelgerelateerde 

40 Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 
kredietovereenkomsten voor consumenten (PB L 133 van 22.5.2008, blz. 66).
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investeringen; benadrukt de bestaande flexibiliteit die wordt geboden bij de uitvoering 
van ECB-richtsnoeren over niet-renderende leningen, onder meer de mogelijkheid om 
banken met een bijzonder groot aantal niet-renderende leningen meer tijd te geven om 
hun strategieën voor de vermindering van het aantal niet-renderende leningen in te 
dienen;

32. herinnert eraan dat risicovermindering in de banksector zou bijdragen aan een 
stabielere, sterkere en meer op economische groei gerichte bankenunie; merkt in dit 
verband op dat de politieke overeenstemming die is bereikt over het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn inzake kredietservicers en kredietkopers, die de 
ontwikkeling van secundaire markten voor niet-renderende leningen in de EU zal 
aanmoedigen en die erop is gericht banken te helpen het aantal niet-renderende leningen 
op hun balans te verminderen;

33. erkent de rol van banken bij het ondersteunen van bedrijven en de reële economie 
tijdens de pandemie in sommige lidstaten; benadrukt dat banken de financiële soliditeit 
en levensvatbaarheid van bedrijven zorgvuldig moeten beoordelen, proactief met 
noodlijdende debiteuren moeten samenwerken om hun blootstellingen te beheren, en 
levensvatbare sectoren en ondernemingen, met name kmo’s, financieringsopties, 
haalbare herstructureringsopties of gepaste alternatieve opties moeten bieden teneinde te 
garanderen dat wanbetalingen waar mogelijk worden vermeden en dat bedrijven en 
consumenten niet het risico lopen op een overmatige schuldenlast; benadrukt dat het 
prudentiële kader consequent moet worden gewijzigd om de toepassing van 
respijtmaatregelen mogelijk te maken en aan te moedigen op bedrijven en huishoudens 
waarin het vooruitzicht op herstel volgens banken hoog blijft, en dringt erop aan alle 
regelgevende belemmeringen voor de toepassing ervan weg te nemen; verzoekt banken 
met klem om voor niet-levensvatbare ondernemingen als laatste redmiddel het 
gestructureerde verlaten van de markt te overwegen; is van mening dat banken moeten 
zorgen voor adequate kredietoverdrachten van het Eurosysteem naar de reële economie; 
is ingenomen met de maatregelen die zijn uiteengezet in mededeling van de Commissie 
van 24 september 2020 over “Een kapitaalmarktenunie ten dienste van mensen en 
ondernemingen – Een nieuw actieplan”(COM(2020)0590) en de bijlage daarbij inzake 
de doorverwijzing van kmo’s naar alternatieve aanbieders van financiering in geval van 
een afgewezen kredietaanvraag;

34. verzoekt de ETA’s volledig gebruik te maken van hun bevoegdheden om een hoog 
niveau van consumentenbescherming te waarborgen, waaronder in voorkomend geval 
hun bevoegdheden voor productinterventie wanneer financiële en kredietproducten 
hebben geleid of waarschijnlijk zullen leiden tot benadeling van consumenten;

35. onderstreept dat het belangrijk is de rechten van consumenten te beschermen, in het 
bijzonder voor wat betreft oneerlijke en agressieve voorwaarden en praktijken, 
bankkosten, de transparantie van productkosten, winstgevendheid en risico’s; merkt op 
dat de bankenunie nog steeds niet over doeltreffende instrumenten beschikt voor de 
aanpak van problemen waarmee consumenten worden geconfronteerd, zoals oneerlijke 
handelspraktijken en kunstmatige complexiteit; roept de EBA er in dit verband toe op 
meer aandacht te besteden aan haar taken met betrekking tot het naar behoren inzamelen 
en analyseren van en verslag uitbrengen over consumententrends, alsook haar taken met 
betrekking tot de beoordeling en coördinatie van initiatieven van de bevoegde 
autoriteiten op het vlak van financiële geletterdheid en financieel onderwijs; verzoekt de 



