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КРАТКА ОБОСНОВКА

Липсата на адекватна финансово регулиране на европейско равнище и слабостите на 
механизмите за пазарен надзор бяха очевидни по време на икономическата и 
финансовата криза, която засегна сериозно Европа през 2008 г. и която все още 
болезнено отеква. Комисията изготви четири предложения, за чието прокарване в 
парламента отговаря комисията по икономически и парични въпроси, като те се 
основават на доклад, изготвен от група експерти, начело на която стои Jacques de 
Larosiere.

При изразяване на своето становище, комисията по конституционни въпроси се постара 
внимателно да разгледа как новият Европейски надзорен орган и Европейският съвет за 
системен риск, създадени в тези предложения могат най-добре да се впишат в 
институционалната система. Тя съсредоточи също така своето внимание върху 
създаването на хармонизирани технически стандарти за финансови услуги, с цел да се 
гарантира, че техните действия ще бъдат от една страна последователни и от друга, ще 
гарантират адекватна защита за вложителите, инвеститорите и потребителите в 
Европейския съюз. В настоящото становище особено внимателно бяха изследвани 
отношенията с институции от частния сектор, както и отношенията между Европейския 
надзорен орган и националните надзорни органи. Най-накрая ние изтъкваме 
проблемите, свързани с надзора на трансграничните институции.

Финансовата криза от 2008 г. изисква да бъде дадено европейско решение на 
проблемите в Европа: благодарение на новите правомощия, възложени на Парламента, 
съгласно Договора от Лисабон, той трябва да играе решителна роля при решаването на 
тези въпроси. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Много преди настъпването на 
финансовата криза, Парламентът 
неведнъж е отправял призиви за 
засилване на реалната 
равнопоставеност на всички 
участници на равнището на Съюза, 
като в същото време е обръщал 
внимание на значителни пропуски в 
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осъществявания от Съюза надзор на 
все по-интегрираните финансови 
пазари (вж. доклада на García-
Margallo y Marfil относно Съобщение 
на Комисията „Прилагане на 
рамката за финансовите пазари: план 
за действие“ (2000 г.), на Van den Burg 
относно правилата за пруденциалния 
надзор в Европейския съюз (2002 г.), на 
Van den Burg относно политиката в 
областта на финансовите услуги 
(2005–2010 г.) – Бяла книга (2007 г.), и 
на Van den Burg и Daianu, съдържащ 
препоръки към Комисията относно 
последващи мерки при процеса 
„Ламфалуси“: бъдещата структура 
на надзора (2008 г.). Освен това, вж. 
също така  доклада на Skinner 
„Платежоспособност ІІ“ и на Gauzès 
относно Регламента относно 
агенциите за кредитен рейтинг (2009 
г.).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В представения на 25 февруари 
2009 г. окончателен доклад групата „дьо 
Ларозиер“ препоръча, наред с другото, 
създаването на орган на общностно 
равнище, който да бъде натоварен със 
задачата да следи рисковете във 
финансовата система като цяло.

(3) В представения на 25 февруари 
2009 г. окончателен доклад групата „дьо 
Ларозиер“ препоръча, наред с другото, 
създаването на орган на равнището на
Съюза, който да бъде натоварен със 
задачата да следи рисковете във 
финансовата система като цяло.
(Изменението следва да се прилага 
навсякъде в текста)

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В Съобщението „Европейски 
финансов надзор“ от 27 март 2009 г. 
Комисията представи редица реформи 
на действащите разпоредби, целящи 
запазване на финансовата стабилност на 
ниво на ЕС, към които конкретно спада 
създаването на Европейски съвет за 
системен риск (ЕССР), отговорен за 
извършването на пруденциален надзор 
на макроравнище. Съветът, на 
заседанието си от 9 юни 2009 г., както и 
Европейският съвет, на заседанието си 
от 18 и 19 юни, подкрепиха 
становището на Комисията и 
приветстваха намерението на 
Комисията да представи законодателни 
предложения, за да може до края на 
2010 г. новата рамка да бъде въведена. В 
съответствие със становището на 
Комисията Съветът заключи inter alia, че 
„ЕЦБ следва да предоставя аналитична, 
статистическа, административна и 
логистична помощ на Европейския 
комитет за системен риск, като използва 
технически съвети от националните 
централни банки и надзорни органи“.

