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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om bankunionen – årsrapport 2020
(2020/2122(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2020 om bankunionen – 
årsrapport 20191,

– med beaktande av återkopplingen från kommissionen och Europeiska centralbanken 
(ECB) avseende Europaparlamentets resolution av den 19 juni 2020 om bankunionen – 
årsrapport 2019,

– med beaktande av ECB:s årsrapport av den 23 mars 2021 om tillsynsverksamheten 
20202,

– med beaktande av ECB:s årsrapport av den 19 mars 2020 om tillsynsverksamheten 
20193,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med 
EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor4,

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2020 med rekommendationer till 
kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och 
tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader5,

– med beaktande av sin resolution av den 8 oktober 2020 om den fortsatta utvecklingen av 
kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för 
små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare 
att delta6,

– med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2021 om att stärka eurons 
internationella roll7,

– med beaktande av sin resolution av den 10 februari 2021 om Europeiska centralbankens 
årsrapport för 20208,

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0165.
2https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/html/ssm.ar2020~1a59f5757c.sv.html
3https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/html/ssm.ar2019~4851adc406.sv.html
4 EUT C 23, 21.1.2021, s. 105.
5 Antagna texter, P9_TA(2020)0265.
6 Antagna texter, P9_TA(2020)0266.
7 Antagna texter, P9_TA(2021)0110.
8 Antagna texter, P9_TA(2021)0039.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2020~1a59f5757c.sv.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2020~1a59f5757c.sv.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2019~4851adc406.sv.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2019~4851adc406.sv.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.023.01.0105.01.SWE
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– med beaktande av rapporten om den digitala euron från Eurosystemets högnivågrupp 
för den digitala centralbanksvalutan9 (oktober 2020),

– med beaktande av rapporten om användning av tillsynsteknik och regleringsteknik av 
den 9 oktober 2020 från rådet för finansiell stabilitet (FSB) (The Use of Supervisory and 
Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions – Market 
developments and financial stability implications)10,

– med beaktande av skrivelsen av den 22 juli 2020 från ordföranden för utskottet för 
ekonomi och valutafrågor till Eurogruppens ordförande,

– med beaktande av Europeiska centralbankssystemets (ECBS)/Europeiska banktillsynens 
svar på kommissionens offentliga samråd om en ny strategi för digitalisering av 
finanssektorn i Europa/handlingsplanen för fintech (augusti 2020)11,

– med beaktande av de fem ordförandenas rapport av den 22 juni 2015 Färdigställandet 
av EU:s ekonomiska och monetära union,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 24 november 2015 till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2015 
för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem (COM(2015)0586),

– med beaktande av 2010 års ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen,

– med beaktande av ECB:s rekommendation av den 15 december 2020 om utdelningar 
under covid-19-pandemin12,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2020 Hantering av 
nödlidande lån efter covid-19-pandemin (COM(2020)0822),

– med beaktande av Europeiska systemrisknämndens rapport från oktober 2020 om 
riskövervakning i finansförmedling utanför banksektorn (EU Non-bank Financial 
Intermediation Risk Monitor 2020)13,

– med beaktande av EBA:s rapport från december 2020 om riskbedömning av det 
europeiska banksystemet (Risk Assessment of the European Banking System)14,

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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– med beaktande av studien från september 2020 om regulatoriska sandlådor och 
innovationsknutpunkter för finansteknik från generaldirektoratet för unionens externa 
politik15,

– med beaktande av det uttalande som Eurogruppen enades om vid sitt möte den 
30 november 2020,

– med beaktande av uttalandena från eurotoppmötena den 30 november och den 
11 december 2020,

– med beaktande av uttalandet från eurotoppmötet i inkluderande format av den 
11 december 2020 om reformen av ESM och det förtida införandet av 
säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden,

– med beaktande av EBA:s Risk Dashboard för fjärde kvartalet 202016,

– med beaktande av ECB:s översyn av den finansiella stabiliteten från november 2020 
(Financial Stability Review),

– med beaktande av kommissionens, ECB:s och Gemensamma resolutionsnämndens 
(SRB) övervakningsrapport om riskminskningsindikatorer från november 202017,

– med beaktande av de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommittés 
rapport från mars 2021 Report on Risks and Vulnerabilities in the European Union’s 
(EU) Financial System18,

– med beaktande av årsrapporten för 2020 från Banken för internationell 
betalningsutjämning,

– med beaktande av utkastet till samförståndsavtal mellan EU och Storbritannien om 
upprättande av en ram för regleringssamarbete på området finansiella tjänster,

– med beaktande av briefingarna från januari 2021 om översynen av ramarna för 
bankkrishantering och insättningsgarantier (Review of the bank crisis management and 
deposit insurance frameworks) och om bankunionen: uppskjutna Basel III-reformer 
(Banking Union: Postponed Basel III reforms) och från oktober 2020 om 
Europaparlamentets betänkanden om bankunionen 2015–2019 (European Parliament’s 
Banking Union reports in 2015-2019), från enheten för övervakning av ekonomisk 
styrning vid generaldirektoratet för unionens interna politik,

15 Studie – Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech: Impact on innovation, financial stability 
and supervisory convergence, Europaparlamentet, generaldirektoratet för unionens interna politik, 
utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet, 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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– med beaktande av kommissionens samråd om översynen av ramen för krishantering och 
insättningsgaranti19,

– med beaktande av SRB:s rapport från mars 2020 om förväntningar för bankerna 
(Expectations for banks)20,

– med beaktande av ECB:s rapport nr 251 i serien ”Occasional Papers” Liquidity in 
resolution: comparing frameworks for liquidity provision across jurisdictions21,

– med beaktande av det tyska ordförandeskapets lägesrapport av den 23 november 2020 
om förstärkningen av bankunionen22,

– med beaktande av det kroatiska ordförandeskapets lägesrapport av den 29 maj 2020 om 
förstärkningen av bankunionen23,

– med beaktande av SRB-ordföranden Elke Königs tal i januari 2021 om ramen för 
bankkrishantering i EU och vad som kan göras med små och medelstora banker24,

– med beaktande av FSB:s slutrapport av den 1 april 2021 om utvärdering av effekterna 
av reformerna vad gäller institut som är för stora för att få gå omkull (Evaluation of the 
Effects of Too-Big-To-Fail Reforms)25,

– med beaktande av SRB-ordföranden Elke Königs blogginlägg om hur SRB förhåller sig 
till minimikraven för kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) med hänsyn till 
covid-19-pandemins konsekvenser26, och med beaktande av hennes medverkan i 
utskottet för ekonomi och valutafrågors sammanträde den 27 oktober 202027,

– med beaktande av blogginlägget från Andrea Enria (ECB:s tillsynsnämnd) av den 9 
oktober 2020 om gränsöverskridande integration av bankkoncerner i bankunionen 
(Fostering the cross-border integration of banking groups in the banking union)28,

– med beaktande av EBA:s rapport om behöriga myndigheters strategier för banktillsyn 
för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism29,

– med beaktande av kommissionens handlingsplan av den 7 maj 2020 för en övergripande 
unionspolitik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism,

19 https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-crisis-management-deposit-insurance-review-targeted_en
.
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/sv/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/sv/product/product-details/20201021CAN58122
28 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2020/html/ssm.blog201009~bc7ef4e6f8.en.html
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.

