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Amendement   276 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

10. roept op tot de intrekking van de 

richtlijn herstel en afwikkeling van 

banken, aangezien deze richtlijn al heeft 

aangetoond ondoeltreffend en gevaarlijk 

te zijn voor beleggers, obligatiehouders en 

deposanten, evenals voor de stabiliteit van 

het financiële stelsel als geheel; 

Or. en 

 

Amendement   277 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

10. betwijfelt of de huidige 

staatssteunregels duidelijk genoeg zijn in 

de context van bankafwikkeling; roept op 

tot de vaststelling van doelgerichte 

procedures tussen de GAR en de 

Commissie voor besluitvorming in het 

geval van een afwikkeling, met name 

betreffende het tijdsbestek; is van oordeel 

dat de flexibiliteit van het huidige kader 

moet worden verduidelijkt en verder 

verbeterd, met name de preventieve en 

alternatieve maatregelen waarbij middelen 

van depositogarantiestelsels worden 

gebruikt, zoals vermeld in artikel 11, 

leden 3 en 6, van de richtlijn 

depositogarantiestelsels1 bis; 

 _________________ 
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 1 bis PB L 173 van 12.6.2014, blz. 166-167. 

Or. en 

 

Amendement   278 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

10. beschouwt het een prioriteit om te 

waarborgen dat de staatssteunregels te 

allen tijde strikt worden nageleefd in 

geval van toekomstige bankencrises; 
herinnert er met name aan dat in de 

context van bankafwikkeling de 

staatssteunregels in acht moeten worden 

genomen; merkt op dat het gebruik van 

depositogarantiestelsels ter voorkoming 

van het falen van een kredietinstelling 

moet plaatsvinden binnen een duidelijk 

gedefinieerd kader en in elk geval moet 

voldoen aan de staatssteunregels; 

Or. en 

 

Amendement   279 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader te veel 

flexibiliteit toelaat om in te spelen op 

specifieke situaties en dat deze flexibiliteit 

wordt misbruikt; 
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depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

Or. de 

 

Amendement   280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel is om 

in te spelen op specifieke situaties en 

verder kan worden verbeterd; 

Or. en 

 

Amendement   281 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, zonder de daadwerkelijke 

afwikkeling te hinderen van banken die 

niet solvent zijn in geval van een 

marginale verslechtering van de 

veronderstelling die ten grondslag ligt aan 
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het referentiescenario, met name de 

preventieve maatregelen waarbij middelen 

van depositogarantiestelsels worden 

gebruikt; onderstreept het belang van de 

correcte definitie van een significant 

crisisscenario in de stresstest om de 

hypothetische verliezen te meten; roept op 

tot de invoering van een aanvullend "zeer 

negatief scenario", in lijn met de 

methodologie die ten grondslag ligt aan 

de stresstests in de VS om zo de 

gevoeligheid van het negatieve scenario in 

verband met de gewonere macro-

economische schommelingen en 

marktrisico's te vergroten; is bezorgd over 

het risico dat voortvloeit uit de lage 

winstgevendheid van banken die kan 

worden versterkt door het aanhouden van 

lage rentetarieven; dringt aan op het 

meewegen van dit risico in een van de 

scenario's die ten grondslag liggen aan de 

stresstest; is van mening dat aanhoudende 

lage rentetarieven altijd het risico met 

zich meebrengen op het genereren van 

overmatige liquiditeit in het financiële 

stelsel, wat kan leiden tot het ontstaan van 

nieuwe speculatiebubbels; maakt zich 

zorgen over het te grote vertrouwen dat 

wordt gesteld in niet-transparante interne 

modellen om de wijziging van macro-

economische factoren te vertalen naar de 

risicoparameters van banken; 

Or. en 

 

Amendement   282 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen en wijst 
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oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

erop dat buitengewone overheidssteun 

uitsluitend van anticiperende en tijdelijke 

aard is en niet kan worden gebruikt om 

verliezen goed te maken die een instelling 

heeft geleden of in de nabije toekomst 

waarschijnlijk zal lijden; is van oordeel 

dat het huidige kader flexibel genoeg is om 

in te spelen op specifieke situaties, maar 

nog verder kan worden verbeterd, met 

name de preventieve maatregelen waarbij 

middelen van depositogarantiestelsels 

worden gebruikt; herinnert eraan dat een 

verslag ter beoordeling van de 

voortdurende behoefte aan mogelijke 

preventieve herkapitalisaties en de 

voorwaarden gekoppeld aan dergelijke 

maatregelen op 31 december 2015 

voltooid had moeten zijn; roept de 

Commissie op een dergelijk verslag zo 

snel mogelijk in te dienen; 

Or. en 

 

Amendement   283 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

verzoekt de Europese Commissie dan ook 

haar interpretatie van de desbetreffende 

staatssteunregels te herzien om ervoor te 

zorgen dat de preventieve maatregelen die 

de Europese wetgever met de richtlijn 

inzake de depositogarantiestelsels beoogde 
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ook daadwerkelijk kunnen worden 

toegepast; 

Or. de 

 

Amendement   284 

Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties; merkt op dat specifieke situaties 

verschillend zijn behandeld zonder 

duidelijke rechtvaardiging; herinnert 

eraan dat de flexibiliteit verder kan 

worden verbeterd, met name de 

preventieve maatregelen waarbij middelen 

van depositogarantiestelsels worden 

gebruikt; 

Or. en 

 

Amendement   285 

Siegfried Mureşan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 

10. herinnert eraan dat in de context 

van bankafwikkeling de staatssteunregels 

in acht moeten worden genomen; is van 

oordeel dat het huidige kader flexibel 

genoeg is om in te spelen op specifieke 

situaties, maar nog verder kan worden 

verbeterd, met name de preventieve 
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maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

maatregelen waarbij middelen van 

depositogarantiestelsels worden gebruikt; 

roept de Europese Commissie op de 

haalbaarheid te verzekeren van de 

toepassing van de in de richtlijn 

depositogarantiestelsels voorziene 

voorzorgsmaatregelen; 

Or. en 

 

Amendement   286 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. is van mening dat de Bankenunie 

haar opgegeven doelstelling niet 

verwezenlijkt inzake de preventie van door 

de belastingbetaler gefinancierde bail-

outs van banken die zich in de toekomst 

voordoen, als gevolg van de bepaling voor 

preventieve herkapitalisatie in de 

BRRD/het GAM waardoor een lidstaat 

overheidsgeld kan verstrekken aan een 

bank in moeilijkheden voorafgaand aan 

een bail-in door crediteuren die 

plaatsvindt op grond van bescherming van 

de financiële stabiliteit; is van mening dat 

het vereiste van gedeelde lasten in de EU-

wetgeving inzake staatssteun een 

soortgelijke beschermingsbepaling bevat 

op grond waarvan een bail-in kan worden 

voorkomen en overheidsfondsen worden 

gebruikt ter bescherming van de 

financiële stabiliteit; 

Or. en 

 

Amendement   287 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. betreurt het geplande gebruik van 

preventieve herkapitalisatie, hetgeen 

indruist tegen de bepalingen van de 

richtlijn herstel en afwikkeling van 

banken, waarin duidelijk wordt 

uitgesloten dat dit hulpmiddel wordt 

gebruikt om huidige en toekomstige 

verliezen te dekken; benadrukt dat 

activiteiten die zijn gericht op het 

opschonen van de balans van de lasten 

van oninbare leningen gelijk staan aan de 

erkenning van verliezen op deze activa; 

Or. en 

 

Amendement   288 

Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. roept op tot reflectie over de 

mogelijke negatieve gevolgen voor de 

reële economie van de herziening van de 

Bazel-voorschriften, de invoering van 

MREL-vereisten, de invoering van TLAC 

en IFRS 9; roept op tot een oplossing die 

is gericht op het verzachten van de 

gevolgen; 

Or. en 

 

Amendement   289 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Ontwerpresolutie 



 

AM\1113085NL.docx 11/85 PE595.752v01-00 

 NL 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. benadrukt het belang om 

praktische kwesties te verduidelijken die 

rechtstreeks van invloed zijn op de 

afwikkeling, zoals het vertrouwen op 

dienstverleners die essentiële diensten 

verlenen in geval van bijvoorbeeld 

uitbestede IT-diensten; 

Or. en 

 

Amendement   290 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. verwerpt alle door de 

belastingbetaler gefinancierde 

vangnetten; 

Or. de 

 

Amendement   291 

Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 ter. roept, na de vaststelling van 

nieuwe pakketten door het Bazels Comité, 

op tot een opschortingsperiode van 

nieuwe voorschriften om het 

toezichtskader te stabiliseren en de 

kapitaal- en liquiditeitsplanning van 

banken te vereenvoudigen, hetgeen van 

essentieel belang is voor een solide 
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ondersteuning van de reële economie; 

Or. en 

 

Amendement   292 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 ter. is van mening dat de bail-in van 

crediteuren van niet meer dan acht 

procent slechts een klein deel van de 

afwikkelingskosten zal opbrengen, 

hetgeen totaal onvoldoende is; merkt op 

dat beleggers in buitengewone 

insolventieprocedures vaak veel meer dan 

acht procent kwijtraken; 

Or. en 

 

Amendement   293 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 ter. is verheugd over de volledige 

omzetting van de richtlijn herstel en 

afwikkeling van banken door alle 

lidstaten van de Bankenunie; 

Or. en 

 