(5) В съобщението си „Европейски 
финансов надзор“ от 27 май 2009 г. 
Комисията представи редица реформи 
на действащите разпоредби, целящи 
запазване на финансовата стабилност на 
ниво Съюз, към които конкретно спада 
създаването на Европейски съвет за 
системен риск (ЕССР), отговорен за 
извършването на пруденциален надзор 
на макроравнище. Съветът, на 
заседанието си от 9 юни 2009 г., както и 
Европейският съвет, на заседанието си 
от 18 и 19 юни, подкрепиха 
становището на Комисията и 
приветстваха намерението на 
Комисията да представи законодателни 
предложения, за да може до края на 
2010 г. новата рамка да бъде въведена. В 
съответствие със становището на 
Комисията Съветът заключи inter alia, че 
„ЕЦБ следва да предоставя аналитична, 
статистическа, административна и 
логистична помощ на Европейския 
комитет за системен риск, като използва 
технически съвети от националните 
централни банки и надзорни органи“. 
Подкрепата, предоставяна на ЕССР 
от ЕЦБ, и задачите, възложени на 
ЕССР, следва да не засягат принципа 
на независимост на ЕЦБ при 
изпълнение на нейните задачи, 
съгласно Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Предвид интеграция на 
международните финансови пазари е 
необходимо ЕС силно да се ангажира в 
световен мащаб. ЕССР следва да 
почерпи експертен опит от научен 
комитет на високо равнище и да 
поеме всички необходими 
отговорности в световен мащаб, за да 
гарантира, че гласът на ЕС по 
въпроси на финансовата стабилност 
се чува, особено в тясно 
сътрудничество с Международния 
валутен фонд (МВФ), Съвета за 
финансови услуги (СФУ) и всички 
партньори на Групата на двадесетте 
(Г-20).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съществуващите разпоредби на 
Общността не отделят достатъчно 
внимание на пруденциалния надзор на 
макроравнище. Отговорността за 
пруденциалния анализ на 
макроравнище е все така разпокъсана 
и се поема от редица органи на 
различно равнище, като не 
съществува механизъм, който да 
осигурява целесъобразното 
идентифициране на пруденциалните 
рискове на макроравнище и 
издаването на ясни предупреждения и 
препоръки, както и последващото 
предприемане и изпълнение на 

(6) За доброто функциониране на 
световната финансова система и 
тази на ЕС и за смекчаването на 
заплахите за тях се изисква засилена 
съгласуваност между надзора на 
макро- и микроравнище. Както се 
казва в доклада „Търнър“ -
„Регулаторен отговор на световната 
криза в банковия сектор“ - от март 
2009 г.:„За по-добри разпоредби се 
изкисват или увеличаване на 
националните правомощия, тоест 
слаб общ пазар, или по-висока степен 
на европейска интеграция“. Предвид 
ролята на добра финансова система, 
изразена в приноса й за 
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действия. конкурентоспособността и растежа 
в ЕС и въздействието й върху 
реалната икономика, групата „дьо 
Ларозиер“, последвана от 
институциите на ЕС, избра по-висока 
степен на европейска интеграция.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Докладът „дьо Ларозиер“ също 
заявява, че пруденциалният надзор на 
макроравнище е безсмислен, ако по 
някакъв начин не въздейства на 
пруденциалния надзор на 
микроравнище, докато 
пруденциалният надзор на 
микроравнище не може ефективно да 
осигури финансова стабилност, без 
надлежно да вземе предвид 
събитията на макроравнище.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Следва да бъде създадена 
Европейска система за финансов 
надзор (ЕСФН), като се обединят 
участници от финансовия надзор 
както на национално, така и на 
равнището на Съюза, които да 
действат като мрежа. Съгласно 
принципа на лоялното 
сътрудничество в съответствие с 
член 3, параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз, страните по 
ЕСФН си съдействат в дух на доверие 
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и пълно взаимно зачитане, особено 
при осигуряване на подходящ и 
надежден поток на информация 
помежду си. На равнището на Съюза  
мрежата следва да се състои от 
ЕССР и три надзорни органа на 
микроравнище: Европейски надзорен 
орган (банкова дейност), създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/2010, 
Европейски надзорен орган (ценни 
книжа и пазари), създаден по силата 
на Регламент (ЕО) № …/2010 и 
Европейски надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/2010. 
(Промените в наименованията на 
Европейските надзорни органи следва 
да се прилагат навсякъде в текста)