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-crisis-management-deposit-insurance-review-targeted_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-crisis-management-deposit-insurance-review-targeted_en
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/sv/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/sv/product/product-details/20201021CAN58122
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2020/html/ssm.blog201009~bc7ef4e6f8.en.html
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
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– med beaktande av EBA:s rapport om den framtida ramen för bekämpning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism i EU30,

– med beaktande av tankesmedjans Bruegels blogginlägg av den 7 december 2020 om 
överbryggande av klyftan på Europas inre marknad för banktjänster (Can the gap in the 
Europe’s internal market for banking services be bridged?)31,

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport av den 14 januari 2021 
Resolutionsplanering inom den gemensamma resolutionsmekanismen,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-
0256/2021), och av följande skäl:

A. På det hela taget har banksektorn visat prov på motståndskraft under covid-19-
pandemin, på grundval av de regleringsöversyner som, tack vare det enhetliga 
europeiska regelverket och den gemensamma tillsynen i bankunionen, genomförts efter 
den globala finanskrisen och med hjälp av extraordinära offentliga stödåtgärder 
respektive kapitalbevarande metoder.

B. Covid-19-krisen har visat att ett starkt banksystem, vid sidan av integrerade 
kapitalmarknader, är av avgörande betydelse för den europeiska ekonomins 
återhämtning.

C. Bankunionen, med den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) och den gemensamma 
resolutionsmekanismen (SRM), säkerställer full samstämmighet mellan tillsyn och 
hantering av bankkriser.

D. En stabilare, konkurrenskraftigare och mer konvergerande ekonomisk och monetär 
union kräver en solid bankunion med ett europeiskt insättningsgarantisystem (EDIS) 
och en mer utvecklad och säker kapitalmarknadsunion (CMU), vilket också skulle bidra 
till eurons internationella anseende och dess ökade roll på de globala marknaderna.

E. Bankunionen är öppen för alla EU:s medlemsstater. Bulgarien och Kroatien har anslutit 
sig till det europeiska växelkurssamarbetet (ERM II) och gått med i bankunionen.

F. Fullbordandet av bankunionen utöver dess två befintliga pelare, i synnerhet införande av 
ett EDIS, förblir en prioritering. Riktade reformer när det gäller bankresolution och 
insättningsgarantisystem bör ytterligare stärka bankernas stabilitet och trygga den 
övergripande finansiella stabiliteten. 

G. Både ECB och SRB har efterlyst ett snabbt fullbordande av bankunionen genom 
inrättande av EDIS.

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/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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H. Säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden (SRF) kommer att 
införas senast 2022, två år tidigare än planerat, och den kommer att tillhandahålla ett 
gemensamt systemomfattande säkerhetsnät för banker i resolution.

I. Före covid-19-krisen kännetecknades EU:s banksektor av strukturell ineffektivitet, 
vilket tog sig uttryck i låg lönsamhet, begränsad kostnadseffektivitet, låga räntor, 
överkapacitet och osäkerhet i fråga om affärsmodellernas hållbarhet. En del av dessa 
problem har fortfarande inte åtgärdats tillräckligt.

J. Trots den övergripande minskningen av nödlidande lån under de senaste åren krävs det 
förstärkta insatser för att minska de fortsatt höga nivåerna av nödlidande lån i vissa 
finansinstitut.

K. De brister som konstaterats under covid-19-krisen bör beaktas vid översynen av ramen 
för krishantering och insättningsgaranti (CMDI) och den ytterligare integreringen av 
banksektorn. Lärdomarna från pandemin skulle kunna bana väg för bättre 
kostnadseffektivitet och mer hållbara affärsmodeller.

L. Kopplingen mellan statspapper och banker existerar fortfarande, och EU:s regelverk för  
tillsynsbehandling av statsskulder bör stämma överens med internationella standarder. 
Nivån på statsskuldsexponeringar har ökat i ett antal banker. Ett antal nationella 
alternativ och möjligheter kvarstår inom lagstiftningsramen för tillsyn, vilket 
undergräver bankunionens europeiska dimension.

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.

N. Inom ramen för sitt projekt för riktad översyn av interna modeller (TRIM) har ECB 
konstaterat att institut som står under tillsyn kan fortsätta att använda interna modeller, 
med förbehåll för tillsynsåtgärder.

O. Den tekniska omvandlingen går allt snabbare, vilket har ökat bankernas effektivitet och 
deras innovationsambitioner, samtidigt som de exponeras för nya risker och utmaningar 
i den digitala finansvärlden när det gäller cybersäkerhet, anseenderisker, dataskydd, 
penningtvättsrisker och konsumentskydd.

P. Konsument- och investerarskydd är av avgörande betydelse för en fördjupning av CMU, 
och det behövs kraftfulla EU-regler för konsumentskydd som ger en stark miniminivå. 
De nationella reglerna för genomförande av europeiska konsumentskyddskrav varierar 
inom bankunionen, vilket pekar på behovet av harmonisering. Bankunionen saknar 
fortfarande effektiva verktyg för att hantera konsumenternas problem, såsom artificiell 
komplexitet, otillbörliga affärsmetoder, utestängning av utsatta grupper från 
grundläggande tjänster och begränsat deltagande av offentliga myndigheter.

Q. Prioritet måste ges åt ytterligare stärkande och harmonisering av övervakningen och 
tillämpningen av EU:s tillsynsbehandling och bekämpning av penningtvätt, som krävs 
för att skydda integriteten i EU:s finansiella system.
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R. Sunda globala standarder och principer är viktiga för tillsynen över banker. 
Standarderna från BCBS (Baselkommittén för banktillsyn) bör i rätt tid och med 
vederbörlig hänsyn till deras mål införlivas i europeisk rätt, samtidigt som man beaktar 
det europeiska banksystemets särdrag, och till proportionalitetsprincipen, där så är 
lämpligt.

S. Sedan Storbritannien lämnade EU har vissa banktjänster omlokaliserats till EU. SSM 
spelade en avgörande styr- och övervakningsroll genom sin systematiska 
”beredskapsvägledning” och samordning med betydande banker om deras 
verksamhetsmodeller. En fullständig bedömning av hur väl banksektorns beredskap 
fungerar i den nya verkligheten kommer att utkristalliseras på medellång och lång sikt.

T. EU och Storbritannien har för närvarande ett åtagande att upprätthålla reglerings- och 
tillsynssamarbetet på området för finansiella tjänster. Denna samarbetsstrategi bör ligga 
till grund för långsiktiga förbindelser mellan EU och Storbritannien.

U. Den nuvarande krishanteringsramen säkerställer inte en konsekvent strategi för 
hantering av banker i kris i alla medlemsstater, bland annat på grund av skillnaderna i 
SRB:s och nationella resolutionsmyndigheters olika tolkning av bedömningen av 
allmänintresset (Public Interest Assessment, PIA), förekomsten av nationella 
insolvensförfarandeverktyg som liknar resolutionsverktygen i direktivet om 
återhämtning och resolution av banker (BRRD)32 och förordningen om den 
gemensamma resolutionsmekanismen (SRMR)33 samt bristande överensstämmelse 
mellan incitament när man väljer lösning för att hantera en banks fallissemang till följd 
av de olika villkoren för tillgång till de finansieringskällor som finns tillgängliga vid 
resolution och insolvens.

V. CMDI bör säkerställa att alla banker, oavsett storlek eller affärsmodell, behandlas 
konsekvent och effektivt samt bidra till att bevara den finansiella stabiliteten, minimera 
användningen av skattebetalarnas pengar och säkerställa lika villkor i hela EU, med 
vederbörlig respekt för subsidiaritetsprincipen.

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)34 
föreskriver en lägsta skyddsnivå för insättare. Insättare i hela bankunionen bör dock ges 
av samma skyddsnivå genom inrättandet av EDIS.

Allmänna överväganden

1. Europaparlamentet välkomnar Bulgariens och Kroatiens inträde i bankunionen och 
inkluderingen av bulgariska lev och kroatiska kuna i ERM II. Parlamentet noterar 
ECB:s beslut att etablera ett nära samarbete med de bulgariska och kroatiska 

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för 
återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).
33 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga 
regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för 
en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).
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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nationalbankerna. Parlamentet belyser att Bulgariens och Kroatiens nationalbanker har 
korrekt representation i ECB:s styrelse och i SRB:s plenarsession och utvidgade 
verkställande sessioner, med samma rättigheter och skyldigheter som alla övriga 
medlemmar, inbegripet rösträtt.