Amendement   294 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 10 quater (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 quater. is van mening dat bail-in 

op een aantal manieren nog steeds risico's 

oplevert voor gewone belastingbetalers, 

waaronder verhoogde premies voor 

pensioenen en gezondheidszorg en de 

misleidende verkoop van risicovolle 

financiële producten die in aanmerking 

komen voor bail-in aan retailbeleggers; 

roept op tot de invoering van strikte 

openbaarmakingsvereisten over 

risicofactoren voor effecten die in 

aanmerking komen voor bail-in om 

retailbeleggers te beschermen tegen de 

misleidende verkoop van ongepaste door 

banken uitgegeven effecten met hoog 

risico; 

Or. en 

 

Amendement   295 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MREL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van de hoogste standaarden 

van deze twee normen tot een holistische 

aanpak van verliesabsorptie kan worden 

gekomen, waaronder met betrekking tot 

de aftrek van wederzijdse deelnemingen; 

is ingenomen over het meest recente 

voorstel van de Commissie voor de 
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invoering in pijler 1 van een minimale 

totale verliesabsorptiecapaciteit (Total 

Loss Absorbing Capacity –TLAC) voor 

wereldwijd belangrijke systeembanken, 

maar maakt zich zorgen over de verlaging 

van de huidige minimumvereisten van de 

EU voor eigen vermogen en in 

aanmerking komende passiva (MREL); 

benadrukt dat een TLAC-vereiste in 

pijler 1 ook van toepassing moet zijn op 

O-SIB's om te kunnen voldoen aan de 

MREL-voorschriften; merkt met 

bezorgdheid op dat volgens het 

tussentijdse verslag van de EBA over het 

MREL het gemiddelde niveau van MREL 

lager is voor G-SIB's; is van mening dat 

de criteria voor risico-gewogen activa die 

ten grondslag liggen aan de TLAC-

normen nauw onderling verband houden 

met de werkzaamheden van het Bazels 

Comité voor de afronding van het 

Bazel III-kader, met name wat betreft de 

beperkingen op het gebruik van interne 

modellen voor bepaalde blootstellingen en 

de invoering van ondergrenzen; 

Or. en 

 

Amendement   296 

Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

11. benadrukt dat zowel de TLAC-

norm van de FSB als de MREL-norm 

(minimumvereiste voor eigen vermogen en 

in aanmerking komende passiva) hetzelfde 

oogmerk hebben; concludeert dan ook dat 

middels een combinatie van deze twee 

normen tot een holistische aanpak van 

verliesabsorptie kan worden gekomen; 

beklemtoont dat serieus moet worden 

overwogen de criteria van omvang en 
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moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

proportionaliteit te handhaven; is van 

mening dat er een grondige analyse nodig 

is: 

a) van de openbaarmakingsregeling, 

waarbij eventuele invloed op de 

gezondheid van het kapitaal van banken 

moet worden voorkomen, als gevolg van 

markten en verkeerde interpretatie van de 

MREL-vereisten door beleggers; 

b) van de marktcapaciteit die verband 

houdt met voor MREL in aanmerking 

komende passiva; 

Or. en 

 

Amendement   297 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MREL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven en cliff-effecten tussen de 

verschillende categorieën van aan 

afwikkeling onderworpen banken te 

voorkomen; is in dit verband verheugd 

over de voorgestelde wijzigingen in de 

CRR en de betere afstemming van de 

beide normen die zij tot gevolg hebben; 

benadrukt dat er bij het kalibreren en/of 

gefaseerd invoeren van de MREL-

vereisten passende aandacht moet worden 

besteed aan de noodzaak een markt te 
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creëren voor passiva die in aanmerking 

komen voor het MREL; benadrukt het 

belang van het behoud van 

manoeuvreerruimte voor de 

afwikkelingsautoriteit bij het vaststellen 

van het MREL; 

Or. en 

 

Amendement   298 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MREL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben: ervoor 

zorgen dat banken beschikken over 

voldoende eigen kapitaal en 

verliesabsorberende passiva om bail-in tot 

een doeltreffend instrument te maken bij 

een afwikkeling (zonder te leiden tot 

financiële instabiliteit en zonder een 

beroep te doen op overheidsgelden); 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

Or. en 

 

Amendement   299 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie 

kan worden gekomen; beklemtoont dat 

serieus moet worden overwogen de twee 

criteria van omvang en risico-gewogen 

activa te handhaven; 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MREL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); spoort de Commissie aan te 

waarborgen dat de MREL-normen 

volledig voldoen aan de TLAC-

benchmarks; ondersteunt een vereiste op 

het gebied van verliesabsorptie op basis 

van de hefboomratio, die niet afhankelijk 

is van risico-gewogen en interne 

modellen; merkt op dat risico-gewogen 

activa niet altijd een betrouwbare 

voorspeller zijn van de veerkracht van 

banken; uit zijn bezorgdheid over het feit 

dat de opname van risico-gewogen activa 

in de TLAC-norm megabanken kan 

stimuleren meer risico's te nemen; 

Or. en 

 

Amendement   300 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MREL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 
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handhaven; handhaven; benadrukt dat 

openbaarmaking op passende wijze moet 

plaatsvinden om verkeerde interpretatie 

van de MREL-vereisten door beleggers te 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement   301 

Paul Tang 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MREL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben, 

namelijk het voorkomen van de 

socialisatie van particuliere risico's; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

Or. en 

 

Amendement   302 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 
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MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

MREL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 

holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen, waarbij de TLAC-norm 

als minimumnorm wordt genomen; 

beklemtoont dat serieus moet worden 

overwogen de twee criteria van omvang en 

risico-gewogen activa te handhaven; 

Or. en 

 

Amendement   303 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 
holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

11. neemt nota van de 

Commissievoorstellen voor de 

tenuitvoerlegging van de TLAC-norm in 

EU-wetgeving; neemt nota van de 

verschillen tussen de TLAC-norm van de 

FSB en het MREL (minimumvereiste voor 

eigen vermogen en in aanmerking 

komende passiva); onderstreept dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; neemt 

nota van de holistische aanpak van 

verliesabsorptie door de Commissie 

middels een combinatie van deze twee 

normen; 

Or. en 

 

Amendement   304 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 
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Ontwerpresolutie Amendement 

11. neemt nota van de verschillen 

tussen de TLAC-norm van de FSB en het 

MERL (minimumvereiste voor eigen 

vermogen en in aanmerking komende 

passiva); onderstreept evenwel dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; 

concludeert dan ook dat middels een 

combinatie van deze twee normen tot een 
holistische aanpak van verliesabsorptie kan 

worden gekomen; beklemtoont dat serieus 

moet worden overwogen de twee criteria 

van omvang en risico-gewogen activa te 

handhaven; 

11. neemt nota van de 

Commissievoorstellen voor de 

tenuitvoerlegging van de TLAC-norm in 

EU-wetgeving; neemt nota van de 

verschillen tussen de TLAC-norm van de 

FSB en het MREL (minimumvereiste voor 

eigen vermogen en in aanmerking 

komende passiva); onderstreept dat beide 

normen hetzelfde oogmerk hebben; neemt 

nota van de holistische aanpak van 

verliesabsorptie door de Commissie 

middels een combinatie van deze twee 

normen; 

Or. en 

 

Amendement   305 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. is van mening dat een 

verliesabsorberend bedrag gebaseerd op 

kapitaalvereisten ontoereikend zal zijn in 

geval van een crisis bij megabanken 

wanneer de 'too-big-to-fail'- en 'too-

interconnected-to-fail'-kwesties niet 

worden opgelost door middel van 

structurele scheiding; steunt het 

standpunt dat de MREL-ondergrens moet 

worden aangevuld met een maatregel om 

rekening te houden met de blootstelling 

van een bank aan andere instellingen die 

in moeilijkheden verkeren om zo om te 

kunnen gaan met de 'too-interconnected-

to-fail'-kwestie; 

Or. en 
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Amendement   306 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. roept de Commissie op de 

ontwikkeling van het wereldwijde proces 

van normstelling voor prudentiële 

regulering en de doeltreffende 

tenuitvoerlegging daarvan na de meest 

recente politieke ontwikkelingen 

nauwkeurig te beoordelen, met name de 

vorming van de nieuwe Amerikaanse 

regering; 

Or. en 

 

Amendement   307 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. roept op tot een nauwkeurige 

kalibratie van de MREL-vereisten, 

rekening houdend met het feit dat een 

onevenredig bedrag onnodig hoge 

financieringskosten met zich mee zou 

brengen en de capaciteit van banken om 

de economie te financieren zou kunnen 

beperken; 

Or. en 

 

Amendement   308 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. geeft aan dat het belangrijk is in de 

wetgeving vast te leggen waar voor MERL 

in aanmerking komende CET1 en 

kapitaalbuffers zich in de pikorde 

bevinden; 

12. geeft aan dat het belangrijk is in de 

wetgeving vast te leggen dat voor MREL 

in aanmerking komende CET1 een 

aanvulling vormt op kapitaalbuffers om zo 

dubbeltelling van kapitaal te voorkomen; 

benadrukt de noodzaak wetgeving aan te 

nemen met als doel de 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van afwikkelings- en bevoegde 

autoriteiten te verduidelijken voor het 

nemen van vroegtijdige-

interventiemaatregelen in geval van 

schending van de MREL-vereisten, 

waaronder acties in geval van een 

aanhoudend laag niveau van MREL, 

evenals de snelle achteruitgang daarvan; 

roept op tot de opname in de pijler 1-

wetgeving van de bestaande EBA-

Richtsnoeren inzake triggers voor het 

gebruik van vroegtijdige-

interventiemaatregelen; 

Or. en 

 