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) ЕССР следва да реши дали 
препоръката ще има поверителен 
характер или ще получи публичност, 
като отчита, че при определени 
обстоятелства публичното 
оповестяване може да спомогне за 
подобряване на спазването на 
препоръките.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Ако ЕССР забележи риск, който 
може сериозно да застраши доброто 
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функциониране и целостта на 
финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Съюза или на част от нея, 
той следва да може да издаде 
предупреждение, обявяващо 
наличието на извънредно положение. 
В такъв случай ЕССР следва в кратки 
срокове да осведоми за 
предупреждението си Европейския 
парламент, Съвета и Комисията и 
Европейския надзорен орган (ЕНО). В 
случай на извънредна ситуация ЕССР 
следва да издаде спешни 
предупреждения.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
чрез Съвета и при целесъобразност чрез 
Европейския банков орган, създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Европейския орган за ценни книжа и 
пазари, създаден по силата на 
Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета, 
и Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, създаден по силата на 
Регламент (ЕО) № …/… на 
Европейския парламент и на Съвета.

(9) За да се увеличи тяхната тежест и 
легитимност, такива предупреждения и 
препоръки следва да бъдат предавани 
чрез Европейския парламент, Съвета и 
при целесъобразност чрез ЕНО.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Въз основа на представените от 
адресатите доклади ЕССР следва да 
контролира спазването на отправените 
от него препоръки, за да осигури 
ефективното предприемане на действия 
вследствие на неговите предупреждения 
и препоръки. Адресатите на 
препоръките следва да предприемат 
съответните действия, освен ако липсата 
на такива е надлежно оправдана 
(механизъм „действие или обяснение“).

(10) Въз основа на представените от 
адресатите доклади ЕССР следва да 
контролира спазването на отправените 
от него препоръки, за да осигури 
ефективното предприемане на действия 
вследствие на неговите предупреждения 
и препоръки. Адресатите на 
препоръките следва да предприемат 
съответните действия, освен ако липсата 
на такива е надлежно оправдана 
(механизъм „действие или обяснение“), 
по-специално пред Европейския 
парламент.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ЕССР следва да реши дали 
препоръката ще има поверителен 
характер или ще получи публичност, 
като отчита, че при определени 
обстоятелства публичното 
оповестяване може да спомогне за 
подобряване на спазването на 
препоръките.

заличава се

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) ЕССР следва да докладва пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
най-малко веднъж годишно, както и по-

(12) ЕССР следва да докладва пред 
Европейския парламент и пред Съвета 
най-малко два пъти годишно, както и 
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често при мащабни финансови 
сътресения.

по-често при мащабни финансови 
сътресения.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Предвид световната интеграция 
на международните финансови 
пазари и опасността от верижно 
разпространение на финансовите 
кризи ЕССР следва да координира 
дейността си с Международния 
валутен фонд и неотдавна създадения 
Съвет за финансова стабилност, от 
които се очаква да предоставят 
ранни предупреждения за 
пруденциални рискове на 
макроравнище в световен мащаб.

заличава се

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Във връзка с доклада „дьо 
Ларозиер“ е необходим поетапен 
подход. Европейският парламент и 
Съветът следва да проведат 
цялостно преразглеждане на ЕСФН, 
ЕССР и на ЕНО до ...*
* ОВ моля, въведете дата: три години след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФН се състои от:
(a) ЕССР
(b) Европейски надзорен орган (ценни 
книжа и пазари), създаден по силата 
на Регламент (ЕО) № 
…/2010(ЕОЦКП) 
(c) Европейски надзорен орган 
(застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване), създаден по 
силата на Регламент (ЕО) № 
…/2010(EОЗППО) 
(d) Европейски надзорен орган (банки), 
създаден по силата на Регламент (ЕО) 
№ …/2010(ЕБОН) 
(e) Европейски надзорен орган 
(Съвместен комитет), предвиден в 
член 40 на всеки от Регламент (ЕО) № 
…/2010(ЕБОН), № …/... (ЕОЦКП), № 
…/...(EОЗППО);
(f) органите на държавите-членки, 
както е посочено в член 1, параграф 2 
от Регламент (ЕО) №…../….. 
(ЕОЦКП), член 1, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) №…/….(EОЗППО) и 
член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№…./….(ЕБОН), 
(g) комисията с цел изпълнение на 
задачите посочени в член 7 и 9 от 
Регламент (ЕО) №…./….(ЕБОН), 
№…./…. (ЕОЦКП) и № 
…/...(EОЗППО);
ЕНО посочени в точки б), в) и д) са със 
седалище в [xxx].