2. Europaparlamentet betonar att deltagandet i ERM och bankunionen är oupplösligt 
förbundet med EU:s respektive standarder och lagstiftning. Parlamentet uppmuntrar 
Bulgarien och Kroatien att göra betydande framsteg i kampen mot penningtvätt och 
ekonomisk brottslighet. Parlamentet påminner om att en heltäckande bedömning av 
banksektorn, även mindre viktiga institutioner, bör genomföras före anslutning till den 
gemensamma valutan.

3. Europaparlamentet välkomnar diskussionerna i Danmark och Sverige om en eventuell 
anslutning till bankunionen och betonar att samarbete mellan nationella 
tillsynsmyndigheter är av yttersta vikt, särskilt när det gäller gränsöverskridande 
aktiviteter. Parlamentet understryker vikten av att bevara redan befintliga och väl 
fungerande affärsmodeller med avseende på ekonomisk stabilitet.

4. Europaparlamentet påminner om att bankunionen har skapat en institutionell ram för 
större marknadsintegration genom SSM och SRM. EDIS, bankunionens tredje pelare, 
har dock ännu inte införts. Parlamentet välkomnar en eventuell översyn av 
resolutionsramen och stöder de nuvarande diskussionerna om vidare riktad 
harmonisering av insolvenslagarna, i syfte att göra krishanteringen för banker i EU 
effektivare och mer enhetlig, samt om fullbordande av bankunionens tredje pelare 
genom ett insättningsgarantisystem i syfte att förbättra nivån på insättningsskyddet och 
samtidigt minimera den moraliska risken, minska kopplingen mellan banker och 
statspapper samt garantera lika skyddsvillkor för alla insättare i bankunionen.

5. Europaparlamentet noterar uttalandet från eurotoppmötet av den 11 december 2020 i 
vilket Eurogruppen uppmanas att på konsensuell grund utarbeta en stegvis uppbyggd 
och tidsbunden arbetsplan för alla de utestående delar som krävs för att fullborda 
bankunionen. Parlamentet beklagar att medlemsstaterna fortsätter att agera utanför 
gemenskapsramen, vilket undergräver parlamentets roll som medlagstiftare. Parlamentet 
vill ha löpande information om de pågående diskussionerna i Eurogruppen och 
högnivåarbetsgruppen om EDIS. Parlamentet upprepar sin begäran om förbättrat 
samarbete med Eurogruppens ordförande, särskilt genom fler ekonomiska dialoger med 
Eurogruppens ordförande, så att de följer samma modell som de regelbundna monetära 
dialogerna.

6. Europaparlamentet anser att bankerna klarade att möta den nuvarande krisen med 
resiliens eftersom de var bättre kapitaliserade och mindre belånade än för tio år sen, 
vilket visar på de positiva effekterna av den nya institutionella strukturen och 
lagstiftningsreformerna efter finanskrisen 2008. Parlamentet anser dock att banksektorn 
kännetecknas av viss strukturell ineffektivitet, vilken kan förvärras ytterligare av den 
rådande krisen. Parlamentet oroas särskilt över de höga nivåerna av befintliga 
nödlidande exponeringar som många institutioner hade redan före pandemin. 
Parlamentet påpekar att antalet nödlidande lån har minskat avsevärt sedan bankunionen 
inrättades och att den nedåtgående trenden för nödlidande lån fortsatte under 2020, trots 
covid-19-krisen. Parlamentet anser att försämrad tillgångskvalitet i bankerna kan 
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påverka den redan dämpade lönsamheten, och potentiellt leda till insolvens för banker 
som är kraftigt exponerade för de hårdast drabbade sektorerna.

7. Europaparlamentet noterar att fullbordandet av bankunionen och fördjupandet av CMU 
kommer att skapa bättre villkor för finansieringen av den europeiska ekonomin, för 
både hushåll och företag som fortfarande till stor del är beroende av bankkredit för att 
främja investeringar och skapa sysselsättning samt ytterligare öka de europeiska 
marknadernas konkurrenskraft och främja hållbara privata investeringar. Parlamentet 
betonar att små och medelstora banker har en stabiliserande effekt på EU:s ekonomi i 
kristider. Parlamentet anser att det är nödvändigt med en proportionell strategi i 
regleringsinsatserna för att fullborda bankunionen och CMU.

8. Europaparlamentet observerar att en fullfjädrad bankunion, tillsammans med en fullt 
integrerad och stark CMU, skulle bidra till den europeiska ekonomins motståndskraft, 
stödja den ekonomiska och monetära unionens funktion och stärka eurons 
internationella roll. Parlamentet betonar i detta avseende behovet av lika spelregler som 
undviker nackdelar för små och medelstora företag när det gäller tillgång till 
finansiering och behovet av att noggrant övervaka utfärdandet av värdepapperiserade 
produkter. Parlamentet anser att bankerna inte bör bära hela bördan av återhämtningen 
efter krisen, utan att man bör främja en stark CMU som bidrar till att sätta ny fart på den 
europeiska ekonomin och främja en motståndskraftig återhämtning. Parlamentet anser 
att faciliteten för återhämtning och resiliens kan driva på fullbordandet av bankunionen, 
med tanke på banksektorns avgörande roll när det gäller att ge tillgång till krediter och 
kanalisera tillgänglig finansiering till realekonomin, särskilt till hållbara och socialt 
ansvarsfulla investeringar. Parlamentet understryker att finansiering och investeringar 
från den privata sektorn, tillsammans med offentliga investeringar, spelar en viktig roll 
för att stödja klimatomställningen, i enlighet med investeringsplanen för ett hållbart 
Europa. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att 
anpassa verksamheten på finansmarknaden bättre efter hållbarhetsmålen och kriterier 
för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG), inbegripet ett lagstiftningsförslag 
för framtagande av hållbarhetsranking på grundval av dessa kriterier. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att vidta åtgärder på området för hållbar finansiering genom 
att anta de återstående delegerade akterna enligt EU:s förordningar om taxonomi35 
respektive informationskrav36 och bland annat tillämpa en robust metod för att ”inte 
orsaka betydande skada”.

9. Europaparlamentet anser att det goda förhållandet mellan SSM och SRB har varit av 
grundläggande betydelse ända sedan systemet inrättades. En förstärkt strategi för 
samarbete mellan de två pelarna är dock särskilt viktig i den rådande situationen för att 
säkerställa lämpliga åtgärder i rätt tid.

10. Europaparlamentet understryker att avgörande bidrag till att hantera krisen kommer från 
offentliga garantisystem, moratorier för återbetalningar av lån till låntagare i 
ekonomiska svårigheter, centralbankernas likviditetsprogram samt ECB:s riktade 
långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO), program för köp av tillgångar (APP) 

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att 
underlätta hållbara investeringar (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).
36 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, 
s. 1).
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och stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP). Parlamentet understryker att dessa 
exceptionella tillfälliga åtgärder bör åtföljas av åtgärder för att mildra snedvridningar av 
marknader och ekonomin. Parlamentet belyser vidare betydelsen av den flexibilitet som 
ges av lagstiftarna för att ge bankerna möjlighet att verka under riktlinjerna för pelare 2-
kapital (P2G) och med minskade kapitalkrav.