RR\1237150NL.docx 19/28 PE658.703v02-00

NL

Commissie de oneerlijke clausules en praktijken die de banksector gebruikt in 
consumentenovereenkomsten grondig te analyseren en alle beschikbare middelen aan te 
wenden om te waarborgen dat de lidstaten de richtlijn oneerlijke bedingen41 
doeltreffend en snel uitvoeren;

36. merkt op dat de verwachte kredietverliezen, in combinatie met het huidige lage 
rentepeil, negatieve gevolgen kunnen hebben voor de winstgevendheid van banken; 
wijst erop dat banken hun bedrijfsmodellen moeten aanpassen in de richting van 
duurzamere, meer kostenbesparende en technologisch geavanceerdere strategieën, en 
strategische sturing moeten geven aan en prudentieel toezicht moeten uitoefenen op 
bedrijfsfuncties, waarbij de consumentenrechten volledig moeten worden gerespecteerd; 
beklemtoont dat het belangrijk is dat beslissingen van banken omtrent voorzieningen, 
ter ondersteuning van hun kredietverleningscapaciteit, niet onnodig worden uitgesteld, 
met name wanneer de vraag naar krediet opnieuw toeneemt;

37. is verontrust dat recente bankencrises hebben aangetoond dat kredietinstellingen 
stelselmatig onder valse voorwendselen obligaties en andere financiële producten 
hebben verkocht aan retailklanten; betreurt dat de handhaving van de bepalingen van de 
richtlijn herstel en afwikkeling van banken die betrekking hebben op 
consumentenbescherming voor wat betreft de minimumvereisten voor eigen vermogen 
en in aanmerking komende passiva (MREL) fragmentarisch is geweest; verzoekt de 
Commissie met klem een beoordeling te maken van het misleidend verkopen van 
financiële producten door bankinstellingen en op basis van de resultaten daarvan 
gepaste voorstellen te doen, onder meer in de komende herziening van de richtlijn 
herstel en afwikkeling van banken;

38. is van mening dat de mogelijke voordelen van de consolidatie van banken, zowel binnen 
de EU als grensoverschrijdend, bij het aanpakken van lage winstgevendheid, 
overcapaciteit en de versnippering van de banksector nader moet worden 
gedocumenteerd; erkent de tendens in de banksector in de richting van consolidatie en 
wijst in dat verband op de ECB-gids over de op toezicht gebaseerde aanpak van 
consolidatie, die goed ontworpen en goed uitgevoerde bedrijfscombinaties ondersteunt; 
benadrukt de voordelen van het beschermen van de diversiteit/pluraliteit van financiële 
sectoren bij het opbouwen van systemisch vertrouwen en het behoud van financiële 
stabiliteit; verzoekt de Commissie rekening te houden met en gevolg te geven aan de 
conclusies van de evaluatie van de Raad voor financiële stabiliteit van 2021 van de 
effecten van “too big to fail”-hervormingen op het financiële stelsel;

39. betreurt dat de kwestie van de thuis- en gastlanden een uitdaging blijft voor de 
voltooiing van de bankenunie en is van mening dat de invoering van het Europees 
depositoverzekeringsstelsel deel uitmaakt van de oplossing, in combinatie met verdere 
risicobeperkende maatregelen; is bezorgd dat als het aantal niet-renderende leningen 
stijgt naarmate de overheidssteun begint af te nemen, de landen van herkomst en van 
ontvangst maatregelen kunnen nemen om activa te beschermen en opnieuw tot 
afscherming kunnen overgaan; benadrukt dat banken over de grenzen heen moeten 
kunnen opereren en tegelijkertijd hun kapitaal en liquiditeit op een geconsolideerd 
niveau moeten kunnen beheren, met geloofwaardige en afdwingbare waarborgen voor 

41 Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten (PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29).
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lidstaten van ontvangst met betrekking tot de beschikbaarheid van middelen en de 
gevolgen voor de financiële stabiliteit, zodat zij verandering kunnen brengen in de 
risico’s die zij lopen en in een eventueel gebrek aan winstgevendheid; is van mening dat 
geleidelijke harmonisatie nodig is op gebieden waarop nationale keuzemogelijkheden 
en manoeuvreerruimte van toepassing zijn, onder meer op het vlak van het 
insolventierecht om afwikkelingsplanning voor grensoverschrijdende bankgroepen 
binnen de bankenunie te vergemakkelijken;