AD\810923BG.doc 13/22 PE439.139v02-00

BG

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно принципа на лоялното 
сътрудничество в съответствие с 
член 3, параграф 4 от Договора за 
Европейския съюз, страните по 
ЕСФН си съдействат в дух на доверие 
и пълно взаимно зачитане, особено 
при осигуряване на подходящ и 
надежден поток на информация 
помежду си.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) издава предупреждения, когато 
рисковете се считат за значителни;

(c) издава предупреждения, когато 
рисковете се считат за значителни и 
когато е необходимо обявява 
наличието на извънредно положение;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

(е) осъществява тясно сътрудничество с 
Европейската система за финансов 
надзор и при необходимост предоставя 
на Европейските надзорни органи 
нужната за осъществяването на техните 
задължения информация относно 
системните рискове;

(е) осъществява тясно сътрудничество с 
всички други страни по ЕСФН и при 
необходимост предоставя на 
Европейските надзорни органи нужната 
за осъществяването на техните 
задължения информация относно
системните рискове;
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) участва в Съвместния комитет 
на европейските надзорни органи;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Преди да встъпят в длъжност, 
председателят и първият заместник-
председател представят пред 
Европейския парламент на публично 
изслушване как възнамеряват да 
изпълняват задълженията си по 
силата на настоящия регламент. 
Вторият заместник-председател се 
изслушва от Европейския парламент 
в ролята си на председател на един 
от Европейските надзорни органи в 
съответствие с член ХХ от 
Регламент(ЕО) №…./….(ЕБОН), 
№…./…. (ЕОЦКП), № …/...(EОЗППО).

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато е уместно, представители 
на високо равнище от международни 
институции, изпълняващи сходни 
дейности, може да бъдат поканени да 
присъстват на заседания на 
Генералния съвет.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. При необходимост и при 
извънредни обстоятелства един 
представител на високо равнище от 
Европейската икономическа общност 
може бъде поканен да присъства на 
заседанията на Генералния съвет.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докато изпълнява своите задачи, ЕССР 
се консултира при необходимост със 
заинтересовани страни от частния 
сектор.

Докато изпълнява своите задачи, ЕССР 
се консултира при необходимост със 
заинтересовани страни от частния 
сектор, включително професионални 
съюзи, организации на гражданското 
общество и асоциации на 
потребителите.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. ЕССР може да изисква информация 
от Европейските надзорни органи в 
резюмирана или обобщена форма, която 
да не позволява установяването на 
отделните финансови институции. Ако 
тези органи не разполагат с изискваните 
данни или не ги предоставят 
своевременно, ЕССР може да изисква 
данните от националните надзорни 

3. По искане на ЕССР Европейските 
надзорни органи предоставят 
информация в резюмирана или 
обобщена форма, която да не позволява 
установяването на отделните финансови 
институции. Ако тези органи не 
разполагат с изискваните данни или не 
ги предоставят своевременно, 
националните надзорни органи, 



PE439.139v02-00 16/22 AD\810923BG.doc

BG

органи, от националните централни 
банки или от други органи на 
държавите-членки.

националните централни банки или 
други органи на държавите-членки 
предоставят данни по искане на 
ЕССР.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕССР може да отправи обосновано 
искане до Европейските надзорни 
органи за предоставяне на данни, 
които не са в резюмирана или обобщена 
форма.

4. В съответствие с обосновано 
искане на ЕССР, Европейските 
надзорни органи предоставят данни, 
които не са в резюмирана или обобщена 
форма. 

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Персоналът на ЕССР може да 
бъде канен съвместно с ЕНО на 
заседания между надзорните органи и 
финансовите групи от значение за 
системата, по-специално 
колегиумите на надзорните органи, и 
може да отправя запитвания и да 
получава необходимата информация 
от първоизточника. 

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предупрежденията или препоръките 
се предават също на Съвета и, когато 
адресати са един или повече национални 

3. Предупрежденията или препоръките 
се предават също на Европейския 
парламент,  Съвета и, когато адресати 
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надзорни органи, на Европейските 
надзорни органи. 