11. Europaparlamentet understryker en pandemis exceptionella karaktär och den tillfälliga 
karaktären i de stödåtgärder som har införts för att initialt begränsa den ekonomiska 
skadan. Parlamentet noterar att ekonomiska stödåtgärder måste fortsätta att vara 
skräddarsydda för de rådande och förväntade ekonomiska omständigheterna. 
Parlamentet efterlyser en välorganiserad, gradvis och riktad övergång från pandemistöd 
till stöd för återhämtning, inbegripet reformer i medlemsstaterna genom de nationella 
reformprogrammen för återhämtning och resiliens, eftersom ett för tidigt eller 
okoordinerat upphävande av de tillfälliga åtgärderna skulle kunna medföra att 
banksektorns brister och sårbarheter före krisen kommer tillbaka, till exempel ökad 
kreditriskexponering för bankerna, vilket kan påverka deras kapitalposition och 
potentiellt skada tillväxten och resultaten av återhämtningen.

12. Europaparlamentet välkomnar den enkla och snabba lösningen (”CRR quick fix”) med 
riktade ändringar av kapitalkravsförordningen (CRR), för att stödja bankernas 
utlåningskapacitet till hushåll och företag37 och på så sätt mildra de ekonomiska 
konsekvenserna av covid-19-pandemin och säkerställa att lagstiftningsramen interagerar 
friktionsfritt med andra åtgärder för att hantera krisen.

13. Europaparlamentet noterar att SSM i december 2020 gjorde ett uttalande som ändrade 
dess tidigare rekommendation om betalning av utdelningar och aktieåterköp, för att i 
stället rekommendera att banker som har för avsikt att göra utdelningar respektive 
genomföra aktieåterköp måste vara lönsamma och ha robusta kapitalbanor. Parlamentet 
uppmanar SSM att ge en uppskattning av de distributioner (utdelningar och 
aktieåterköp) och variabla ersättningar som genomförts under första och andra kvartalet 
2021 av bankinstitutioner inom deras behörighetsområde och bedöma hur detta har 
påverkat bankernas kapitalposition, på grundval av denna uppskattning. Parlamentet 
uppmanar SSM att undersöka om begränsningarna av distributioner efter september 
2021 kan vara ett användbart verktyg så länge den grundläggande osäkerheten om den 
ekonomiska återhämtningen och banktillgångars kvalitet består. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka ett rättsligt bindande verktyg för utdelningar och 
aktieåterköp för tillsyn i kristider.

14. Europaparlamentet uppmanar både kommissionen och nationella och europeiska 
tillsynsmyndigheter att förbereda sig för en förväntad försämring av banktillgångars 
kvalitet. Parlamentet välkomnar ESA-myndigheternas första gemensamma 
riskbedömningsrapport från mars 2021, där banker rekommenderas att förbereda sig 
genom att justera avsättningsmodeller för att säkerställa erkännande i rätt tid av 
tillfredsställande avsättningsnivåer, genom att tillämpa sund utlåningspraxis och korrekt 
prissättning av risker, med hänsyn till att offentliga stödåtgärder som lånemoratorier och 
offentliga garantisystem kommer att löpa ut, samt genom att ha en konservativ policy 
för utdelningar och aktieåterköp. Parlamentet noterar ESA:s rekommendation till 

37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/873 av den 24 juni 2020 om ändring av förordningarna 
(EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller vissa anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin (EUT 
L 204, 26.6.2020, s. 4).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32020R0873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32020R0873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32020R0873
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finansinstitut att de bör fortsätta att utveckla fler åtgärder för att klara en utdragen 
period med låga räntor.

15. Europaparlamentet noterar med oro den heterogena tillämpningen av International 
Financial Reporting Standard (IFRS 9), när det gäller institutens förlustutjämning, som 
framkom under covid-19-pandemin. Parlamentet uppmanar SSM att vidta åtgärder för 
att säkerställa en konsekvent tillämpning av redovisningsstandarder i alla institutioner i 
bankunionen.

16. Europaparlamentet anser att en integrerad bankunion måste vila på en väl fungerande 
inre marknad för finansiella tjänster för privatpersoner. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att bedöma de hinder och barriärer som uppstår för konsumenterna när 
de använder bankprodukter för privatpersoner såsom hypotekslån i ett 
gränsöverskridande sammanhang och att föreslå lösningar för att säkerställa att 
konsumenter kan utnyttja finansiella tjänster för privatpersoner i ett gränsöverskridande 
sammanhang. Parlamentet noterar vidare den höga diskrepansen när det gäller räntorna 
på hypotekslån i unionen.

17. Europaparlamentet välkomnar att digitaliseringen går allt snabbare i banksektorn, 
eftersom den gör att bankerna kan betjäna klienter bättre på distans och erbjuda nya 
produkter och skapar möjligheter till ökad kostnadseffektivitet. Parlamentet betonar i 
detta avseende att digitaliseringen inom banksektorn bör eftersträvas med full respekt 
för konsumenternas rättigheter och bör värna finansiell inkludering, särskilt för utsatta 
grupper med låg digital eller finansiell kompetens. Parlamentet understryker att 
digitaliseringen kräver betydande investeringar i it-system, forskning och utveckling 
och nya verksamhetsmodeller, vilket kan led till sämre lönsamhet på kort sikt. 
Parlamentet stöder helhjärtat kommissionens nya strategi för digital finansiering och 
välkomnar det digitala finansieringspaket som kommissionen lanserade 2020 och som 
kommer att underlätta expansionen av innovativ teknik över gränserna och samtidigt 
säkerställa finanssektorns motståndskraft. Parlamentet ser fram emot vidareutvecklingen 
av förslagen till förordning och direktiv om digital operativ motståndskraft för 
finanssektorn (Dora), som kommer att säkerställa att finansiella enheter inför lämpliga 
skyddsåtgärder för att mildra effekterna av IKT-relaterade incidenter. Parlamentet anser 
att betydande offentliga och privata investeringar och samarbete inom innovation i 
riktning mot system för större säkerhet och resiliens kommer att bidra till ett lyckat 
genomförande av Dora. Parlamentet anser att digitaliseringen av den europeiska 
banksektorn utgör en möjlighet för unionen att attrahera utländskt kapital och 
konkurrera på den globala marknaden. Parlamentet påpekar i detta sammanhang den 
ökande sammankopplingen mellan banker, kryptotillgångar och den digitala 
finanssektorn.

18. Europaparlamentet understryker vikten av att säkerställa teknisk neutralitet i 
lagstiftnings- och tillsynsstrategier. Parlamentet belyser behovet av att ta itu med 
utmaningar och möjligheter som uppkommer genom användning av ny innovativ teknik 
för tillsyn av banker och betalningssystem.

19. Europaparlamentet välkomnar ECB:s arbete med den digitala euron, inbegripet 
rapporten om detta ämne och resultatet av dess offentliga samråd. Parlamentet påpekar 
att konsekvenserna för banksektorn, beroende på exakt hur en digital euro utformas, kan 
bli betydande och påverka områden som betalningar, bankernas förmåga att utföra 
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löptidstransformering samt övergripande lånekapacitet och lönsamhet och uppmanar 
därför ECB att ytterligare analysera hur en digital valuta påverkar banksektorn och vilka 
effekter den skulle kunna ha på den finansiella stabiliteten. Parlamentet välkomnar 
målet att den digitala euron ska fungera jämsides med kontanter, som en metod för 
säkra och konkurrenskraftiga digitala betalningar, och noterar de potentiella fördelarna 
för allmänheten. Parlamentet stöder ECB:s arbete för att säkerställa en hög nivå för 
integritetsskydd, dataskydd, konfidentialitet för betalningsuppgifter, it-resiliens och 
säkerhet. Parlamentet följer diskussionen om en digital valuta och erkänner det 
mervärde som en digital valuta skulle kunna tillföra för att stärka eurons internationella 
roll.