40. vindt het zorgwekkend dat naarmate de lidstaten steeds meer staatsobligaties verkopen, 
het aandeel staatsschuld in de balansen van banken eveneens toeneemt, hetgeen de 
vicieuze cirkel tussen banken en staten kan verergeren; is van mening dat de oprichting 
van NextGenerationEU hoogwaardige Europese activa met een laag risico zal 
opleveren, hetgeen het mogelijk zal maken het aandeel staatsobligaties in de balansen 
van banken opnieuw in evenwicht te brengen en de vicieuze cirkel tussen banken en 
staten zal verminderen; herinnert eraan dat NextGenerationEU een belangrijke rol zal 
spelen bij het herstel en als kans moet worden aangegrepen om in elke lidstaat het aantal 
investeringen te vergroten en de nodige hervormingen door te voeren met betrekking tot 
de overeengekomen criteria, alsook om te blijven bijdragen aan de versterking van het 
Europese bankwezen;

41. is van mening dat voor het oplossen van de kwesties in verband met de lidstaat van 
herkomst/lidstaat van ontvangst, het doorbreken van de vicieuze cirkel tussen banken en 
staten en het ondersteunen van consolidatie-inspanningen van banken een pan-Europees 
vangnet moeten worden ingevoerd, alsmede de ontwikkeling en uitvoering van 
overeenkomsten over financiële steun binnen groepen als onderdeel van de 
herstelplannen van banken, en geleidelijke harmonisatie op gebieden waarop nationale 
keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte van toepassing zijn, met inbegrip van 
insolventie, waarbij verder inspanningen moeten worden geleverd om het risico te 
verminderen;

42. herhaalt dat het regelgevingskader inzake de prudentiële behandeling van staatsschulden 
in overeenstemming moet zijn met de internationale normen;

43. benadrukt de belangrijke rol van robuuste interne governancestructuren binnen banken 
en wijst op de zwakke punten die daarin zijn aangetroffen tijdens de Procedure van het 
GTM voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder in 2020, die gericht was op de 
manier waarop banken met de crisis verband houdende risico’s voor kapitaal en 
liquiditeit hebben aangepakt, rekening houdend met uitzonderlijke omstandigheden met 
gevolgen voor individuele banken; prijst de gerichte aanpak die werd gehanteerd bij het 
verzamelen van gegevens voor de beoordeling van kapitaal en liquiditeit; beklemtoont 
dat moet worden gezorgd voor de hoogste normen en een gelijk speelveld bij de 
betrouwbaarheids- en deskundigheidsbeoordelingen van de leden van de raden van 
bestuur van banken, die momenteel vanwege de zeer uiteenlopende omzetting van de 
richtlijn kapitaalvereisten in de verschillende lidstaten op verschillende manieren 
worden uitgevoerd; pleit derhalve voor verdere harmonisatie op dat gebied; dringt erop 
aan dat de betrouwbaarheids- en deskundigheidsbeoordelingen door de bevoegde 
autoriteiten altijd vooraf moeten worden uitgevoerd, en niet achteraf; schaart zich achter 
het plan van de ECB om haar gids voor betrouwbaarheids- en 
deskundigheidsbeoordelingen in 2021 te herzien om haar toezichtsverwachtingen met 
betrekking tot de kwaliteit van de leden van de raden van bestuur uiteen te zetten; kijkt 
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uit naar de voorstellen van de ECB voor een pakket maatregelen om het toezicht op 
betrouwbaarheid en deskundigheid te verbeteren; moedigt in dat verband aan dat wordt 
overwogen om de betrouwbaarheids- en deskundigheidsvereisten op te nemen in de 
verordening kapitaalvereisten;