са един или повече национални 
надзорни органи, на Европейските 
надзорни органи. 

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a
Действия при извънредна ситуация

1. В случай на неблагоприятни 
промени, които могат сериозно да 
застрашат доброто функциониране и 
целостта на финансовите пазари или 
стабилността на цялата финансова 
система в Европейския съюз или на 
част от нея, ЕССР съгласно член 3, 
параграф 2, буква б) от регламентите 
(ЕС) №…/… [EБОН], № .../... [ЕОЦКП] 
и № …/…[ЕОЗППО]  може да 
отправи предупреждения по 
собствена инициатива или 
вследствие на искане от страна на 
ЕНО, Европейския парламент, 
Съвета или Комисията, като обяви 
наличието на извънредна ситуация.
2. Веднага след като отправи 
предупреждение, ЕССР уведомява 
едновременно Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
съответния ЕНО.
3. ЕССР преразглежда решението, 
посочено в параграф 1, по собствена 
инициатива или по искане от страна 
на ЕНО, Европейския парламент, 
Съвета или Комисията.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до една или повече държави-
членки, или до един или повече 
Европейски надзорни органи, или до 
един или повече национални надзорни 
органи, адресатите съобщават на ЕССР 
мерките, предприети в отговор на 
препоръките, или обясняват защо не са 
били предприети действия. Съветът и 
при необходимост Европейските 
надзорни органи биват информирани.

1. Когато препоръките, посочени в 
член 3, параграф 2, буква г), са 
отправени до една или повече държави-
членки, или до един или повече 
Европейски надзорни органи, или до 
един или повече национални надзорни 
органи, адресатите съобщават на ЕССР 
мерките, предприети в отговор на 
препоръките, или обясняват защо не са 
били предприети действия. 
Европейският парламент, Съветът и, 
при необходимост, Европейските 
надзорни органи биват информирани.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена и че 
адресатите не са обосновали надлежно 
своето бездействие, той информира 
Съвета и при необходимост съответните 
Европейски надзорни органи.

2. Ако ЕССР прецени, че неговата 
препоръка не е била спазена и че 
адресатите не са обосновали надлежно 
своето бездействие, той информира 
Европейския парламент, Съвета и при 
необходимост съответните Европейски 
надзорни органи.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато на едно предупреждение е 
дадена публичност, но не са приети 
съответни действия и адресатите на 
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предупреждението не са представили 
обяснения за бездействието си, 
Европейският парламент може, след 
консултация с ЕССР и Съвета, да 
покани адресатите да отговорят на 
въпросите на Европейския 
парламент.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕССР докладва най-малко веднъж 
годишно пред Европейския парламент и 
пред Съвета.

1. ЕССР докладва най-малко два пъти
годишно пред Европейския парламент и 
пред Съвета.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Докладите, посочени в настоящия 
член, са публично достояние.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Също така ЕССР проучва специфични 
въпроси по молба на Съвета или на 
Комисията.

2. Също така ЕССР проучва специфични 
въпроси по молба на Европейския 
парламент, на Съвета или на 
Комисията.
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Председателят на ЕССР и другите 
членове на Управителния комитет 
могат, по искане на Европейския 
парламент, да бъдат изслушвани от 
компетентните комисии на 
Европейския парламент.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на доклад на Комисията
Съветът проучва настоящия регламент 
три години след влизането му в сила и 
след получаване на становище от страна 
на ЕЦБ определя дали съществува 
необходимост от преразглеждане на 
мисията, целите и организацията на 
ЕССР.

Въз основа на доклад на Комисията 
Европейския парламент и Съветът 
проучват настоящия регламент три 
години след влизането му в сила и след 
получаване на становище от страна на 
ЕЦБ определя дали съществува 
необходимост от преразглеждане на 
мисията, целите и организацията на 
ЕССР.

В доклада следва да се дава оценка по-
специално дали:
– съществува необходимост от 
опростяване и укрепване на 
структурата на ЕССР с цел 
увеличаване на съгласуваността 
между макро- и микроравнищата, 
както и между отделните ЕНО.
– съществува необходимост от 
увеличаване на регулаторните 
правомощия на ЕНО;
– развитието на ЕССР съответства 
на общото развитие;
– съществува необходимото 
многообразие и изключителен 
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експертен опит в рамките на ЕССР;
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