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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at styrke ESRB's synlighed som 
et organ, der er adskilt fra sine medlemmer, 
bør formanden for ESRB kunne uddelegere 
opgaver vedrørende ESRB's repræsentation 
udadtil til lederen af ESRB's sekretariat.

(5) For at styrke ESRB's synlighed som 
et organ, der er adskilt fra sine medlemmer, 
bør formanden for ESRB kunne uddelegere 
opgaver vedrørende ESRB's repræsentation 
udadtil til lederen af ESRB's sekretariat
med undtagelse af deltagelse i høringer og 
drøftelser bag lukkede døre i Europa-
Parlamentet samt deltagelse i 
undersøgelsesudvalg i overensstemmelse 
med artikel 226 i TEUF og afgørelse 
95/167/EF og i overensstemmelse med 
princippet om loyalt samarbejde.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets 
forordning (EU) nr. 1096/20106 skal 
lederen af ESRB's sekretariatet udpeges af 
ECB i samråd med ESRB's Almindelige 
Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens 
synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i 
en åben og gennemsigtig procedure 
vurdere, om personerne på den afgrænsede 
liste over kandidater til stillingen som leder 
af ESRB's sekretariat har de egenskaber og 
den erfaring, der kræves for at lede ESRB's 
sekretariat. Det Almindelige Råd bør 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet 
om vurderingsproceduren. Desuden bør 
ESRB-sekretariatslederens opgaver 

(6) Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets 
forordning (EU) nr. 1096/20106 skal 
lederen af ESRB's sekretariatet udpeges af 
ECB i samråd med ESRB's Almindelige 
Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens 
synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i
en åben og gennemsigtig procedure 
vurdere, om personerne på den afgrænsede 
liste over kandidater til stillingen som leder 
af ESRB's sekretariat har de egenskaber og 
den erfaring, der kræves for at lede ESRB's 
sekretariat. Desuden bør det sikres, at 
ESRB-sekretariatslederen er uafhængig, 
og at han eller hun er forpligtet til at 
handle uden instrukser fra offentlige eller 
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præciseres. private organer. Det Almindelige Råd bør 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet 
om vurderingsproceduren. Europa-
Parlamentet og Rådet bør kunne anmode 
Det Almindelige Råd om yderligere 
oplysninger. Denne udpegelsesprocedure, 
som er fastsat i denne forordning, berører 
ikke ECB's endelige ansvar for at udpege 
ESRB-sekretariatslederen i 
overensstemmelse med den 
høringsprocedure, der er fastlagt i 
artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. 1096/2010, så længe denne forordning 
ikke er revideret. Desuden bør ESRB-
sekretariatslederens opgaver forklares 
fyldestgørende og præciseres via 
fortegnelsen over de opgaver, der er 
angivet i denne forordning, og
overlapning mellem opgaver, der udføres 
af ECB, og opgaver, der udføres af ESRB, 
bør undgås.

__________________ __________________

6 Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 
17. november 2010 om overdragelse til 
Den Europæiske Centralbank af specifikke 
opgaver i relation til Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici's 
funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, 
s. 162).

6 Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 
17. november 2010 om overdragelse til 
Den Europæiske Centralbank af specifikke 
opgaver i relation til Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici's 
funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, 
s. 162).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Synliggørelsen af ESRB-
sekretariatslederen gør det nødvendigt på 
længere sigt at foretage en revision af 
artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. 1096/2010 for at vurdere egnetheden 
af den nuværende udpegelsesprocedure 
og især undersøge, om Europa-
Parlamentet skal gives ret til at godkende 
udpegelsen af personer til den afgrænsede 
liste over kandidater til stillingen som 
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ESRB-sekretariatsleder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) På grund af ændringerne af aftalen 
om Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS)7, og navnlig 
EØS-landenes vedtagelse af forordning 
(EU) nr. 1092/2010, er artikel 9, stk. 5, i 
nævnte forordning ikke længere relevant 
og bør derfor udgå.