44. merkt op dat de op 29 januari 2021 gelanceerde EU-brede stresstest erop gericht is de 
kapitaaltrajecten van banken bij een verslechterende kwaliteit van activa te testen, in 
een scenario van een klimaat met lage rentevoeten; verzoekt de EBA het 
toepassingsgebied van latere stresstests uit te breiden, aangezien 51 in het kader van de 
test geselecteerde banken voor een steekproef te beperkt wordt geacht; benadrukt dat het 
uitvoeren van stresstests en het op een passend tijdstip beoordelen van de kwaliteit van 
activa van een voor steekproeven geselecteerd aantal minder belangrijke instellingen 
belangrijke oefeningen zijn om vertrouwen op te bouwen;

45. is ingenomen met de inspanningen van het GTM om banken richtsnoeren en 
duidelijkheid te verschaffen voor zelfbeoordeling en passende verslaggeving inzake 
milieugerelateerde en aan de klimaatverandering verbonden risico’s; wijst erop dat 
verdere druk van toezichthouders nodig is zodat financiële instellingen 
klimaatgerelateerde en milieurisico’s naar behoren bekend maken; beschouwt de 
stresstest voor klimaatrisico’s van het GTM als een belangrijke stap om de praktijken 
van banken te evalueren en concrete gebieden voor verbetering vast te stellen; prijst in 
dat kader de aanbeveling van de ECB-gids inzake klimaatgerelateerde en milieurisico’s, 
waarin een strategische, alomvattende benadering voor de aanpak van 
klimaatgerelateerde risico’s wordt bevorderd; schaart zich achter het idee dat in 2021 
zelfbeoordelingen en actieplannen van banken moeten worden voorbereid, gevolgd door 
een toezichthoudende toetsing van de maatregelen van banken in 2022; is van mening 
dat die zelfbeoordelingen en verslagen in overeenstemming moeten zijn met het 
evenredigheidsbeginsel en dat zij geen nadelige gevolgen mogen hebben voor de 
capaciteit en het concurrentievermogen van de banken; neemt kennis van het initiatief 
van de EBA om een EU-breed proefproject inzake klimaatrisico’s uit te voeren, en 
neemt nota van haar bevindingen dat er meer informatie nodig is over 
transitiestrategieën en broeikasgasemissies om banken en toezichthouders in staat te 
stellen klimaatrisico’s nauwkeuriger te beoordelen; herinnert eraan dat investeringen in 
en kredietverlening bij niet-duurzame economische activiteiten kunnen leiden tot 
gestrande activa of verzonken investeringen;

46. wijst op de rol van de EBA bij het leiden, coördineren en monitoren van de strijd van de 
financiële sector van de EU tegen witwassen en terrorismefinanciering; is ingenomen 
met de inspanningen die de ECB de afgelopen twee jaar heeft geleverd om de 
uitwisseling van informatie tussen de GTM- en de toezichthouders op de bestrijding van 
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) te verbeteren 
teneinde bij prudentiële toezichtsmaatregelen beter rekening te houden met AML-
aspecten; dringt erop aan dat deze verantwoordelijkheid gepaard gaat met passende 
financiering en middelen; is ingenomen met de steun die EBA verleent aan de 
individuele werking van de uitvoering van toezichthoudende bevoegdheden op het 
gebied van de bestrijding van het witwassen van geld (AML) in de verschillende 
lidstaten en pleit voor verdere maatregelen om te waarborgen dat het toezicht op het 
gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
(AML/CFT) risicogebaseerd, proportioneel en doeltreffend is; wijst op de verschillende 
benaderingen die nationale autoriteiten hanteren bij AML/CFT-toezicht en bij de 
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toepassing van de EU-wetgeving, hetgeen tot regelgevingsarbitrage kan leiden; moedigt 
een gedeeltelijke omzetting van de bepalingen van de antiwitwasrichtlijn in een 
verordening aan; betreurt dat meerdere lidstaten de vierde en vijfde antiwitwasrichtlijn 
nog niet volledig hebben omgezet in nationaal recht en dat in nog meer lidstaten de 
doeltreffende uitvoering ervan ernstige tekortkomingen vertoont; is ingenomen met het 
feit dat de Commissie inbreukprocedures is gestart en verzoekt de Commissie 
inbreukprocedures in te leiden voor de resterende gevallen waarin de 
antiwitwasrichtlijnen niet zijn omgezet en niet doeltreffend worden uitgevoerd; neemt 
kennis van het tweede mandaat van de EBA om een databank over de bestrijding van 
witwassen op te zetten, die naar verwachting in 2021 zal worden ontwikkeld, en om de 
samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen Europese autoriteiten te 
verbeteren; wijst op de belangrijke rol van AML-colleges voor grensoverschrijdende 
groepen, die alle AML-autoriteiten omvatten van de jurisdicties waar de groep actief is, 
bij de beoordeling van de prestaties van de groep op het gebied van AML;