Amendement   309 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. geeft aan dat het belangrijk is in 

de wetgeving vast te leggen waar voor 

MERL in aanmerking komende CET1 en 

kapitaalbuffers zich in de pikorde 

bevinden; 

12. is verheugd over de verduidelijking 

in het voorstel voor wijzigingen in de 

richtlijn herstel en afwikkeling van 

banken van de pikorde tussen voor MREL 

in aanmerking komende CET1 en 

kapitaalbuffers, evenals de aanvullende 

flexibiliteit die wordt geboden door de 

invoering van de MREL-richtsnoeren; 

Or. en 
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Amendement   310 

Eva Paunova 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. geeft aan dat het belangrijk is in de 

wetgeving vast te leggen waar voor MERL 

in aanmerking komende CET1 en 

kapitaalbuffers zich in de pikorde 

bevinden; 

12. geeft aan dat het belangrijk is in de 

wetgeving vast te leggen waar voor MREL 

in aanmerking komende CET1 en 

kapitaalbuffers zich in de pikorde 

bevinden; herhaalt dat de kalibratie van 

MREL in alle gevallen nauw gekoppeld 

moet zijn aan en moet worden 

gerechtvaardigd door de strategie voor de 

afwikkeling van banken; 

Or. en 

 

Amendement   311 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. nodigt de Commissie uit in het 

licht van opgedane ervaring en in het 

kader van de evaluatie van 

Verordening (EU) nr. 806/2014 te 

beoordelen of de GAR en de nationale 

afwikkelingsautoriteit zijn uitgerust met 

toereikende vroegtijdige-

interventiebevoegdheden en toereikende 

instrumenten voor vroegtijdige interventie 

om verstorende uitstroom van kapitaal en 

verliesabsorptiecapaciteit van banken 

tijdens een crisis te voorkomen; 

Or. en 

 



 

PE595.752v01-00 24/85 AM\1113085NL.docx 

NL 

Amendement   312 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. herinnert eraan dat de richtlijn 

herstel en afwikkeling van banken in elk 

geval de mogelijkheid van een bail-out 

niet uitsluit, zoals voorzien in de 

artikelen 56 en 57 en dat dit de koppeling 

tussen banken en staten niet verbreekt, 

aangezien staatssteun nog steeds is 

toegestaan, zoals voorzien in artikel 32 

van de richtlijn herstel en afwikkeling van 

banken; is van mening dat dit vragen 

oproept over de geloofwaardigheid en 

doeltreffendheid van de nieuwe regels; 

Or. en 

 

Amendement   313 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van het BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van de BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken en 

zekerheid te verschaffen aan 

grensoverschrijdende beleggers; is 

derhalve ingenomen met het voorstel van 

de Commissie om verder te gaan met de 

harmonisatie van deze hiërarchie; merkt 

op dat een betere harmonisatie van de 

reguliere insolventieregeling en van de 

hiërarchie van claims ook van essentieel 

belang is, zowel, in geval van banken, 

voor het vermijden van discrepanties met 
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de regeling voor de afwikkeling van 

banken, als, in geval van ondernemingen, 

voor het bieden van aanvullende 

duidelijkheid en zekerheid aan 

grensoverschrijdende beleggers en om bij 

te dragen aan de aanpak van het 

probleem van oninbare leningen; 

Or. en 

 

Amendement   314 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van het BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van de BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

roept de Gemeenschappelijke 

Afwikkelingsraad (GAR) op de resultaten 

te presenteren van de 

afwikkelbaarheidsbeoordelingen voor G-

SIB's en andere banken, waaronder de 

voorgestelde maatregelen om 

belemmeringen voor de afwikkeling te 

ondervangen; is bezorgd dat er tot op 

heden geen bewijs is dat grote banken zijn 

gevraagd belemmeringen voor de 

afwikkelbaarheid weg te nemen; roept de 

Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad op 

een uitgebreide lijst van belemmeringen 

voor de afwikkelbaarheid in nationale of 

Europese wetgeving over te leggen en te 

rapporteren over acties die banken 

hebben ondernomen om deze 

belemmeringen weg te nemen; 

Or. en 
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Amendement   315 

Eva Paunova 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van het BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van de BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; is 

verheugd over het feit dat de BRRD een 

belangrijke verandering teweeg heeft 

gebracht in de hiërarchie van insolventie, 

waarbij voorrang wordt verleend aan 

verzekerde deposito's, zodat zij in de 

pikorde als hoogste van alle 

kapitaalinstrumenten, 

verliesabsorptiecapaciteit, andere niet-

achtergestelde schulden en niet-

verzekerde deposito's eindigen; 

Or. en 

 

Amendement   316 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van het BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van de BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

onderstreept dat rekening moet worden 

gehouden met het juridische kader dat op 

dit gebied in sommige lidstaten al bestaat, 

en dat rechtsonzekerheid voor betrokken 

instellingen moet worden voorkomen; 

Or. de 
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Amendement   317 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van het BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren en te 

waarborgen dat banken beschikken over 

voldoende achtergestelde leningen en 

voor bail-in in aanmerking komende 

schuld voor een bail-in van 

schuldinstrumenten zonder te zorgen voor 

algehele paniek op de markt, teneinde de 

tenuitvoerlegging van de BRRD haalbaar, 

consistent en doeltreffend te maken; 

Or. en 

 

Amendement   318 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van het BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van de BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; is 

van mening dat een gemeenschappelijke 

aanpak van de hiërarchie van 

bankcrediteuren een noodzakelijke 

voorwaarde is voor de invoering van een 

depositogarantiestelsel op het niveau van 

de Bankenunie; 

Or. en 
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Amendement   319 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van het BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van de BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; is 

bezorgd over de talrijke uitzonderingen 

die veel verder gaan dan deposito's tot 

100 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement   320 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van het BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; 

13. onderstreept dat het essentieel is de 

hiërarchie van claims bij bankinsolventies 

in alle lidstaten te harmoniseren, teneinde 

de tenuitvoerlegging van de BRRD 

consistenter en doeltreffender te maken; is 

verheugd over het voorstel van de 

Commissie over dit onderwerp; 

Or. en 

 

Amendement   321 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. waarschuwt dat het grote aantal 

uitzonderingen op bail-in overeenkomstig 

artikel 44 BRRD ertoe leidt dat de hierin 

genoemde passiva worden bevoorrecht ten 

koste van alle andere niet-bevoorrechte 

schuldeisers; 

Or. de 

 

Amendement   322 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. roept de Commissie op dringend 

een gedelegeerde handeling op te stellen 

waarin wordt voorzien in criteria voor de 

definitie en waarborging van de 

continuïteit van "kritieke functies", in 

overeenstemming met artikel 2, lid 2, van 

de BRRD; 

Or. en 

 

Amendement   323 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. benadrukt dat een 

bankafwikkeling op basis van 

marktprincipes geen vorderingen kent die 

zijn uitgesloten van een faillissement en 
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dus worden bevoorrecht; 

Or. de 

 

Amendement   324 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. wijst op de waaier aan opties die 

ter beschikking staat om de subordinatie 

van voor TLAC in aanmerking komende 

schuld te garanderen; wijst erop dat de 

FSB aan geen van deze opties de voorkeur 

geeft; is van oordeel dat moet worden 

gekozen voor een aanpak die eerst en 

vooral voor evenwicht zorgt tussen 

flexibiliteit en juridische zekerheid; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   325 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. wijst op de waaier aan opties die ter 

beschikking staat om de subordinatie van 

voor TLAC in aanmerking komende schuld 

te garanderen; wijst erop dat de FSB aan 

geen van deze opties de voorkeur geeft; is 

van oordeel dat moet worden gekozen voor 

een aanpak die eerst en vooral voor 

evenwicht zorgt tussen flexibiliteit en 

juridische zekerheid; 

14. wijst op de waaier aan opties die ter 

beschikking staat om de subordinatie van 

voor TLAC in aanmerking komende schuld 

te garanderen; wijst erop dat de FSB aan 

geen van deze opties de voorkeur geeft; is 

van oordeel dat moet worden gekozen voor 

een aanpak die eerst en vooral werkelijke 

subordinatie van voor MREL in 

aanmerking komende instrumenten moet 

waarborgen en juridische zekerheid ten 

dienste moet staan; maakt zich zorgen 
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over het feit dat, volgens het laatste 

voorstel van de Commissie, 

gestructureerde obligaties in aanmerking 

kunnen komen voor het MREL-vereiste; 

is van mening dat gestructureerde 

obligaties complexe producten zijn 

waarvoor in de praktijk een bail-in 

moeilijk beschikbaar is; merkt op dat de 

TLAC-norm gestructureerde obligaties 

uitsluit en deze niet in aanmerking 

komen; roept de Commissie op zich te 

houden aan de internationale norm en 

gestructureerde obligaties uit te sluiten en 

deze niet in aanmerking te laten komen 

voor het gehele MREL-vereiste; 

Or. en 

 

Amendement   326 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. wijst op de waaier aan opties die ter 

beschikking staat om de subordinatie van 

voor TLAC in aanmerking komende schuld 

te garanderen; wijst erop dat de FSB aan 

geen van deze opties de voorkeur geeft; is 

van oordeel dat moet worden gekozen voor 

een aanpak die eerst en vooral voor 

evenwicht zorgt tussen flexibiliteit en 

juridische zekerheid; 