20. Europaparlamentet noterar att gruppen av centralbankschefer och tillsynschefer (GHOS) 
i mars 2020 reviderade tidsplanen för genomförandet av de sista delarna av Basel III-
reglerna för att öka den operativa kapaciteten hos banker och tillsynsmyndigheter att 
reagera på de omedelbara konsekvenserna av covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker hur viktigt det är att ha sunda globala standarder för bankreglering och att 
de genomförs konsekvent och i rätt tid. Parlamentet väntar på kommissionens 
kommande förslag om genomförandet av de slutliga Basel III-standarderna. Parlamentet 
påminner om att genomförandet bör ta hänsyn till proportionalitetsprincipen och, där så 
är lämpligt, beakta särdragen och mångfalden i EU:s banksektor samtidigt som det 
säkerställs att EU:s kapitalkravsförordning stämmer överens med Basel-reglerna. 
Parlamentet betonar att pågående översyn bör följa principen om att inte i betydande 
grad öka de totala kapitalkraven och samtidigt stärka de europeiska bankernas samlade 
finansiella ställning. Parlamentet påminner om sin resolution av den 23 november 2016 
om fullbordandet av Basel III38 och uppmanar kommissionen att agera utifrån dess 
rekommendationer vid utarbetandet av lagstiftningsförslagen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att införa bestämmelser som syftar till att öka bankernas utlåning till 
realekonomin, särskilt till små och medelstora företag, och att finansiera 
återhämtningen, parallellt med den digitala och gröna omställningen i Europa. 
Parlamentet understryker att EU för att upprätthålla sin ekonomiska suveränitet och 
strategiska autonomi behöver starka och konkurrenskraftiga europeiska banker som 
erbjuder grossistbanktjänster till företag av alla storlekar.

21. Europaparlamentet noterar att det finns en betydande sammanlänkning mellan sektorn 
för finansförmedling utanför banksektorn och den ”traditionella” banksektorn, vilket 
väcker farhågor om systemrisker med tanke på att det inte finns någon lämplig 
övervakning av den förstnämnda. Parlamentet betonar att pandemichocken nyligen 
visade att icke-banksektorn kan förstärka marknadsvolatilitet och prisförskjutningar, 
särskilt när marknadslikviditeten hamnar under press. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka om ytterligare makrotillsynsverktyg behövs, närmare 
bestämt utveckling av verktyg för likviditetshantering på förhand och noggrann analys 
av befintliga hävstångsåtgärder.

22. Europaparlamentet noterar det ömsesidiga beroendet mellan banker och centrala 
motparter. Parlamentet pekar på oklarheterna i samband med bankers och centrala 
motparters ansvar för potentiella förluster i slutfasen och hur detta ansvar påverkar 
bankernas tillsynskrav. Parlamentet belyser i detta avseende risken för att förlita sig 
alltför mycket på brittiska centrala motparter och välkomnar de bestämmelser som 

38 EUT C 224, 27.6.2018, s. 45.
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kommissionen har antagit det senaste året med kriterier för klassificering av centrala 
motparter i tredjeländer.

23. Europaparlamentet beklagar att man inte har lyckats säkerställa en helt jämn 
könsfördelning i EU:s finansiella institutioner och organ och särskilt att kvinnor 
fortsätter att vara underrepresenterade i verkställande positioner på området för bank- 
och finanstjänster. Parlamentet betonar att en jämn könsfördelning i styrelser och 
arbetsstyrkan lönar sig för både samhället och ekonomin. Parlamentet anser att urvalet 
av kandidater vid EU:s finansiella institutioner och organ bör ske på grundval av meriter 
och kompetens, så att de berörda institutionerna eller organen kan verka så effektivt som 
möjligt. Parlamentet uppmanar regeringar och alla institutioner och organ att prioritera 
att uppnå helt jämn könsfördelning så snart som möjligt, bland annat genom att 
tillhandahålla slutlistor med jämn könsfördelning över kandidater till alla framtida 
utnämningar som kräver parlamentets samtycke, däribland ECB och EU:s främsta 
finansiella institutioner, och att sträva efter att ta med minst en kvinnlig och en manlig 
kandidat i varje nomineringsförfarande. Parlamentet påminner om sin resolution av den 
14 mars 201939 som syftar till att säkerställa en jämn könsfördelning i den kommande 
förteckningen över kandidater i samband med EU:s nomineringar på områden som rör 
ekonomiska och monetära frågor, och upprepar sitt åtagande att inte beakta listor över 
kandidater där principen om könsbalans inte har respekterats.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över urvalskriterierna med målet att 
få fler ansökningar från kvinnor.

Tillsyn

25. Europaparlamentet uppskattar den europeiska banktillsynens roll för att säkerställa 
tillhandahållande av tillfälligt kapital och operativa lättnader för banker som respons på 
covid-19-pandemin, så att de kan fortsätta att ge ekonomiskt stöd till företag och hushåll 
och absorbera förluster, samtidigt som de bibehåller den höga tillsynskvaliteten. 
Parlamentet noterar SSM:s oro över höga kostnader, dålig lönsamhet, sänkta 
marknadsvärderingar och otillräckliga investeringar i ny teknik i banksektorn. 
Parlamentet efterlyser vägledning om förväntad tidsram för och inställning till 
återuppbyggnad av buffertarna.

26. Europaparlamentet understryker vikten av att förbättra insynen och förutsebarheten i 
EU:s banktillsyn och uttrycker i detta avseende beröm för den nya vanan att 
offentliggöra bankspecifika pelare 2-krav. Parlamentet anser att individuella krav gör 
SSM-förväntningarna mer tillförlitliga och möjliggör mer välgrundade investerarbeslut.

27. Europaparlamentet förväntar sig att de nyligen gjorda förändringarna i SSM:s 
organisationsstruktur, parallellt med att man förenklar systemet och införlivar teknisk 
innovation, kommer att möjliggöra mer riskbaserad tillsyn och internt institutionellt 
samarbete.

28. Europaparlamentet stöder SSM:s analys från november 2020 av banksektorns 
potentiella sårbarheter i olika scenarier, när det gäller chockens effekter på 
tillgångskvalitet och kapital.

39 EUT C 23, 21.1.2021, s. 105.
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29. Europaparlamentet noterar att sund hantering av kreditrisker även i fortsättningen bör 
vara en av SSM:s främsta prioriteringar. Parlamentet delar SSM:s oro över att banker 
kan ändra sina kreditriskmodeller och noterar i detta avseende SSM:s 
tillsynsförväntningar för lämpliga operativa förberedelser inför en ökning av nödlidande 
lån och för robust kreditriskhantering, som beskrivs i dess brev till de verkställande 
direktörerna på viktiga institutioner och dess covid-19-betingade kreditriskstrategi. 
Parlamentet stöder SSM:s intensifierade tillsyn över marknader med hög belåning. 
Parlamentet noterar att alla banker inte har kunnat uppfylla SSM:s förväntningar när det 
gäller kreditriskhantering och att det sålunda behövs ytterligare insatser.

30. Europaparlamentet bekräftar att covid-19-krisen ökar risken för att mängden nödlidande 
lån ökar. Parlamentet konstaterar med oro att ECB:s prognoser om att nödlidande lån, i 
ett allvarligt men trovärdigt scenario, skulle kunna nå nivåer som är så höga som 
1,4 biljoner euro till slutet av 2022. Parlamentet betonar att försämrad tillgångskvalitet i 
bankers balansräkningar måste hanteras korrekt och i rätt tid. Detta kommer att vara 
avgörande för att förhindra ackumulering av nödlidande lån på kort sikt. Parlamentet 
rekommenderar medlemsstaterna att göra ytterligare insatser för att ta itu med denna 
fråga. Parlamentet noterar i detta avseende kommissionens meddelande av den 16 
december 2020, Hantering av nödlidande lån efter covid-19-pandemin 
(COM(2020)0822), för att se till att bankerna kan stödja hushållen och företagen i EU. 
Parlamentet förväntar sig att översynen av konsumentkreditdirektivet40 kommer att 
säkerställa en hög konsumentskyddsnivå genom att fastställa mer ambitiösa 
bestämmelser om skydd för låntagare mot otillbörliga metoder och se till att dessa 
rättigheter tillämpas lika på befintliga och framtida lån. Parlamentet efterlyser 
övervakning av eventuella plötsliga negativa effekter, särskilt när tillfälliga lättnader tas 
bort. Parlamentet uppmanar tillsynsinstanser att fortsätta att ta vederbörlig hänsyn till att 
massiv sanering av nödlidande lån även kan påverka balansräkningarna i banker som 
använder interna modeller.