(8) I betragtning af ændringerne af 
aftalen om Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS)7, og navnlig 
EØS-landenes vedtagelse af forordning 
(EU) nr. 1092/2010, bør artikel 9, stk. 5, i 
nævnte forordning ændres.

__________________ __________________

7 Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 
198/2016 af 30. september 2016 om 
ændring af bilag IX (Finansielle 
tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2017/275] 
(EUT L 46 af 23.2.2017, s. 1).

7 Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 
198/2016 af 30. september 2016 om
ændring af bilag IX (Finansielle 
tjenesteydelser) til EØS-aftalen [2017/275] 
(EUT L 46 af 23.2.2017, s. 1).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Anvendelse af princippet om 
ligestilling mellem mænd og kvinder 
indebærer, at der bør ansættes flere 
kvinder i institutionerne, og de bør 
inddrages beslutningsprocessen, og derfor 
bør kønsdimensionen tages i betragtning i
ESRB's organer.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(10) I henhold til artikel 16, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 1092/2010 skal 
ESRB's advarsler og henstillinger 
fremsendes til Rådet og Kommissionen og, 
hvis de er rettet til en eller flere nationale 
tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at 
styrke den demokratiske kontrol og 
gennemsigtigheden bør disse advarsler og 
henstillinger også fremsendes til Europa-
Parlamentet og ESA'erne.

(10) I henhold til artikel 16, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 1092/2010 skal 
ESRB's advarsler og henstillinger 
fremsendes til Rådet og Kommissionen og, 
hvis de er rettet til en eller flere nationale 
tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at 
styrke den demokratiske kontrol og 
gennemsigtigheden bør disse advarsler og 
henstillinger også fremsendes hurtigst 
muligt til Europa-Parlamentet og 
ESA'erne.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre kvaliteten og 
relevansen af ESRB's udtalelser, 
henstillinger og beslutninger forventes Det 
Rådgivende Tekniske Udvalg og Det 
Rådgivende Videnskabelige Udvalg at høre 
interessenter, hvis det er relevant, på et 
tidligt stadium og på en åben og 
gennemsigtig måde.

(11) For at sikre kvaliteten og 
relevansen af ESRB's udtalelser, 
henstillinger og beslutninger forventes Det 
Rådgivende Tekniske Udvalg og Det 
Rådgivende Videnskabelige Udvalg, hvis 
det er relevant, at høre en bred vifte af 
interessenter, der repræsenterer en bred 
vifte af synspunkter og interesser, på et 
tidligt stadium og på en åben og 
gennemsigtig måde. ESRB bør tage 
behørigt hensyn til resultatet af disse 
høringer.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 4 – stk. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når Det Almindelige Råd høres om 
udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat 
i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, 
vurderer det på grundlag af en åben og 
gennemsigtig procedure, om personerne på 

2a. Når Det Almindelige Råd høres om 
udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat 
i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, 
vurderer det på grundlag af en åben og 
gennemsigtig procedure, om personerne på 
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den afgrænsede liste over kandidater til 
stillingen som leder af ESRB's sekretariat 
har de egenskaber og den erfaring, der 
kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det 
Almindelige Råd underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om 
høringsproceduren.

den afgrænsede liste over kandidater til 
stillingen som leder af ESRB's sekretariat 
har de egenskaber, den uafhængighed og 
den erfaring, der kræves for at lede ESRB's 
sekretariat. Det Almindelige Råd 
underretter behørigt Europa-Parlamentet 
og Rådet om vurderings- og
høringsproceduren. Europa-Parlamentet 
og Rådet kan anmode Det Almindelige 
Råd om yderligere oplysninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende stykke indsættes:

"4a. Der tages højde for princippet om 
ligestilling mellem kønnene i forbindelse 
med uddannelsen i ESRB's organer."

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
Afgørelse 1092/2010/EU
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Formanden repræsenterer ESRB 
udadtil. Formanden kan uddelegere 
opgaver i forbindelse med ESRB's 
repræsentation udadtil til lederen af 
sekretariatet."