14. wijst op de waaier aan opties die ter 

beschikking staat om de subordinatie van 

voor TLAC in aanmerking komende schuld 

te garanderen; wijst erop dat de FSB aan 

geen van deze opties de voorkeur geeft; is 

van oordeel dat moet worden gekozen voor 

een aanpak die eerst en vooral voor 

evenwicht zorgt tussen flexibiliteit, 

juridische zekerheid en de mogelijkheid 

van de markt om nieuwe schuldklassen te 

absorberen; 

Or. en 

 

Amendement   327 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 14 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

14. wijst op de waaier aan opties die ter 

beschikking staat om de subordinatie van 

voor TLAC in aanmerking komende schuld 

te garanderen; wijst erop dat de FSB aan 

geen van deze opties de voorkeur geeft; is 

van oordeel dat moet worden gekozen voor 

een aanpak die eerst en vooral voor 

evenwicht zorgt tussen flexibiliteit en 

juridische zekerheid; 

14. wijst op de waaier aan opties die ter 

beschikking staat om de subordinatie van 

voor TLAC in aanmerking komende schuld 

te garanderen; wijst erop dat de FSB aan 

geen van deze opties de voorkeur geeft; is 

van oordeel dat moet worden gekozen voor 

een aanpak die eerst en vooral voor 

evenwicht zorgt tussen doeltreffendheid, 

flexibiliteit en juridische zekerheid; 

Or. en 

 

Amendement   328 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. waarschuwt dat het BRRD-vereiste 

van contractuele erkenning voor 'bail-in'-

bevoegdheden betreffende passiva die 

onder een niet-EU-wetgeving vallen, in de 

praktijk moeilijk af te dwingen is; hamert 

op verduidelijking van het soort passiva 

waarop dit vereiste van toepassing is; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   329 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. waarschuwt dat het BRRD-vereiste 

van contractuele erkenning voor 'bail-in'-

15. waarschuwt dat het BRRD-vereiste 

van contractuele erkenning voor 'bail-in'-
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bevoegdheden betreffende passiva die 

onder een niet-EU-wetgeving vallen, in de 

praktijk moeilijk af te dwingen is; hamert 

op verduidelijking van het soort passiva 

waarop dit vereiste van toepassing is; 

bevoegdheden betreffende passiva die 

onder een niet-EU-wetgeving vallen, in de 

praktijk moeilijk af te dwingen is; hamert 

op verduidelijking van het soort passiva 

waarop dit vereiste van toepassing is; is 

bezorgd over het feit dat het volgens het 

laatste voorstel van de Commissie voor 

artikel 55 van de BRRD mogelijk wordt 

voor afwikkelingsautoriteiten om 

instellingen niet te verplichten een 

contractuele voorwaarde op te nemen 

voor de afschrijving van instrumenten die 

door derde landen zijn verstrekt; roept de 

Commissie derhalve op haar voorstel te 

verfijnen en te waarborgen dat de 

voorwaarden voor het verlenen van 

vrijstellingen geen gevaar vormen voor de 

afwikkelbaarheid van banken; herinnert 

eraan dat de recent ingevoerde 

afwikkelingsregeling heeft geleid tot 

enkele instrumenten die aan 

retailbeleggers worden aangeboden die 

een hoger risico op verlies met zich 

meebrengen; roept de Commissie 

derhalve op de tenuitvoerlegging door de 

lidstaten van de MiFID II-richtlijn 

nauwkeurig te volgen, waarbij specifiek 

wordt gekeken naar de bepalingen inzake 

belangenconflicten en de geschiktheid 

van retailbeleggingsproducten voor de 

behoeften van beleggers wordt 

gewaarborgd; 

Or. en 

 

Amendement   330 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. waarschuwt dat het BRRD-vereiste 

van contractuele erkenning voor 'bail-in'-

bevoegdheden betreffende passiva die 

15. waarschuwt dat het BRRD-vereiste 

van contractuele erkenning voor 'bail-in'-

bevoegdheden betreffende passiva die 
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onder een niet-EU-wetgeving vallen, in de 

praktijk moeilijk af te dwingen is; hamert 

op verduidelijking van het soort passiva 

waarop dit vereiste van toepassing is; 

onder een niet-EU-wetgeving vallen, in de 

praktijk moeilijk af te dwingen is; is 

ingenomen met het recht van bevoegde 

autoriteiten om af te zien van dit vereiste 

dat wordt ingevoerd door de voorgestelde 

wijzigingen van de BRRD; is van mening 

dat deze aanpak de juiste is, aangezien 

deze flexibiliteit en een beoordeling per 

geval van de betreffende activa mogelijk 

maakt; 

Or. en 

 

Amendement   331 

Brian Hayes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

15. waarschuwt dat het BRRD-vereiste 

van contractuele erkenning voor 'bail-in'-

bevoegdheden betreffende passiva die 

onder een niet-EU-wetgeving vallen, in de 

praktijk moeilijk af te dwingen is; hamert 

op verduidelijking van het soort passiva 

waarop dit vereiste van toepassing is; 

15. waarschuwt dat het BRRD-vereiste 

van contractuele erkenning voor 'bail-in'-

bevoegdheden betreffende passiva die 

onder een niet-EU-wetgeving vallen, in de 

praktijk moeilijk af te dwingen is; is 

verheugd over de inspanningen van de 

Europese Commissie om deze kwestie aan 

te pakken; hamert op verduidelijking van 

het soort passiva waarop dit vereiste van 

toepassing is; is van mening dat deze 

kwestie onmiddellijk moet worden 

aangepakt; 

Or. en 

 

Amendement   332 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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16. herinnert eraan dat de inhoud van 

het interinstitutioneel akkoord betreffende 

het SRF uiteindelijk in het 

wetgevingskader van de Unie moet 

worden opgenomen; vraagt de Commissie 

erover na te denken wat hiervoor de beste 

manier is; onderstreept dat de geplande 

opname van het fiscal compact in het EU-

recht hier als voorbeeld zou kunnen 

dienen; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   333 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. herinnert eraan dat de inhoud van 

het interinstitutioneel akkoord betreffende 

het SRF uiteindelijk in het 

wetgevingskader van de Unie moet 

worden opgenomen; vraagt de Commissie 

erover na te denken wat hiervoor de beste 

manier is; onderstreept dat de geplande 

opname van het fiscal compact in het EU-

recht hier als voorbeeld zou kunnen 

dienen; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   334 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

16. herinnert eraan dat de inhoud van 

het interinstitutioneel akkoord betreffende 

16. neemt nota van de verklaring van 

de Ecofin-ministers van 8 december 2015 
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het SRF uiteindelijk in het 

wetgevingskader van de Unie moet 

worden opgenomen; vraagt de Commissie 

erover na te denken wat hiervoor de beste 

manier is; onderstreept dat de geplande 

opname van het fiscal compact in het EU-

recht hier als voorbeeld zou kunnen 

dienen; 

over het stelsel van 

overbruggingsfinancieringsregelingen 

voor het SRF; merkt in dit verband op dat 

15 van de 19 lidstaten uit de eurozone al 

een geharmoniseerde 

leningsovereenkomst hebben gesloten met 

de GAR; herinnert eraan dat deze 

afzonderlijke kredietlijnen slechts 

beschikbaar zijn als laatste toevlucht; 

onderstreept dat elke vorm van een 

gemeenschappelijk fiscaal vangnet geen 

rekening houdt met het feit dat de 

overgrote meerderheid van de 

economische beleidsmaatregelen en alle 

budgettaire beleidsmaatregelen, in 

overeenstemming met de Verdragen, op 

nationaal niveau worden vastgesteld; is 

derhalve van mening dat elke vorm van 

een fiscaal vangnet moet worden 

ingevoerd op het niveau van de 

afzonderlijke lidstaten, mochten zij dat 

willen; 

Or. en 

 

Amendement   335 

Brian Hayes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. verzoekt de voorafgaande 

bijdragen aan het gemeenschappelijk 

afwikkelingsfonds op zeer transparante 

wijze te berekenen, waarbij wordt getracht 

informatie over de resultaten van de 

berekening te harmoniseren en het begrip 

van de rekenmethodologie te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement   336 
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Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. geeft aan dat een snelle en 

doeltreffende uitwisseling van informatie 

tussen toezichts- en 

afwikkelingsautoriteiten een 'conditio sine 

qua non' is voor goed crisisbeheer; is er 

verheugd over dat de ECB en het GAM 

een Memorandum of Understanding zijn 

overeengekomen over samenwerking en 

informatie-uitwisseling; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   337 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. geeft aan dat een snelle en 

doeltreffende uitwisseling van informatie 

tussen toezichts- en 

afwikkelingsautoriteiten een 'conditio sine 

qua non' is voor goed crisisbeheer; is er 

verheugd over dat de ECB en het GAM 

een Memorandum of Understanding zijn 

overeengekomen over samenwerking en 

informatie-uitwisseling; 

17. geeft aan dat een snelle en 

doeltreffende uitwisseling van informatie 

tussen toezichts- en 

afwikkelingsautoriteiten een 'conditio sine 

qua non' is voor goed crisisbeheer; is er 

verheugd over dat de ECB en het GAM 

een Memorandum of Understanding zijn 

overeengekomen over samenwerking en 

informatie-uitwisseling; raadt aan om de 

aanwezigheid van de ECB als permanente 

waarnemer tijdens de plenaire en besloten 

vergaderingen van de GAR volledig 

wederzijds te maken, zodat een 

vertegenwoordiger van de GAR ook de 

raad van toezicht van de ECB als 

permanente waarnemer kan bijwonen; 