47. is ingenomen met het op 7 mei 2020 gepubliceerde actieplan van de Commissie voor 
een alomvattend EU‐beleid voor de preventie van witwassen en financieren van 
terrorisme; verzoekt de Commissie snel haar wetgevingspakket ter bestrijding van 
witwassen goed te keuren; verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor de 
instelling van een Europese toezichthouder op de bestrijding van witwassen; wijst erop 
dat het toepassingsgebied van het AML-kader de emittenten en aanbieders van 
cryptoactiva moet omvatten; verzoekt de Commissie de totstandbrenging van een 
Europese financiële-inlichtingeneenheid (FIE) te overwegen;

48. beklemtoont de belangrijke rol die de banksector speelt bij de bestrijding van 
belastingontwijking; herhaalt het standpunt van het Parlement dat er aanvullende audits 
en ken-uw-klant-vereisten nodig zijn voor transacties waarbij landen betrokken zijn die 
vermeld staan in bijlage I of II van de lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op 
belastinggebied;

49. is ingenomen met het pakket digitaal geldwezen van de Commissie; is van mening dat 
de voorstellen van de Commissie inzake markten met cryptoactiva en digitale 
operationele veerkracht tijdig, nuttig en noodzakelijk zijn; beklemtoont dat digitaal 
geldwezen de financieringsmogelijkheden voor consumenten en bedrijven weliswaar 
doet toenemen, maar dat de consumentenbescherming en de financiële stabiliteit in 
stand moeten worden gehouden;

50. neemt kennis van de terugtrekking van het VK uit de EU; erkent de vooruitgang die 
veel belangrijke banken hebben geboekt met betrekking tot hun operationele 
streefmodellen voor na de brexit, zoals overeengekomen met het GTM, en steunt de 
inspanningen van het GTM om toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van deze 
modellen op het gebied van activa, personeel en boekingspraktijken; herhaalt dat in de 
context van de verplaatsing van bedrijven in de EU lege instellingen in de eurozone niet 
aanvaardbaar zijn; is van mening dat bestaande mazen in het rechtskader van de EU 
moeten worden aangepakt teneinde het toezicht te versterken en herinnert eraan dat het 
GTM de rechtstreekse verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor het prudentieel 
toezicht op systeemrelevante beleggingsondernemingen sinds de herziene verordening 
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inzake beleggingsondernemingen42 in juni 2021 in werking is getreden;

51. wijst op het belang van het behoud van een gelijk speelveld in de regelgevingsruimte en 
van het voorkomen van een neerwaartse spiraal in de regelgeving; merkt in dat verband 
op dat het memorandum van overeenstemming (MoU) tussen de ECB en de Britse 
autoriteiten, dat is gebaseerd op het model waarover werd onderhandeld door de EBA, 
waar het prudentieel toezicht, behalve verzekerings- en pensioenstelsels, onder valt en 
dat op 1 januari 2021 in werking is getreden, een solide basis vormt voor samenwerking 
op het gebied van toezicht tussen het GTM en de Britse Prudential Regulation 
Authority, waarbij die samenwerking gericht is op de uitwisseling van informatie en 
wederzijdse behandeling van grensoverschrijdende bankgroepen en op het delen van 
verantwoordelijkheden in verband met het toezicht op bijkantoren; 

52. merkt op dat inachtneming van het evenredigheidsbeginsel essentieel is om ervoor te 
zorgen dat het toezicht op banken werkt, met name voor kleinere instellingen;