31. Europaparlamentet understryker att banker bör uppfylla gällande regler och riktlinjer för 
tillsyn av nödlidande lån och ha sådan operativ kapacitet att de kan hantera nödlidande 
gäldenärer på ett proaktivt sätt och ha kontroll över balansräkningarna, påskynda tidig 
identifiering av osäkra lån för att minska risken för försvagad utlåningskapacitet i en tid 
av stor efterfrågan på återhämtningsrelaterade investeringar. Parlamentet lyfter fram den 
befintliga flexibiliteten i genomförandet av ECB:s vägledning om nödlidande lån, 
inbegripet att ge banker med särskilt höga nivåer av nödlidande lån mer tid för 
inlämnandet av sina strategier för att minska de nödlidande lånen.

32. Europaparlamentet påminner om att riskreducering i banksektorn skulle bidra till en 
stabilare och starkare bankunion som är inriktad på ekonomisk tillväxt. Parlamentet 
noterar i detta avseende den politiska överenskommelsen om kommissionens förslag till 
direktiv om kredittjänsteföretag och kreditköpare, som kommer att stimulera 
utvecklingen av sekundära marknader för nödlidande lån i EU och har som mål att 
hjälpa bankerna att minska de nödlidande lånen i balansräkningarna.

33. Europaparlamentet erkänner den roll som bankerna spelar för att stödja företag och den 
reala ekonomin under pandemin i vissa medlemsstater. Parlamentet betonar att bankerna 

40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal (EUT L 
133, 22.5.2008, s. 66).
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noggrant bör bedöma företagens finansiella sundhet och bärkraft, proaktivt samarbeta 
med gäldenärer i svårighet för att hantera deras exponeringar samt erbjuda finansiering 
och livskraftig omstrukturering eller lämpliga alternativa möjligheter för livskraftiga 
sektorer och företag, särskilt små och medelstora företag, för att säkerställa att 
konkurser om möjligt undviks och att företag och konsumenter inte riskerar alltför stor 
skuldsättning. Parlamentet betonar att tillsynsramen konsekvent bör ändras, för att 
möjliggöra och uppmuntra tillämpning av anståndsåtgärder för företag och hushåll där 
bankerna bedömer att utsikterna till återhämtning fortfarande är stora, och begär att alla 
rättsliga hinder för tillämpning av dessa åtgärder ska undanröjas. Parlamentet uppmanar 
med kraft banker att, som sista utväg, överväga att företag som inte är livskraftiga kan 
lämna marknaden på ett strukturerat sätt. Parlamentet anser att bankerna bör säkerställa 
tillfredsställande kreditöverföringar från eurosystemet till den reala ekonomin. 
Parlamentet välkomnar åtgärderna i kommissionens meddelande av den 24 september 
2020 En kapitalmarknadsunion för människor och företag – en ny handlingsplan 
(COM(2020)0590) och det som sägs i bilagan om att små och medelstora företag vars 
kreditansökningar har avslagits ska hänvisas till alternativa finansiärer.

34. Europaparlamentet uppmanar ESA-myndigheterna att till fullo utnyttja sina 
befogenheter för att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, inbegripet, där så är 
lämpligt, befogenheter för att ingripa på produktnivå när finansiella produkter och 
kreditprodukter har lett till eller sannolikt kommer att leda till nackdelar för 
konsumenterna.

35. Europaparlamentet framhåller vikten av att skydda konsumenträttigheter, närmare 
bestämt när det gäller orättvisa och aggressiva villkor och metoder, bankavgifter och 
transparens i fråga om produktkostnader, lönsamhet och risker. Parlamentet noterar att 
bankunionen fortfarande saknar effektiva verktyg för att hantera de problem som 
konsumenter möter, exempelvis orättvisa affärsmetoder och artificiell komplexitet. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende EBA att ägna sig mer åt sitt uppdrag att 
vederbörligen samla in, analysera och rapportera om konsumenttrender, och även att se 
över och samordna de behöriga myndigheternas initiativ för finansiell kunskap och 
upplysning. Parlamentet uppmanar kommissionen att granska orättvisa bestämmelser 
och metoder som banksektorn använder i samband med konsumentavtal och med alla 
tillgängliga medel säkerställa att alla medlemsstaterna verkligen genomför direktivet om 
oskäliga avtalsvillkor41 omgående.

36. Europaparlamentet noterar att de förväntade kreditförlusterna, tillsammans med det 
nuvarande låga ränteläget, kan inverka negativt på bankernas lönsamhet. Parlamentet 
framhåller behovet av att banker på nytt justerar sina affärsmodeller mot mer hållbara, 
kostnadsbesparande och tekniskt avancerade strategier och utför strategisk styrning och 
tillsyn av affärsfunktioner, med full respekt för konsumenternas rättigheter. Parlamentet 
betonar vikten av att säkerställa att bankernas beslut om avsättning för att stödja 
utlåningskapaciteten inte skjuts upp oskäligt, särskilt när efterfrågan på kredit ökar.

37. Europaparlamentet konstaterar med oro att den senaste tidens bankkriser har avslöjat att 
kreditinstitut rutinmässigt har tillämpat vilseledande affärsmetoder för att sälja 
obligationer och andra finansprodukter till privatkunder. Parlamentet beklagar att 

41 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 21.4.1993, 
s. 29).
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verkställandet av BRRD:s bestämmelser om konsumentskydd med avseende på MREL 
har blivit fragmenterat. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma 
bankinstitutioners användning av vilseledande affärsmetoder för att sälja 
finansprodukter och på grundval av sina slutsatser lägga fram lämpliga förslag, även i 
den kommande översynen av BRRD.

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.

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

40. Europaparlamentet är bekymrat över att medlemsstaternas ökande försäljning av 
statsobligationer leder till att andelen statsskulder i bankernas balansräkningar också 
växer, vilket riskerar förvärra kopplingen mellan kreditinstitut och statsobligationer. 
Parlamentet anser att Next Generation EU kommer att ge europeiska tillgångar med hög 
kvalitet och låg risk, vilket möjliggör en ombalansering av statsobligationer i bankernas 
balansräkningar och bidrar till att minska den onda cirkeln mellan banker och 
statspapper. Parlamentet påminner om att Next Generation EU kommer att spela en 
viktig roll när det gäller att stödja återhämtningen och bör utnyttjas för att öka 
investeringarna och genomföra de reformer som behövs i varje enskild medlemsstat, på 
grundval av överenskomna kriterier, och ge ytterligare ett bidrag till förstärkningen av 
det europeiska banksystemet.

41. För att lösa problemet med hem- och värdländer, bryta kopplingen mellan kreditinstitut 
och statsobligationer och stödja bankernas konsolideringsarbete anser 
Europaparlamentet att det krävs införande av säkerhetsnät som omfattar hela EU, 
utarbetande och genomförande av koncerninterna finansiella stödavtal som en del av 
bankernas återhämtningsplaner samt gradvis harmonisering på områden där nationella 
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alternativ och handlingsutrymmen gäller, bland annat på insolvensområdet, samtidigt 
som riskreduceringsarbetet fortsätter.

42. Europaparlamentet upprepar att regelverket för tillsynsbehandling av statsskuld måste 
stämma överens med internationella standarder.