Or. en 
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Amendement   338 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. geeft aan dat een snelle en 

doeltreffende uitwisseling van informatie 

tussen toezichts- en 

afwikkelingsautoriteiten een 'conditio sine 

qua non' is voor goed crisisbeheer; is er 

verheugd over dat de ECB en het GAM 

een Memorandum of Understanding zijn 

overeengekomen over samenwerking en 

informatie-uitwisseling; 

17. geeft aan dat een snelle en 

doeltreffende uitwisseling van informatie 

tussen toezichts- en 

afwikkelingsautoriteiten een 'conditio sine 

qua non' is voor goed crisisbeheer; is er 

verheugd over dat de ECB en het GAM 

een Memorandum of Understanding zijn 

overeengekomen over samenwerking en 

informatie-uitwisseling; roept de ECB op 

in het memorandum van 

overeenstemming de 

communicatieprocedures te specificeren 

tussen gezamenlijke toezichtsteams en 

interne afwikkelingsteams; benadrukt dat 

de GAR de besluiten openbaar moet 

maken die rechtstreeks verband houden 

met instellingen en die van invloed zijn op 

de hoogte van de bijdragen vooraf; 

Or. en 

 

Amendement   339 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

17. geeft aan dat een snelle en 

doeltreffende uitwisseling van informatie 

tussen toezichts- en 

afwikkelingsautoriteiten een "conditio sine 

qua non" is voor goed crisisbeheer; is er 

verheugd over dat de ECB en het GAM 

17. geeft aan dat een snelle en 

doeltreffende uitwisseling van informatie 

tussen toezichts- en 

afwikkelingsautoriteiten een "conditio sine 

qua non" is voor goed crisisbeheer; is er 

verheugd over dat de ECB en het GAM 



 

AM\1113085NL.docx 39/85 PE595.752v01-00 

 NL 

een Memorandum of Understanding zijn 

overeengekomen over samenwerking en 

informatie-uitwisseling; 

een Memorandum of Understanding zijn 

overeengekomen over samenwerking en 

informatie-uitwisseling; waarschuwt voor 

de gevolgen van deze informatie-

uitwisseling waardoor de organisatorische 

scheiding van de aparte functies van 

monetair beleid en toezicht wordt 

ondergraven; 

Or. de 

 

Amendement   340 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. juicht het toe dat er tussen de GAR 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; 

is overigens van oordeel dat dit niet 

volstaat om een eind te maken aan de 

vicieuze "banken-staatsschuld"-cirkel en 

dat het werk aan een gemeenschappelijk 

fiscaal vangnet voor het GAF, met fiscale 

neutraliteit op de middellange termijn, 

geleidelijk moet worden voortgezet; 

Or. en 

 

Amendement   341 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. herinnert eraan dat instrumenten 

voor een bail-in in de eerste plaats 

uitsluitend verkocht mogen worden aan 

geschikte beleggers die potentiële 
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verliezen kunnen absorberen zonder dat 

dit hun eigen solide financiële positie in 

gevaar brengt en is van mening dat het 

van fundamenteel belang is om de 

misleidende verkoop van instrumenten 

voor bail-in aan retailbeleggers aan te 

pakken; verzoekt de Commissie om het 

EU-kader voor beleggersbescherming 

nauwkeurig te beoordelen en indien nodig 

voorstellen te doen; 

Or. en 

 

Amendement   342 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. verzoekt de Europese Commissie 

de evaluatie van de berekening van de 

bijdragen aan het GAF, waarvan sprake 

is in overweging 27 van Gedelegeerde 

Verordening (EU) 2015/63, zo zorgvuldig 

mogelijk uit te voeren en daarbij met 

name de geschiktheid van de risicofactor 

te controleren om ervoor te zorgen dat het 

risicoprofiel van minder complexe 

instellingen op passende wijze wordt 

weerspiegeld; 

Or. de 

 

Amendement   343 

Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet Schrappen 
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meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik 

te maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

Or. en 

 

Amendement   344 

Siegfried Mureşan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik 

te maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; 

Or. en 

 

Amendement   345 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 
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Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik 

te maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; 

Or. en 

 

Amendement   346 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik 

te maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt; plaatst vraagtekens bij de 

objectiviteit van de effectenanalyse, 

waarvan de belangrijkste doelstelling de 

beschrijving van de mogelijke voordelen 

van een EDIS lijkt te zijn, zonder op 

objectieve wijze alle daarmee verbonden 

risico's te bestuderen; blijft ervan 

overtuigd dat een objectieve beoordeling 

van alle depositogarantiestelsels die als 

zodanig worden erkend door bevoegde 

autoriteiten in overeenstemming met de 

DGSD, waaronder hun 

verantwoordelijkheden op grond van 

nationale wetgeving en hun beschikbare 

middelen, deel had moeten uitmaken van 

de door de Commissie in oktober 2016 

gepubliceerde effectenanalyse; is van 

mening dat een dergelijke objectieve 



 

AM\1113085NL.docx 43/85 PE595.752v01-00 

 NL 

beoordeling noodzakelijk blijft; 

Or. en 

 

Amendement   347 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik te 

maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. betreurt het dat de Commissie het 

besluit van de medewetgever over de 

evaluatieperiode zoals opgenomen in de 

DGSD niet heeft gerespecteerd en 

derhalve de overeengekomen periode voor 

het beoordelen van de tenuitvoerlegging 

van de DGSD heeft ingekort alvorens het 

EDIS voor te stellen; is bezorgd over het 

feit dat de Commissie het voorstel niet aan 

een gedegen op raadpleging gebaseerde 

effectbeoordeling heeft onderworpen en 

dus heeft gehandeld in strijd met de 

aanpak van de Commissie voor betere 

regelgeving; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik te 

maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

Or. en 

 

Amendement   348 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 
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tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik 

te maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is van mening dat de ter 

beschikking gestelde effectbeoordeling 

onvoldoende is; 

Or. de 

 

Amendement   349 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik 

te maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; merkt op dat dit 

fundamenteel in strijd is met de 

beginselen van een goede regelgeving; 

Or. de 

 

Amendement   350 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik te 

maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik te 

maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; neemt 

nota van het officieuze document van de 

diensten van de Commissie over een 

aanvullend analyseverslag inzake de 

effecten van het voorstel; 

Or. en 

 

Amendement   351 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik 

te maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. steunt het voorstel van de 

Commissie voor een driefasenaanpak 

naar een volledig gemutualiseerd 

Europees fonds, dat de meest 

doeltreffende optie vormt voor de 

bescherming van alle deposanten in de 

Bankenunie; is bereid om enkele van de 

keuzemogelijkheden en de 

manoeuvreerruimte in de DGSD aan te 

pakken met als doelstelling deze te 

verminderen als belangrijke stap naar 

daadwerkelijk gelijke randvoorwaarden; 

is ingenomen met de aanvullende 

effectenanalyse van het EDIS door de 

Commissie; 

Or. en 
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Amendement   352 

Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik 

te maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. bedankt de Commissie voor het 

EDIS-voorstel en de effectenanalyse 

ervan; 

Or. en 

 

Amendement   353 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik te 

maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. is verheugd over het voorstel van 

de Commissie voor een EDIS, hetgeen een 

van de twee cruciale ontbrekende 

elementen vormt voor de voltooiing van de 

Bankenunie, samen met de oprichting van 

een fiscaal vangnet voor het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds; 
betreurt het dat de Commissie niet meer 

tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt; verzoekt het EDIS-voorstel 

aan een gedegen effectbeoordeling te 

onderwerpen; is bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik te 
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maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

Or. en 

 

Amendement   354 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik te 

maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

18. is ingenomen met het voorstel van 

de Commissie voor het EDIS; is bereid van 

deze gelegenheid (het EDIS-voorstel) 

gebruik te maken en de DGSD te 

bespreken en aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

Or. en 

 

Amendement   355 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat de Commissie niet 

meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 

18. hekelt het feit dat de Commissie 

niet meer tijd voor het beoordelen van de 

tenuitvoerlegging van de DGSD heeft 

vrijgemaakt alvorens het EDIS voor te 

stellen, en het voorstel niet aan een 

gedegen effectbeoordeling heeft 
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onderworpen; is evenwel bereid van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) gebruik te 

maken en de DGSD te bespreken en 

aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

onderworpen; meent dat het van deze 

gelegenheid (het EDIS-voorstel) moet 

gebruikmaken om de DGSD te bespreken 

en aandacht te besteden aan de 

keuzemogelijkheden en 

manoeuvreerruimte die het bevat; 

Or. el 

 

Amendement   356 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. brengt in herinnering dat het 

EDIS een publiek vangnet moet hebben 

om geloofwaardig te zijn; verzoekt om een 

volledige en ongelimiteerde ECB-garantie 

voor Europese deposito's om dit 

mechanisme op die manier volledig 

doeltreffend te maken; herinnert eraan 

dat dit in lijn is met de in haar mandaat 

opgenomen doelstelling de stabiliteit van 

het financiële stelsel te bewaren; 

Or. en 

 

Amendement   357 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. betreurt des te meer dat de 

Europese instellingen, en dan met name 

het Parlement, hebben afgezien van een 

daadwerkelijke scheiding bij de banken, 

terwijl een dergelijke scheiding de enige 

manier is om de deposito’s echt te 
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garanderen, door ze te isoleren van 

risicoactiviteiten; 

Or. fr 

 

Amendement   358 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. roept alle lidstaten op de BRRD en 

de DGSD toe te passen en op correcte 

wijze ten uitvoer te leggen voordat het 

EDIS in werking treedt; 

Or. en 

 