Afwikkeling

53. vertrouwt erop dat de invoering van een achtervangmechanisme in het GAF in 2022, 
twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland, in de vorm van een doorlopende kredietlijn 
van het ESM een vangnet zal bieden voor afwikkeling van banken in de bankenunie en 
zo het kader voor crisisbeheer zal versterken en een belangrijke stap zal vormen in de 
richting van de voltooiing van de bankenunie; merkt op dat de combinatie van de 
aanzienlijke opbouw van het GAF en het gemeenschappelijk achtervangmechanisme de 
GAR toegang zal bieden tot een bedrag aan gecombineerde middelen dat aanzienlijk 
hoger is dan 100 miljard EUR; merkt op dat de risico’s in de bankenstelsels in verband 
met de oprichting van het EDIS verder moeten worden verminderd;

54. dringt erop aan dat banken als enige verantwoordelijk worden geacht voor hun 
prestaties, in plaats van de belastingbetaler de last te laten dragen van een kader voor 
crisisbeheer;

55. is ingenomen met het feit dat de GAR in 2020 geen afwikkelingsmaatregelen hoefde te 
nemen maar niettemin nauwgezet met het GTM samenwerkte in gevallen waar een 
crisis dreigde; neemt kennis van de hulpmaatregelen en de flexibiliteit die de GAR heeft 
geboden met het oog op het halen van MREL-streefcijfers zonder de afwikkelbaarheid 
in het gedrang te brengen; wijst erop dat de op de website van de GAR beschikbare 
informatie over dergelijke maatregelen uiterst beperkt blijft; verzoekt de GAR met klem 
zijn transparantie te vergoten en met name de richtsnoeren die worden gevolgd door 
interne afwikkelingsteams bij de toepassing van hulpmaatregelen in het kader van 
COVID-19 openbaar te maken; neemt kennis van het MREL-beleid van 2020 dat is 
ontwikkeld door de GAR en de specifieke verslaggeving voor MREL uit hoofde van de 
kaders van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken; waardeert de vooruitgang 
inzake de huidige afwikkelingsplanningscyclus voor 2021 en herhaalt dat de vaststelling 
van een proportioneel MREL een van de belangrijkste elementen is voor het verbeteren 
van de afwikkelbaarheid van banken en het waarborgen van bredere financiële 
stabiliteit;

42 Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 
prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1).
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56. wijst erop dat de bestaande overlappingen tussen de vereisten voor het gebruik van 
vroegtijdige-interventiemaatregelen en de gewone toezichthoudende bevoegdheden van 
de ECB de uitvoering van vroegtijdige-interventiemaatregelen kunnen belemmeren; 
dringt er in dit verband op aan dat die overlapping moet worden weggenomen en 
vertrouwt erop dat de rechtsgrondslag voor elk instrument wordt verduidelijkt teneinde 
een gepaste en geleidelijke toepassing van de maatregelen te waarborgen; steunt in dit 
verband, rekening houdend met de aanbeveling van de Rekenkamer inzake 
gekwantificeerde drempels voor het initiëren van vroegtijdige-interventiemaatregelen, 
het gebruik van snelle toezichtsmaatregelen, waarbij automatisme wordt vermeden;

57. acht het noodzakelijk de liquidatie van banken te vergemakkelijken waarvan de GAR of 
de nationale afwikkelingsautoriteit bij de afwikkeling bepaalt dat er geen sprake is van 
een algemeen belang; merkt op dat de strategie van verkoop van de onderneming een 
belangrijk instrument kan zijn dat door de GAR kan worden gebruikt als manier om 
waardeverliezen bij afwikkeling tot een minimum te beperken; erkent dat er behoefte is 
aan een meer geharmoniseerd kader voor het verlaten van de markt bij insolventie om 
onzekere situaties te voorkomen en te zorgen voor afstemming met betrekking tot de 
intrekking van een bankvergunning; erkent dat alternatieve maatregelen in het kader van 
depositogarantiestelsels ter financiering van overboekingen van deposito’s in dergelijke 
gevallen een belangrijke rol kunnen spelen, met name voor kleine en middelgrote 
banken, zolang ze niet nadelig zijn voor de bescherming van deposanten en het 
depositogarantiestelsel voldoende is gefinancierd, om de bijdragen van de 
belastingbetaler en de vernietiging van de waarde tot een minimum te beperken en de 
financiële stabiliteit te waarborgen, en in andere gevallen ook de kloof kunnen 
overbruggen tussen de bail-in-vereiste van 8 % om toegang te krijgen tot het 
afwikkelingsfonds en de daadwerkelijke verliesabsorptiecapaciteit van de bank, zonder 
deposito’s die zijn bedoeld voor overdracht; benadrukt dat dergelijke interventies 
moeten worden onderworpen aan een strenge minste kosten-test; verzoekt de 
Commissie derhalve meer duidelijkheid te scheppen over het minste kosten-beginsel en 
over de voorwaarden voor het gebruik van middelen van depositogarantiestelsels;