8. Formanden repræsenterer ESRB 
udadtil. Formanden kan uddelegere 
opgaver i forbindelse med ESRB's 
repræsentation udadtil, med undtagelse af 
de opgaver, der er fastlagt i artikel 19, stk. 
1, 4 og 5, til lederen af sekretariatet.

Begrundelse

Disse opgaver vedrører deltagelse i høringer og drøftelser bag lukkede døre i Europa-
Parlamentet, som kun formanden bør have adgang til, således at ESRB kan være 
repræsenteret på et passende niveau.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Artikel 9, stk. 5, udgår. 4) I artikel 9 foretages følgende 
ændringer:

a) Stk. 5 affattes således:

"5. I ESRB's arbejde kan deltage 
højtstående repræsentanter fra de 
relevante myndigheder i tredjelande, dog 
udelukkende begrænset til spørgsmål af 
særlig relevans for disse lande. ESRB kan 
udforme ordninger, der fastsætter især 
arten, omfanget og de proceduremæssige 
aspekter af disse tredjelandes deltagelse i 
ESRB's arbejde. Sådanne ordninger kan 
omhandle repræsentation, efter behov, 
som observatør, i Det Almindelige Råd og 
vedrører kun emner af relevans for disse 
lande, og under ingen omstændigheder 
nogen som helst sager, hvor situationen i 
individuelle finansielle institutioner eller 
medlemsstater kan blive drøftet."

Begrundelse

I betragtning af vedtagelsen af ESRB-forordningen i EØS er den specifikke henvisning til 
EØS-landene ikke længere relevant. Muligheden for, at højtstående repræsentanter fra 
tredjelande kan deltage i ESRB's arbejde, bør imidlertid bibeholdes for at muliggøre 
tilsynssamarbejdet uden for Unionen.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Følgende stykke tilføjes:

"6a. Uanset stk. 6 kan formanden for 
ESRB offentliggøre drøftelserne fra et 
møde, med forbehold af gældende krav 
om fortrolighed og på en måde, der ikke 
gør det muligt at identificere de enkelte 
institutioner."

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 – litra a
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det Rådgivende Videnskabelige 
Udvalg gennemfører i givet fald høringer 
med interessenter på et tidligt tidspunkt og 
på en åben og gennemsigtig måde, 
samtidig med at der tages hensyn til kravet 
om fortrolighed."

5. Det Rådgivende Videnskabelige 
Udvalg gennemfører i givet fald høringer 
med en bred vifte af interessenter, der 
repræsenterer en bred vifte af synspunkter 
og interesser, på et tidligt tidspunkt og på 
en åben og gennemsigtig måde, samtidig 
med at der tages hensyn til kravet om 
fortrolighed."

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) I artikel 19 tilføjes følgende 
stykke:

"5a. ESRB besvarer mundtligt eller 
skriftligt spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller det. Det 
besvarer disse spørgsmål så hurtigt som 
muligt og under alle omstændigheder 
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senest fem uger efter deres fremsendelse 
til ESRB."



AD\1161866DA.docx 11/12 PE623.628v02-00

DA

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af 
et europæisk udvalg for systemiske risici

Referencer COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)

Korresponderende udvalg
Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON
26.10.2017

Udtalelse fra
Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO
26.10.2017

Ordfører for udtalelse
Dato for valg

Danuta Maria Hübner
21.11.2017

Behandling i udvalg 20.6.2018 3.9.2018

Dato for vedtagelse 3.9.2018

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

19
0
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal 
Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, 
Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György 
Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Mairead 
McGuinness

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Norbert Erdős, Csaba Sógor, Anna Záborská



PE623.628v02-00 12/12 AD\1161866DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

19 +

ALDE Charles Goerens

ECR Morten Messerschmidt

EFDD Fabio Massimo Castaldo

GUE/NGL Helmut Scholz

NI Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE
Norbert Erdős, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, György Schöpflin, Csaba 
Sógor, Anna Záborská

S&D
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva 
Pereira

0 -

0 0

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


	1161866DA.docx