Amendement   359 

Bernard Monot 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 18 ter. herinnert eraan dat de 

Bankenunie het mogelijk maakt om 

banken te redden door middel van bail-ins 

en zo de belangrijkste dreiging vormt voor 

deposanten; 

Or. fr 

Amendement   360 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 
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19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel – teneinde moral 

hazard te voorkomen – absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   361 

Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   362 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

19. neemt nota van de potentiële 

risico's van het EDIS, met name de 

risico's die verband houden met moral 

hazard; herinnert eraan dat de grote 
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worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

meerderheid van de nationale en fiscale 

beleidsmaatregelen uiteindelijk van 

invloed is op de balansen van banken en 

het nationale bankenstelsel als geheel; 

wijst erop dat risico's nog steeds 

aanzienlijk verschillen tussen de 

nationale bankenstelsels, aangezien 

sommige stelsels zich nog steeds in een 

zeer precaire situatie bevinden; is 

derhalve van mening dat het huidige 

EDIS-voorstel net zo veel betrekking heeft 

op het delen van de erfenis, gezien het 

grote aantal oninbare leningen in 

sommige lidstaten, als op het delen van 

risico's; benadrukt in dit verband dat 

risicoreductie vooraf moet gaan aan enige 

vorm van het delen van de erfenis en het 

delen van risico's; is van mening dat een 

eerlijk depositogarantiestelsel op 

Europees niveau uiteindelijk het 

beschermingsniveau dat deposanten op dit 

moment genieten niet mag aantasten en 

uitsluitend kan worden opgericht wanneer 

de deelnemende banken zich allemaal in 

een soortgelijke, financieel stabiele positie 

bevinden; 

Or. en 

 

Amendement   363 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 
risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. benadrukt de voordelen en de 

noodzaak van doeltreffende en volledig 

ontwikkelde depositogarantiestelsels in de 

lidstaten en is zich bewust van de 

potentiële voordelen van het versterken 

van het bestaande stelsel van regelingen 

op EU-niveau; is van oordeel dat - 

teneinde moral hazard te voorkomen - 

doeltreffende risicoreductiemaatregelen 
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onmisbaar zijn om te beginnen met de 

formulering van een EU-aanpak voor de 

herverzekering van 

depositogarantiestelsels, en dat dergelijke 

maatregelen idealiter moeten worden 

genomen voordat het tot het delen van 

risico's komt, en tevens tijdens het delen 

daarvan; 

Or. en 

 

Amendement   364 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de potentiële 

risico's van het EDIS; is van oordeel dat 

dit voorstel - teneinde moral hazard te 

voorkomen - absoluut moet worden 

gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, evenals met een 

koppeling tussen politieke 

verantwoordelijkheid en het dragen van 

de ontstane kosten, en dat dergelijke 

maatregelen idealiter moeten worden 

genomen voordat het tot het delen van 

risico's komt; 

Or. en 

 

Amendement   365 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

19. is zich ervan bewust dat er een 

groot gevaar voor moral hazard uitgaat 
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oordeel dat dit voorstel – teneinde moral 

hazard te voorkomen – absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

van het EDIS; is dan ook van oordeel dat 

dit voorstel – teneinde moral hazard te 

voorkomen – absoluut moet worden 

gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen beslist moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

Or. de 

 

Amendement   366 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 
risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de cruciale 

voordelen van het EDIS om de veerkracht 

van de Bankenunie ten opzichte van 

toekomstige financiële crises te vergroten 

door de kwetsbaarheid van nationale 

depositogarantiestelsels voor grote lokale 

schokken te verminderen en de koppeling 

tussen banken en hun lidstaat van 

vestiging verder te verminderen; is van 

oordeel dat - teneinde moral hazard te 

voorkomen - risicoreductiemaatregelen een 

onmisbare factor vormen, en dat 

dergelijke maatregelen hand in hand 

moeten gaan met het delen van risico's; 

benadrukt dat goed functionerende 

nationale stelsels door elk van deze 

maatregelen behouden moeten blijven; 

Or. en 

 

Amendement   367 

Eva Paunova 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; merkt op dat het EDIS 

het vertrouwen van het publiek in 

depositoverzekeringen kan vergroten door 

de depositogarantiestelsels los te koppelen 

van een staat en te voorzien in liquiditeit 

om de snellere uitbetaling mogelijk te 

maken van verzekerde deposanten van 

banken die worden geliquideerd in het 

kader van hun afwikkelingsstrategie; 

Or. en 

 

Amendement   368 

Mady Delvaux, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 
risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de noodzaak van 

het EDIS; is van oordeel dat 

risicoreductiemaatregelen onmisbaar zijn 

voor het voorkomen van moral hazard; 

wijst op de voortgang die is geboekt op het 

gebied van risicovermindering sinds de 

oprichting van de Bankenunie, met name 

met het GTM en het GAM en de brede 

waaier aan prudentiële maatregelen die 

zijn genomen met betrekking tot banken; 

is van mening dat maatregelen voor het 

delen van risico's nu snel moeten worden 

opgesteld; 
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Or. en 

 

Amendement   369 

Brian Hayes 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS en ondersteunt 

het principe van het EDIS als de derde 

pijler van een geharmoniseerde 

Bankenunie; is evenwel van oordeel dat 

dit voorstel - teneinde moral hazard te 

voorkomen - absoluut moet worden 

gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen moeten worden 

ontwikkeld op één lijn met het delen van 

risico's; 

Or. en 

 

Amendement   370 

Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 
risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de voordelen en 

dringende noodzaak van het EDIS; is van 

mening dat risicoreductiemaatregelen 

moeten worden voortgezet op één lijn met 
het delen van risico's; 

Or. en 
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Amendement   371 

Pervenche Berès 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 
risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is overtuigd van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is van oordeel dat 

risicoreductiemaatregelen gepaard moeten 

gaan met het delen van risico's; 

Or. en 

 

Amendement   372 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS met een volledige 

en onbeperkte dekking en met het door de 

ECB verstrekte publieke vangnet; is 

evenwel van oordeel dat dit voorstel - 

teneinde moral hazard te voorkomen - 

absoluut moet worden gecomplementeerd 

met risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

Or. en 
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Amendement   373 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de duidelijke 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met passende 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen gepaard moeten 

gaan met het delen van risico's; 

Or. en 

 

Amendement   374 

Sylvie Goulard 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat de 

werkzaamheden voor dergelijke 

maatregelen zo snel mogelijk moeten 

starten; 

Or. en 

 

Amendement   375 

Paul Tang 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de duidelijke 

voordelen van het EDIS; is van oordeel dat 

dit voorstel - teneinde moral hazard te 

voorkomen - absoluut moet worden 

gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter gepaard 

moeten gaan met het delen van risico's; 

Or. en 

 

Amendement   376 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 

voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

19. is zich bewust van de voordelen 

van het EDIS; is evenwel van oordeel dat 

dit voorstel - teneinde moral hazard te 

voorkomen - absoluut moet worden 

gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

Or. en 

 

Amendement   377 

Siegfried Mureşan 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

19. is zich bewust van de potentiële 19. is zich bewust van de potentiële 
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voordelen van het EDIS; is evenwel van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen idealiter moeten 

worden genomen voordat het tot het delen 

van risico's komt; 

risico's en voordelen van het EDIS; is van 

oordeel dat dit voorstel - teneinde moral 

hazard te voorkomen - absoluut moet 

worden gecomplementeerd met 

risicoreductiemaatregelen, en dat 

dergelijke maatregelen moeten worden 

genomen voordat het tot het delen van 

risico's komt; 

Or. en 

 

Amendement   378 

Peter Simon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. benadrukt dat de oprichting van 

een EDIS de financiële stabiliteit en het 

vertrouwen van depositohouders in de 

gehele eurozone moet versterken; merkt 

op dat tegelijkertijd echter moet worden 

gewaarborgd dat onder EDIS geen enkel 

deelnemend DGS over een lager 

beschermingsniveau voor zijn gedekte 

deposito's beschikt dan dit 

overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU het 

geval zou zijn; is van mening dat 

financiële speelruimte voor alternatieve 

maatregelen en garantieregelingen op 

nationaal niveau bovendien behouden 

moet blijven; 

Or. de 

 

Amendement   379 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. benadrukt dat de onderlinge 

verwevenheid tussen overheids- en 

bankenschulden ("sovereign-bank-loop") 

moet worden aangepakt en stelt voor om 

te beginnen met een voorzichtige en 

gefaseerde invoering van regels inzake 

grote blootstellingen voor 

overheidsschulden, samen met de 

invoering van het EDIS; 

Or. en 

 

Amendement   380 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. juicht een Europese benadering 

van depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   381 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. juicht een Europese benadering 

van depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

Schrappen 
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tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

Or. de 

 

Amendement   382 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. juicht een Europese benadering van 

depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

20. wijst een Europese benadering van 

depositoverzekering af omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

Or. en 

 

Amendement   383 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. juicht een Europese benadering van 

depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 
tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

20. begint de discussie over een 

Europese benadering van 

depositoherverzekering onder strenge 

voorwaarden, waaronder de noodzaak om 
iets te doen aan tekortkomingen in de 

samenhangende tenuitvoerlegging en 

toepassing van de DGSD in de gehele EU 

en om de functionaliteit van de stelsels te 

waarborgen door vast te houden aan het 

verzochte doelniveau evenals de noodzaak 

om risicoreductiemaatregelen op te stellen 

en geleidelijk te introduceren; 
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Or. en 

 