58. merkt op dat de huidige verscheidenheid van insolventieregelingen leiden tot 
onzekerheid over de uitkomsten van liquidatieprocedures; is van mening dat de 
bankenunie alleen doeltreffend kan functioneren als de insolventiewetgeving voor 
banken verder wordt geharmoniseerd; verzoekt de Commissie om, na zorgvuldige 
bestudering en bespreking met de nationale autoriteiten en parlementen, na te denken 
over het bevorderen van verdere harmonisatie van specifieke aspecten van bestaande 
nationale insolventiewetten, alsook over de voorwaarden voor het gebruik van externe 
financiering, om te zorgen voor overeenstemming tussen de maatregelen en een gelijk 
speelveld;

59. acht het met name nuttig een gerichte aanpak te hanteren voor de harmonisatie van de 
rangorde van schuldeisers in insolventieprocedures bij banken, teneinde de reikwijdte 
van de financiering door de depositogarantiestelsels te vergroten bij afwikkeling en bij 
andere maatregelen dan uitbetalingen, zolang als de depositogarantiestelsels voldoende 
worden gefinancierd;

60. acht het noodzakelijk afwikkeling voor meer banken mogelijk te maken, waarvoor een 
herziening van de beoordeling van het algemeen belang nodig is om de transparantie en 
ex-ante-voorspelbaarheid van het verwachte resultaat te vergroten, en zo de toepassing 
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van afwikkelingsinstrumenten op een grotere groep banken, met name middelgrote 
banken, mogelijk te maken en de nodige duidelijkheid te bieden om meer 
samenhangende en proportionele MREL-niveaus te waarborgen; neemt kennis van de 
lopende werkzaamheden van de GAR in dit verband; pleit ervoor dat de verschillen 
tussen de beoordelingen van kritieke functies door interne afwikkelingsteams, zoals 
vermeld in het verslag van de Rekenkamer van 2021 over afwikkelingsplanning in het 
GAM, worden aangepakt; onderstreept voorts dat de staatssteunregels en de 
bankenmededeling van de Commissie van 2013 op coherente wijze opnieuw moeten 
worden bekeken om rekening te houden met de vooruitgang bij de tenuitvoerlegging en 
verbetering van het kader voor crisisbeheer en om consistentie te bereiken met 
betrekking tot de vereisten van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken, rekening 
houdend met recente uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie; neemt 
daarnaast kennis van de aanbeveling van de Rekenkamer van 2021 aan de GAR om het 
één “rulebook” na te leven door in elk afwikkelingsplan wezenlijke belemmeringen 
voor afwikkelbaarheid vast te stellen en een behoorlijke procedure voor het wegnemen 
van deze belemmeringen te volgen;