43. Europaparlamentet betonar betydelsen av robusta interna styrningsstrukturer i banker 
och pekar på den struktursvaghet som identifierades i SSM:s översyns- och 
utvärderingsprocess 2020, där man fokuserade på hur bankerna hanterade krisbetingade 
risker för kapital och likviditet, med beaktande av exceptionella omständigheter för 
enskilda banker. Parlamentet uttrycker beröm för den riktade strategin för att samla in 
information för kapital- och likviditetsbedömning. Parlamentet understryker vikten av 
att tillämpa högsta krav och lika villkor i lämplighetsprövningar av bankers 
styrelseledamöter, vilka för närvarande tolkas olika mellan medlemsstaterna på grund 
av det mycket olika införlivandet av kapitalkravsdirektivet. Parlamentet efterlyser därför 
ytterligare harmonisering på det här området. Parlamentet insisterar på att 
lämplighetsprövningar av behöriga myndigheter alltid måste genomföras på förhand och 
inte i efterhand. Parlamentet stöder ECB:s plan att se över sin nuvarande vägledning för 
lämplighetsprövningar under 2021 och att i egenskap av tillsynsmyndighet beskriva sina 
kvalitetsförväntningar på styrelseledamöterna. Parlamentet ser fram emot ECB:s förslag 
till åtgärdspaket i syfte att förbättra lämplighetstillsynen. Parlamentet anser i detta 
avseende att man bör överväga att integrera lämplighetskraven i 
kapitalkravsförordningen.

44. Europaparlamentet noterar att det EU-omfattande stresstest som inleddes den 29 januari 
2021 syftar till att testa kapitalbanorna för banker med försämrad tillgångskvalitet i ett 
scenario med låga räntor. Parlamentet uppmanar EBA att utvidga omfattningen på 
efterföljande stresstester, eftersom urvalet på 51 banker anses vara för snävt. 
Parlamentet betonar att stresstester och, vid lämpliga tidpunkter, översyner av 
tillgångars kvalitet på ett rullande urval av betydande kreditinstitut är viktiga för att 
bygga upp förtroende.

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

47. Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan av den 7 maj 2020 för en 
övergripande unionspolitik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Parlamentet uppmanar kommissionen att skyndsamt anta lagstiftningspaketet 
för bekämpning av penningtvätt. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen 
att lägga fram ett förslag om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet för 
penningtvätt. Parlamentet betonar att ramen för bekämpning av penningtvätt bör 
omfatta emittenter och leverantörer av kryptotillgångar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att överväga att inrätta en europeisk finansunderrättelseenhet (FIU).

48. Europaparlamentet understryker banksektorns viktiga roll i kampen mot skatteflykt. 
Parlamentet upprepar sin inställning att ökade revisioner och krav på kundkännedom 
behövs för transaktioner som involverar länder i bilaga I eller II i förteckningen över 
icke samarbetsvilliga jurisdiktioner i skattehänseende.

49. Europaparlamentet välkomnar kommissionens paket för digitalisering av finanssektorn. 
Parlamentet anser att kommissionens förslag om marknader för kryptotillgångar och 
digital operativ motståndskraft kommer i rätt tid och är användbara och nödvändiga. 
Parlamentet betonar att digitaliseringen av finanssektorn ökar finansieringsalternativen 
för konsumenter och företag, men att konsumentskyddet och den finansiella stabiliteten 
bör värnas.

50. Europaparlamentet noterar Storbritanniens utträde ur EU. Parlamentet bekräftar att 
många betydande banker har gjort framsteg med sina målverksamhetsmodeller efter 
brexit, i enlighet med vad som överenskommits med SSM, och stöder SSM:s insatser 
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för att övervaka framstegen mot dessa modeller när det gäller tillgångar, personal och 
konteringspraxis. Parlamentet upprepar att tomma skalbolag inte är acceptabla i 
euroområdet i samband med omlokaliseringen av företag till EU. Parlamentet anser att 
befintliga regleringskryphål i EU:s rättsliga ram bör åtgärdas för att stärka tillsynen och 
påminner om att SSM har direkt ansvar för tillsynen av systemviktiga 
värdepappersföretag sedan den ändrade förordningen om värdepappersföretag42 trädde i 
kraft i juni 2021.

51. Europaparlamentet understryker vikten av att behålla lika villkor på regleringsområdet 
och förhindra att regleringen blir en kapplöpning mot botten. Parlamentet noterar i detta 
sammanhang att samförståndsavtalet mellan ECB och de brittiska myndigheterna, 
baserat på den mall som förhandlades fram av EBA och som omfattar tillsyn utanför 
försäkrings- och pensionssystem, som trädde i kraft den 1 januari 2021, utgör en solid 
grund för tillsynssamarbetet mellan SSM och den brittiska tillsynsmyndigheten, med 
fokus på informationsutbyte och ömsesidig behandling av gränsöverskridande 
bankkoncerner och målet att dela ansvaret för tillsynen av filialer. 

52. Europaparlamentet konstaterar att respekt för proportionalitetsprincipen är avgörande 
för att få banktillsynen att fungera, särskilt för mindre institutioner.

Resolution

53. Europaparlamentet är övertygat om att införandet av en säkerhetsmekanism i SRF 2022, 
två år tidigare än planerat, i form av en revolverande kreditfacilitet från ESM, som ger 
ett säkerhetsnät för bankresolutioner i bankunionen, kommer att stärka 
krishanteringsramen och utgör ett viktigt steg mot att fullborda bankunionen. 
Parlamentet noterar att den betydande uppbyggnaden av SRF, tillsammans med den 
allmänna säkerhetsmekanismen, kommer att ge SRB tillgång till gemensamma medel på 
klart över 100 miljarder euro. Parlamentet noterar behovet av fortsatt riskreducering i 
banksystemen, parallellt med inrättandet av EDIS.

54. Europaparlamentet insisterar på att hålla bankerna ensamt ansvariga för sina resultat i 
stället för att låta skattebetalarna axla bördan av en krishanteringsram.

55. Europaparlamentet välkomnar SRB:s omsorgsfulla samarbete med SSM i fall där 
krisrisken var överhängande, trots att nämnden inte hade några skyldigheter att vidta 
resolutionsåtgärder under 2020. Parlamentet noterar att SRB vidtog lättnadsåtgärder och 
visade flexibilitet beträffande att uppfylla de interimistiska MREL-målen utan att 
äventyra möjligheten till resolution. Parlamentet betonar att informationen om sådana 
åtgärder fortfarande är extremt begränsad på SRB:s webbplats. Parlamentet uppmanar 
SRB att öka insynen och, i synnerhet, offentliggöra den vägledning som följts av interna 
resolutionsgrupper vid tillämpningen av covid-19-relaterade lättnader. Parlamentet 
noterar SRB:s MREL-policy 2020 och den särskilda MREL-rapporteringen inom ramen 
för BRRD. Parlamentet uppskattar framstegen med den nuvarande 
resolutionsplaneringscykeln för 2021 och upprepar att proportionalitet i samband med 
fastställandet av MREL är en av de viktigaste faktorerna för att förbättra bankers 
möjligheter till resolution samtidigt som det säkerställer bredare finansiell stabilitet.

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för 
värdepappersföretag (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).
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56. Europaparlamentet påpekar att de befintliga överlappningarna mellan kraven för 
åtgärder för tidigt ingripande och ECB:s standardtillsynsbefogenheter kan förhindra 
genomförandet av åtgärder för tidigt ingripande. Parlamentet insisterar i detta 
sammanhang på att överlappningen bör avlägsnas och utgår från att den rättsliga 
grunden för varje instrument kommer att klargöras för att säkerställa lämplig och 
gradvis tillämpning av åtgärderna. Parlamentet stöder i detta sammanhang 
användningen av snabba tillsynsåtgärder, samtidigt som man undviker automatik, med 
beaktande av revisionsrättens rekommendation om kvantifierade tröskelvärden för att 
utlösa åtgärder för tidigt ingripande.

57. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att underlätta likvidation av banker för 
vilka SRB eller den nationella resolutionsmyndigheten bedömer att det inte finns något 
allmänintresse av resolution. Parlamentet betonar att strategin att sälja av verksamheter 
kan vara ett viktigt verktyg som SRB kan använda för att minimera förlusterna vid 
resolution. Parlamentet inser behovet av en mer harmoniserad ram för utträde från 
marknaden vid insolvens för att undvika limbosituationer och säkerställa anpassning när 
det gäller återkallandet av en banks tillstånd. Parlamentet är medvetet om att alternativa 
åtgärder inom insättningsgarantisystemen för att finansiera överföring av 
insättningskunder kan spela en viktig roll i sådana fall, särskilt för små och medelstora 
banker, så länge de inte skadar insättarskyddet och insättningsgarantisystemet är 
tillräckligt finansierat, som ett sätt att minimera skattebetalarnas bidrag och 
värdeförstöringen och säkerställa finansiell stabilitet. I andra fall kan de också 
överbrygga klyftan mellan skuldnedskrivningsvillkoret på 8 % för att få tillgång till 
resolutionsfonden och bankens faktiska förlustabsorberingskapacitet, undantaget 
insättningsmedel som är tänkta att överföras. Parlamentet betonar att sådana 
ingripanden bör omfattas av en strikt tillämpning av ett test för lägsta kostnader. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att ge mer klarhet till principen om lägsta 
kostnad och till villkoren för användning av medel från insättningsgarantisystemen.

58. Europaparlamentet noterar att den nuvarande mångfalden av insolvenssystem är en källa 
till osäkerhet om resultatet av likvidationsförfaranden. Parlamentet anser att 
bankinsolvenslagstiftningen måste harmoniseras ytterligare om bankunionen ska kunna 
fungera effektivt. Parlamentet uppmanar kommissionen att, efter att noggrant ha utrett 
och diskuterat saken med nationella myndigheter och parlament, undersöka 
möjligheterna till ytterligare harmonisering av specifika aspekter av befintlig nationell 
insolvenslagstiftning, samt villkoren för användning av extern finansiering, för att 
säkerställa enhetlig användning av incitament och lika villkor.

59. Europaparlamentet anser i synnerhet att det vore lämpligt att anta en målinriktad strategi 
för harmonisering av borgenärshierarkin i bankinsolvensförfaranden för att öka 
omfattningen av finansiering via insättningsgarantisystem vid resolution och i andra 
åtgärder än utbetalningar, på villkor att insättningsgarantisystemen är tillräckligt 
finansierade.

60. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att se till att resolution kan fungera för 
fler banker, vilket kräver en revidering av bedömningen av allmänintresset för att öka 
transparensen och förutsebarheten vad gäller det förväntade resultatet, för att på så sätt 
göra det möjligt att tillämpa resolutionsverktyg på en bredare grupp banker, i synnerhet 
medelstora banker, och ge den tydlighet som behövs för att säkerställa mer enhetliga 
och proportionella MREL-nivåer. Parlamentet noterar SRB:s pågående arbete i detta 
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avseende. Parlamentet understryker att man måste åtgärda de inkonsekvenser mellan de 
interna resolutionsgruppernas bedömningar av kritiska funktioner som nämndes i 
revisionsrättens rapport från 2021 om resolutionsplanering i SRM. Parlamentet 
understryker vidare behovet av att på ett enhetligt sätt se över reglerna om statligt stöd 
och kommissionens bankmeddelande från 2013 för att återspegla framstegen i 
genomförandet och förbättrandet av krishanteringsramen och uppnå konsekvens med 
avseende på BRRD-kraven, med vederbörlig hänsyn till EU-domstolens domar nyligen. 
Parlamentet noterar dessutom revisionsrättens rekommendation från 2021 till SRB att 
följa det enhetliga regelverket genom att fastställa vad som utgör väsentliga hinder för 
möjligheten till resolution i varje resolutionsplan och att följa ett korrekt förfarande för 
att undanröja dem.

61. Europaparlamentet stöder förslaget att undersöka rollen för planer för återhämtning och 
resolution av koncerner, liksom deras praktiska genomförande, i samband med 
översynen av krishanteringsramen, i syfte att säkerställa en effektivare strategi för att 
hantera svårigheter i gränsöverskridande bankverksamhet. Parlamentet noterar förslagen 
om att erbjuda bankkoncerner möjlighet att låta dotter- och moderbolag ingå formella 
avtal för att förse varandra med likviditetsstöd, och att koppla detta stöd till deras planer 
för koncernernas återhämtning, för att underlätta användningen av befintliga 
bestämmelser på ett balanserat sätt mellan hem- och värdländer. Parlamentet anser att 
behöriga myndigheter bör involveras i tillsynen av sådana formella avtal vid behov. 
Parlamentet noterar att dessa planer för återhämtning och resolution av koncerner skulle 
kunna medge att MREL kalibreras och att bankernas bidrag till de olika säkerhetsnäten 
blir verkligt riskbaserade, vilket avspeglar sannolikheten för att dessa säkerhetsnät 
används, och i så fall i vilken omfattning, i den krishanteringsstrategi som väljs.

Insättningsgaranti

62. Europaparlamentet betonar vikten av att insättare i hela bankunionen ges samma skydd 
för sina sparmedel, oberoende av var deras bank ligger. Parlamentet påpekar att 
genomförandet av DGSD, som garanterar upp till 100 000 EUR i bankinsättningar, 
syftar till att bidra till en högre insättningsskyddsnivå. Parlamentet noterar 
kommissionens strävan att ytterligare stärka medborgarnas förtroende för 
insättningsskyddet genom att införa EDIS. Parlamentet konstaterar samtidigt att EDIS 
är viktigt för att bidra till att minska kopplingen mellan statspapper och banker.

63. Europaparlamentet betonar vikten av riskproportionalitet i bidragen till 
insättningsgarantisystem. Parlamentet varnar för att avsaknaden av ett riskbaserat 
tillvägagångssätt kan skapa moralisk risk och risk för snålskjuts, vilket leder till att 
spekulativa affärsmodeller i praktiken subventioneras av mer konservativa modeller. 
Parlamentet betonar att bidragen till ett framtida EDIS också måste stå i proportion till 
risken. Parlamentet påpekar att de bolagsspecifika riskerna i olika institut fortfarande 
skiljer sig åt inom bankunionen. Parlamentet upprepar att alla medlemmar i 
bankunionen måste införliva BRRD och DGSD för att säkerställa homogen 
riskreducering i hela bankunionen.

64. Europaparlamentet noterar översynen av CMDI-ramen och möjligheten till en 
hybridform för EDIS som ett första steg på vägen mot fullt genomförande av EDIS, i 
enlighet med kommissionens förslag från 2015, som bygger på en tänkt ny central fond 
som samexisterar med medel som kvarstår i nationella insättningsgarantisystem, i 
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kombination med en motsvarande ökning av SRB:s roll. Parlamentet uppmärksammar 
de starka kopplingarna mellan krishantering och EDIS och behovet av att hantera dem 
gemensamt för att undvika åternationalisering av bankunionen och behålla lika villkor. 
Parlamentet påpekar i det sammanhanget att översynen av CMDI bör sträva efter att 
förbättra ramens enhetlighet och konsekvens.

65. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att 
återuppta EDIS-förhandlingarna på grundval av ett arbetsprogram med en färdplan. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att klart engagera sig för en överenskommelse 
som ligger i linje med unionens intressen som helhet. Parlamentet åtar sig att arbeta för 
en EDIS-överenskommelse och samtidigt fortsätta arbetet med riskreducerande 
åtgärder.

66. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till de 
institutionella skyddsordningarnas betydelse för att skydda och stabilisera 
medlemsinstitutioner.

°

° °

67. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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