Amendement   384 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. juicht een Europese benadering van 

depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

20. is van mening dat de huidige 

Europese benadering van 

depositoverzekering zich zou moeten 

richten op de tenuitvoerlegging en 

evaluatie van de DGSD, evenals op 

risicoreductiemaatregelen; 

Or. en 

 

Amendement   385 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. juicht een Europese benadering van 

depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

20. juicht een Europese benadering van 

depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; is van mening dat elk 

definitief stelsel voldoende tijd moet 

beslaan om het vertrouwen op te bouwen 

dat noodzakelijk is onder alle 

belanghebbenden en burgers; herinnert 

eraan dat de bescherming van deposito's 

een gemeenschappelijke kwestie is voor 

alle burgers van de EU; 

Or. en 
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Amendement   386 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. juicht een Europese benadering van 

depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

20. juicht Europese benadering van 

depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, waarbij 

stapsgewijs wordt gekomen tot een 

volledig verzekeringsstelsel, terwijl de rol 

van de bestaande institutionele 

protectiestelsels (IPS) wordt behouden en 

de risicoreductiemaatregelen geleidelijk 

worden geïntroduceerd; 

Or. en 

 

Amendement   387 

Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. juicht een Europese benadering van 

depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

20. juicht een Europese benadering van 

depositoverzekering op basis van volledige 

mutualisatie en rechtstreekse op risico 

gebaseerde bijdragen door banken toe 

omdat dit het mogelijk moet maken iets te 

doen aan nog niet opgeloste problemen bij 

de tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

Or. en 
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Amendement   388 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

20. juicht een Europese benadering van 

depositoverzekering toe omdat dit het 

mogelijk moet maken iets te doen aan nog 

niet opgeloste problemen bij de 

tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

geleidelijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

20. neemt een Europese benadering 

van depositoverzekering in overweging, 

omdat dit het mogelijk moet maken iets te 

doen aan nog niet opgeloste problemen bij 

de tenuitvoerlegging van de DGSD, én 

onmiddellijk risicoreductiemaatregelen te 

introduceren; 

Or. el 

 

Amendement   389 

Peter Simon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. onderstreept dat een EDIS niet 

slechts een paybox-functie dient te 

hebben, maar dat een EDIS veeleer de 

mogelijkheid moet bieden beschikbare 

middelen te gebruiken voor alternatieve 

maatregelen om compensatiezaken en de 

daarmee verbonden kosten voor 

terugbetaling aan depositohouders of 

mogelijke risico’s voor de financiële 

stabiliteit te voorkomen en 

dienovereenkomstig te financieren; 

benadrukt dat deze maatregelen binnen 

een duidelijk gedefinieerd juridische 

kader moeten worden uitgevoerd en dat de 

deelnemende DGS hiervoor moeten zijn 

uitgerust met de geschikte structuren en 

competenties om dergelijke maatregelen 

effectief te plannen en uit te voeren en 

mogelijke risico's te kunnen herkennen; 
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Or. de 

 

Amendement   390 

Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. is van mening dat het EDIS 

geleidelijk moet worden opgericht, te 

beginnen met een herverzekeringsfase en 

gevolgd door medeverzekering en 

volledige verzekering, waarbij homogene 

bescherming wordt geboden aan 

deposanten binnen de Bankenunie; 

Or. en 

 

Amendement   391 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

beter te kunnen inschatten; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   392 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

beter te kunnen inschatten; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   393 

Fulvio Martusciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

beter te kunnen inschatten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   394 

Andrea Cozzolino 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

Schrappen 
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beter te kunnen inschatten; 

Or. en 

 

Amendement   395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

beter te kunnen inschatten; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   396 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 
van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

beter te kunnen inschatten; 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA de noodzaak onderzoeken 

van, enerzijds, het vaststellen van 

maatregelen die zijn gericht op de 

vermindering van algemene risico's in de 

Bankenunie en risico's die specifiek 

gelden voor nationale bankenstelsels en, 

anderzijds, van het beoordelen van de 

kapitaal- en liquiditeitssituatie van banken, 

teneinde het te verzekeren risico beter te 

kunnen inschatten, voordat enige vorm van 

depositogarantiestelsel wordt opgericht; 

Or. en 
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Amendement   397 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

beter te kunnen inschatten; 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

beter te kunnen inschatten; benadrukt de 

noodzaak Verordening (EU) nr. 806/2014 

te wijzigen met betrekking tot de 

formulering van artikel 92, lid 2, om te 

verwijzen naar het GAF en het DIF zodat 

de Europese Rekenkamer zowel het GAF 

als het DIF kan controleren; 

Or. en 

 

Amendement   398 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

beter te kunnen inschatten; 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

en de proportionaliteit ervan beter te 

kunnen inschatten; 

Or. en 
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Amendement   399 

Notis Marias 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

21. beveelt aan dat de Commissie, de 

ECB en de EBA onderzoeken of het 

mogelijk en geëigend is de introductie van 

het EDIS te koppelen aan een beoordeling 

van de kapitaal- en liquiditeitssituatie van 

banken, teneinde het te verzekeren risico 

beter te kunnen inschatten; 

21. verzoekt de Commissie, de ECB en 

de EBA om te onderzoeken of het mogelijk 

en geëigend is de introductie van het EDIS 

te koppelen aan een beoordeling van de 

kapitaal- en liquiditeitssituatie van banken, 

teneinde het te verzekeren risico beter te 

kunnen inschatten; 

Or. el 

Amendement   400 

Andrea Cozzolino 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. merkt op dat de bijdragen aan het 

depositoverzekeringsfonds kostenneutraal 

moeten zijn voor het bankwezen; 

Or. en 

 

Amendement   401 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. geeft aan dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS, als DIF; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement   402 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. geeft aan dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS, als DIF; 

22. is van mening dat het van een 

verkeerde opvatting van het recht getuigt 

om artikel 114 als een geëigende 

rechtsgrond voor de oprichting van het 

EDIS of het DIF te beschouwen en dat 

artikel 115 hierop betrekking heeft; 

Or. de 

 

Amendement   403 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. geeft aan dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS, als DIF; 

22. merkt op dat, zoals de Commissie 

het begrijpt, artikel 114 een geëigende 

rechtsgrond lijkt voor de oprichting van 

zowel het EDIS, als het DIF; merkt op dat, 

zoals de Juridische Dienst van de Raad 

het begrijpt, het gebruik van de 

intergouvernementele methode in delen 

van het voorstel mogelijk is; 

Or. en 

 

Amendement   404 

Markus Ferber 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement 

22. geeft aan dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS, als DIF; 

22. merkt op dat er nog steeds heel wat 

vragen bestaan over welke rechtsgrond 

geschikt is voor de oprichting van zowel 

het EDIS als het DIF; 

Or. de 

 

Amendement   405 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. geeft aan dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS, als DIF; 

22. geeft aan dat artikel 114 een niet-

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS als het DIF; 

Or. en 

 

Amendement   406 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. geeft aan dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS, als DIF; 

22. geeft aan dat artikel 114 de 

geëigende rechtsgrond is voor de 

oprichting van zowel het EDIS als het DIF; 

is derhalve van mening dat het gebruik 

van een IGA niet noodzakelijk is en zou 

leiden tot juridische onzekerheid; 

Or. en 

 

Amendement   407 
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Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. geeft aan dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS, als DIF; 

22. geeft aan dat artikel 114 de 

geëigende rechtsgrond is voor de 

oprichting van zowel het EDIS als het DIF; 

Or. en 

 

Amendement   408 

Andrea Cozzolino 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. geeft aan dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS, als DIF; 

22. benadrukt dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond is voor de 

oprichting van zowel het EDIS als het DIF; 

Or. en 

 

Amendement   409 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

22. geeft aan dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS, als DIF; 

22. merkt op dat artikel 114 een 

geëigende rechtsgrond lijkt voor de 

oprichting van zowel het EDIS als het DIF; 

Or. en 

 

Amendement   410 
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Jakob von Weizsäcker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. benadrukt dat een geloofwaardig 

EDIS moet worden ondersteund door een 

vangnetmechanisme; 

Or. en 

 

Amendement   411 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. beklemtoont dat de introductie van 

het EDIS en de gesprekken over dit 

project er niet in mogen resulteren dat de 

inspanningen gericht op het verbeteren 

van de tenuitvoerlegging van het DGSD 

op een lager pitje komen te staan; juicht 

het recente werk van de EBA gericht op 

convergentie op dit vlak toe; 

Schrappen 

Or. de 

 

Amendement   412 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. beklemtoont dat de introductie van 

het EDIS en de gesprekken over dit 

project er niet in mogen resulteren dat de 

inspanningen gericht op het verbeteren 

Schrappen 
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van de tenuitvoerlegging van het DGSD 

op een lager pitje komen te staan; juicht 

het recente werk van de EBA gericht op 

convergentie op dit vlak toe; 

Or. en 

 

Amendement   413 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

23. beklemtoont dat de introductie van 

het EDIS en de gesprekken over dit project 

er niet in mogen resulteren dat de 

inspanningen gericht op het verbeteren 

van de tenuitvoerlegging van het DGSD 

op een lager pitje komen te staan; juicht 

het recente werk van de EBA gericht op 

convergentie op dit vlak toe; 

23. beklemtoont dat de introductie van 

het EDIS moet worden voorafgegaan door 

de tenuitvoerlegging en evaluatie van de 
DGSD; juicht het recente werk van de 

EBA gericht op convergentie op dit vlak 

toe; 

Or. en 

 