61. steunt het idee om in het kader van de herziening van het kader voor crisisbeheer 
rekening te houden met de rol van groepsherstel- en afwikkelingsplannen, en de 
praktische uitvoering daarvan, teneinde te zorgen voor een efficiëntere aanpak van het 
beheer van problemen bij grensoverschrijdend bankieren;  neemt kennis van de 
voorstellen om bankgroepen de mogelijkheid te bieden om dochterondernemingen en 
moedermaatschappijen een formele overeenkomst te laten aangaan om elkaar 
liquiditeitssteun te bieden, en om die steun te koppelen aan de herstelplannen van de 
groep, teneinde het gebruik van bestaande bepalingen te vergemakkelijken op een 
manier waarmee een evenwicht wordt gevonden tussen de lidstaat van herkomst en de 
lidstaat van ontvangst; is van mening dat de bevoegde autoriteiten indien nodig 
betrokken moeten worden bij de handhaving van dergelijke formele overeenkomsten; 
merkt op dat deze groepsherstel- en -afwikkelingsplannen ruimte zouden kunnen laten 
voor de afstemming van MREL en dat de bijdragen van banken aan de verschillende 
vangnetten daadwerkelijk risicogebaseerd zouden zijn, en een weerspiegeling zouden 
vormen van de waarschijnlijkheid dat die vangnetten zouden worden gebruikt, alsmede 
de mate waarin ze zouden worden gebruikt, in het kader van de 
crisisbeheersingsstrategie die de voorkeur heeft;

Depositoverzekering

62. beklemtoont dat het belangrijk is dat deposanten in de hele bankenunie hetzelfde niveau 
van bescherming van hun spaargeld genieten, ongeacht de locatie van hun bank; wijst 
erop dat de tenuitvoerlegging van de richtlijn depositogarantiestelsels, waarin tot 
100 000 EUR aan bankdeposito’s wordt gegarandeerd, tot doel heeft bij te dragen aan 
een hoger niveau van depositobescherming; erkent de poging van de Commissie om het 
vertrouwen van de burgers in de bescherming van deposito’s verder te versterken door 
een Europees depositoverzekeringsstelsel (EDIS) in te voeren; erkent tegelijkertijd het 
belang van het EDIS om te zorgen voor een minder sterke koppeling tussen banken en 
staten;

63. wijst erop dat het belangrijk is dat de bijdragen aan depositogarantiestelsels in 
verhouding staan tot het risico; waarschuwt dat de afwezigheid van een op risico’s 
gebaseerde aanpak een moreel risico en een risico op free-riding teweeg kan brengen, 
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hetgeen leidt tot de subsidiëring van speculatieve bedrijfsmodellen door conservatieve 
bedrijfsmodellen; beklemtoont dat bijdragen aan een toekomstig EDIS eveneens in 
verhouding moeten staan tot het risico; wijst erop dat individuele risico’s in 
verschillende instellingen binnen de bankenunie nog steeds verschillen; wijst er 
nogmaals op dat alle leden van de bankenunie de richtlijn herstel en afwikkeling van 
banken en de richtlijn depositogarantiestelsels moeten omzetten teneinde homogene 
risicovermindering in de hele bankenunie te waarborgen;

64. neemt kennis van de herziening van het kader voor crisisbeheer en depositoverzekering 
en de tussenoptie van een hybride EDIS als eerste stap in de richting naar de volledige 
voltooiing van het EDIS overeenkomstig het voorstel van de Commissie van 2015, 
gebaseerd op het idee van een nieuw centraal fonds dat naast middelen op nationaal 
DGS-niveau bestaat en gepaard gaat met een evenredige uitbreiding van de rol van de 
GAR; vraagt aandacht voor de sterkte onderlinge verbanden tussen crisisbeheer en het 
EDIS en het feit dat die samen moeten worden aangepakt om renationalisatie van de 
bankenunie te vermijden en een gelijk speelveld te behouden; wijst er in dit verband op 
dat de herziening van het kader voor crisisbeheer en depositoverzekering gericht moet 
zijn op het verbeteren van de samenhang en consistentie van het kader;

65. verzoekt de Commissie verdere stappen te zetten om de onderhandelingen over het 
EDIS opnieuw op gang te brengen door middel van een op een routekaart gebaseerd 
werkplan; dringt aan op een krachtige toezegging van de kant van de lidstaten om te 
werken aan een overeenkomst die in overeenstemming is met de belangen van de Unie 
als geheel; verklaart zich ertoe te verbinden naar een akkoord over het EDIS toe te 
werken en tegelijkertijd te blijven werken aan risicoverminderende maatregelen;

66. verzoekt de Commissie naar behoren rekening te houden met de rol die institutionele 
protectiestelsels spelen bij het beschermen en stabiliseren van instellingen die er lid van 
zijn;

°

° °

67. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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