Amendement   414 

Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. is van mening dat er geen limieten 

met betrekking tot de blootstelling aan 

staatsschulden kunnen worden overwogen 

zolang er geen internationale 

overeenkomst bestaat over de kwestie of 

risicoloze activa beschikbaar zijn binnen 

de Bankenunie; 

Or. en 
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Amendement   415 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Costas Mavrides 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. wijst erop dat de rol van de 

Commissie is om gelijke 

randvoorwaarden in de EU te creëren en 

dat zij moet voorkomen dat de interne 

markt versnipperd raakt; 

Or. en 

 

Amendement   416 

Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 23 ter. verzoekt de Raad de EDIS-

verordening snel vast te stellen zodra deze 

is goedgekeurd door het Parlement; 

Or. en 

 

Amendement   417 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Ondertitel 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Fiscaal vangnet Schrappen 

Or. en 
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Amendement   418 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Ondertitel 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Fiscaal vangnet Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   419 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Ondertitel 4 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

Fiscaal vangnet Gemeenschappelijk vangnet voor het 

gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 

Or. en 

 

Amendement   420 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het 

GAF en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; 

is overigens van oordeel dat dit niet 

volstaat om een eind te maken aan de 

vicieuze 'banken-staatsschuld'-cirkel en 

dat het werk aan een gemeenschappelijk 

fiscaal vangnet voor het GAF, met fiscale 

neutraliteit op de middellange termijn, 

Schrappen 
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geleidelijk moet worden voortgezet; 

Or. en 

 

Amendement   421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het 

GAF en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; 

is overigens van oordeel dat dit niet 

volstaat om een eind te maken aan de 

vicieuze 'banken-staatsschuld'-cirkel en 

dat het werk aan een gemeenschappelijk 

fiscaal vangnet voor het GAF, met fiscale 

neutraliteit op de middellange termijn, 

geleidelijk moet worden voortgezet; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   422 

Danuta Maria Hübner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het 

GAF en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; 

is overigens van oordeel dat dit niet 

volstaat om een eind te maken aan de 

vicieuze 'banken-staatsschuld'-cirkel en 

dat het werk aan een gemeenschappelijk 

fiscaal vangnet voor het GAF, met fiscale 

neutraliteit op de middellange termijn, 

geleidelijk moet worden voortgezet; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement   423 

Bernd Lucke 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het 

werk aan een gemeenschappelijk fiscaal 

vangnet voor het GAF, met fiscale 

neutraliteit op de middellange termijn, 

geleidelijk moet worden voortgezet; 

24. keurt het af dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

van oordeel dat deze oplossing slechts een 

volgende stap is in de richting van een 

'schulden- en passiva'-unie; 

Or. en 

 

Amendement   424 

Beatrix von Storch 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het 

werk aan een gemeenschappelijk fiscaal 

vangnet voor het GAF, met fiscale 

neutraliteit op de middellange termijn, 

geleidelijk moet worden voortgezet; 

24. betreurt het dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat de vicieuze 

cirkel tussen banken en staten alleen kan 

worden doorbroken als de fictie wordt 

losgelaten dat staatsleningen vrij van 

risico’s zijn; staat dan ook sterk afwijzend 

tegenover de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijk fiscaal vangnet voor 

het GAF; 

Or. de 
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Amendement   425 

Matt Carthy, Fabio De Masi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; 

is overigens van oordeel dat dit niet 

volstaat om een eind te maken aan de 

vicieuze 'banken-staatsschuld'-cirkel en dat 

het werk aan een gemeenschappelijk 

fiscaal vangnet voor het GAF, met fiscale 

neutraliteit op de middellange termijn, 

geleidelijk moet worden voortgezet; 

24. is van mening dat de tussen het 

GAF en de lidstaten van de Bankenunie 

gesloten leningsovereenkomsten opnieuw 

zullen leiden tot door de belastingbetaler 

gefinancierde bail-outs en niet volstaat om 

een eind te maken aan de vicieuze 'banken-

staatsschuld'-cirkel; 

Or. en 

 

Amendement   426 

Burkhard Balz 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het 

werk aan een gemeenschappelijk fiscaal 

vangnet voor het GAF, met fiscale 

neutraliteit op de middellange termijn, 
geleidelijk moet worden voortgezet; 

24. wijst erop dat er tussen het GAF en 

de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; 

merkt op dat de werkzaamheden voor een 

gemeenschappelijk vangnet van het GAF, 

dat moet worden gefinancierd door 

heffingen in het bankwezen en waarover 

is overeengekomen dat deze op de 

middellange termijn fiscaal neutraal moet 

zijn, in de komende jaren geleidelijk wordt 

voortgezet; 

Or. en 

 

Amendement   427 
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Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het 

werk aan een gemeenschappelijk fiscaal 

vangnet voor het GAF, met fiscale 

neutraliteit op de middellange termijn, 

geleidelijk moet worden voortgezet; 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel; dringt aan op 

een robuustere gemutualiseerde 

kredietlijn via het Europees 

Stabiliteitsmechanisme (ESM); bevestigt 

de noodzaak om ervoor te zorgen dat het 

gemeenschappelijke vangnet op de 

middellange termijn fiscaal neutraal is en 

uiterlijk eind 2024 volledig operationeel 

moet zijn, zoals overeengekomen binnen 

de overeenkomst over het GAF en 

bevestigd door de Europese Raad in 

juni 2016; roept de Raad en de Commissie 

op de werkzaamheden op dit gebied te 

versnellen; 

Or. en 

 

Amendement   428 

Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het werk 

aan een gemeenschappelijk fiscaal vangnet 

voor het GAF, met fiscale neutraliteit op de 

middellange termijn, geleidelijk moet 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het werk 

aan een gemeenschappelijk fiscaal vangnet, 

op basis van het ESM, voor het GAF en 

het EDIS, met fiscale neutraliteit op de 
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worden voortgezet; lange termijn, geleidelijk moet worden 

voortgezet; 

Or. en 

 

Amendement   429 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het werk 

aan een gemeenschappelijk fiscaal vangnet 

voor het GAF, met fiscale neutraliteit op 

de middellange termijn, geleidelijk moet 

worden voortgezet; 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat een 

gemeenschappelijk fiscaal vangnet, met 

fiscale neutraliteit op de middellange 

termijn, vereist is voor het GAF en het 

EDIS; 

Or. en 

 

Amendement   430 

Sven Giegold 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het werk 

aan een gemeenschappelijk fiscaal vangnet 

voor het GAF, met fiscale neutraliteit op de 

middellange termijn, geleidelijk moet 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dringt 

derhalve aan op het voortzetten van het 

werk aan een gemeenschappelijk fiscaal 

vangnet voor het GAF, met fiscale 
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worden voortgezet; neutraliteit op de middellange termijn; 

Or. en 

 

Amendement   431 

Tom Vandenkendelaere 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het werk 

aan een gemeenschappelijk fiscaal vangnet 

voor het GAF, met fiscale neutraliteit op de 

middellange termijn, geleidelijk moet 

worden voortgezet; 

24. juicht het toe dat er tussen het GAF 

en de lidstaten van de Bankenunie 

leningsovereenkomsten worden gesloten; is 

overigens van oordeel dat dit niet volstaat 

om een eind te maken aan de vicieuze 

'banken-staatsschuld'-cirkel en dat het werk 

aan een gemeenschappelijk fiscaal vangnet 

voor het GAF, met fiscale neutraliteit op de 

middellange termijn, moet worden 

versneld; 

Or. en 

 

Amendement   432 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. roept op tot een ambitieuze 

structurele hervorming van banken 

gebaseerd op een werkelijke en duidelijke 

scheiding tussen krediet- en 

handelsactiviteiten, samen met een 

strengere regulering van het 

schaduwbankieren en financiële 

speculatie, aangezien dit de enige manier 

is om de opeenhoping van systeemrisico's 

te voorkomen en financiële stabiliteit te 

waarborgen; veroordeelt ten zeerste de 
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onwil van de Europese instellingen om 

deze hervormingen door te voeren; 

Or. en 

 

Amendement   433 

Jonás Fernández 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. is van mening dat het ESM, om de 

volledige geloofwaardigheid van het 

gemeenschappelijk fiscaal vangnet voor 

het GAM en het EDIS te waarborgen, 

moet kunnen lenen van de Europese 

Centrale Bank; 

Or. en 

 

Amendement   434 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. is van mening dat een fiscaal 

vangnet, om het vertrouwen te herstellen, 

moet werken voor de Bankenunie als 

geheel; 

Or. en 

 

Amendement   435 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. Roept op de Bankenunie en de 

bijbehorende mechanismen op te heffen; 

Or. pt 

Amendement   436 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 ter (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 24 ter. onderstreept dat de beperkende 

geschiktheidscriteria voor het 

rechtstreekse herkapitalisatie-instrument 

van het ESM de doeltreffendheid ervan 

beperkt; benadrukt dat een eenvoudiger 

toegankelijk mechanische voor directe 

herkapitalisatie van banken het 

vertrouwen bij deposanten zou vergroten, 

zou bijdragen aan het verbreken van de 

banken-staatsschuld-koppeling en de 

financiële stabiliteit zou versterken; 

Or. en 

 

Amendement   437 

Sander Loones 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

25. verzoekt zijn Voorzitter deze 

resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 

Commissie, ECB en de GAR. 

25. verzoekt zijn Voorzitter deze 

resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 

Commissie, ECB, de GAR, de nationale 

parlementen en de bevoegde autoriteiten 

zoals gedefinieerd in punt 40 van 

artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 

nr. 575/2013. 
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Or. en 

 


