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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Lipsa unei reglementări financiare adecvate la nivel european și fragilitatea mecanismelor de 
supraveghere a pieței au ieșit clar în evidență în timpul crizei economice și financiare care a 
lovit Europa în 2008, ale cărei repercusiuni se fac încă simțite. Comisia a elaborat patru 
propuneri pentru al căror parcurs în Parlament este responsabilă Comisia pentru afaceri 
economice și monetare, aceste propuneri fiind bazate pe raportul unui grup de experți prezidat 
de Jacques de Larosière.

Comisia pentru afaceri constituționale a încercat, în avizul său, să examineze cu atenție modul 
în care noua Autoritate europeană de supraveghere și Comitetul european pentru riscuri 
sistemice, create prin aceste propuneri, se pot integra cel mai bine în sistemul instituțional. 
Avizul se axează, de asemenea, pe stabilirea de standarde tehnice armonizate pentru serviciile 
financiare, pentru a se asigura că efectele lor sunt coerente, pe de o parte, și, pe de altă parte, 
pentru a garanta depunătorilor, investitorilor și consumatorilor din Uniunea Europeană o 
protecție adecvată. Relația cu instituțiile din sectorul privat a fost analizată cu o atenție 
deosebită în prezentul aviz, alături de relațiile dintre Autoritatea europeană de supraveghere și 
autoritățile naționale de supraveghere. În fine, am atras atenția asupra problemelor legate de 
supravegherea instituțiilor transfrontaliere.

Criza financiară din 2008 impune un răspuns european la problemele Europei: acordându-i-se 
competențe noi în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Parlamentul trebuie să aibă un rol 
decisiv în toate aceste chestiuni. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cu mult timp înainte de criza 
financiară, Parlamentul European a 
solicitat în repetate rânduri crearea unui 
mediu concurențial cu adevărat echitabil 
pentru toți actorii din Uniune, semnalând, 
în același timp, unele deficiențe 
importante ale mecanismelor Uniunii de 
supraveghere a piețelor financiare, care 
devin tot mai integrate [a se vedea 
Raportul García-Margallo y Marfil 
referitor la Comunicarea Comisiei privind 
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aplicarea cadrului de acțiune pentru 
piețele financiare: Planul de acțiune 
(2000), Raportul Van den Burg privind 
regulile de supraveghere prudențială în 
Uniunea Europeană (2002), Raportul 
Van den Burg privind politica serviciilor 
financiare (2005-2010) - Cartea albă 
(2007) și Raportul Van den Burg & 
Dăianu conținând recomandări către 
Comisie privind urmărirea rezultatelor 
procesului Lamfalussy: o viitoare 
structură de supraveghere (2008)]. A se 
vedea și Raportul Skinner-Solvabilitate II 
(2009) și Regulamentul Gauzès-CRA 
(2009).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În raportul său final, prezentat la 
25 februarie 2009, grupul Larosière a 
recomandat, printre altele, înființarea unui 
organism la nivel comunitar care să fie 
însărcinat cu supravegherea riscurilor din
întregul sistem financiar.

(3) În raportul său final, prezentat la 
25 februarie 2009, grupul de Larosière a 
recomandat, printre altele, înființarea unui 
organism la nivelul Uniunii care să fie 
însărcinat cu supravegherea riscurilor din 
întregul sistem financiar.
(Această modificare ar trebui să se 
efectueze în întregul text).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În comunicarea sa intitulată 
„Supravegherea financiară europeană” din 
27 mai 2009, Comisia a inițiat o serie de 
reforme ale mecanismelor actuale de 
asigurare a stabilității financiare la nivelul
UE, în special crearea unui Comitet 

(5) În comunicarea sa intitulată 
„Supravegherea financiară europeană” din 
27 mai 2009, Comisia a inițiat o serie de 
reforme ale mecanismelor actuale de 
asigurare a stabilității financiare la nivelul
Uniunii, în special crearea unui Comitet 
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european pentru riscuri sistemice (CERS) 
responsabil cu supravegherea 
macroprudențială. Consiliul din 9 iunie 
2009 și Consiliul European, în cadrul 
reuniunii din 18 și 19 iunie, au sprijinit 
opinia Comisiei și au salutat intenția 
acesteia de a înainta propuneri legislative 
prin care noul cadru să fie implementat în 
cursul anului 2010. În conformitate cu 
opiniile Comisiei, printre altele, Consiliul a 
concluzionat că BCE „ar trebui să ofere 
CERS sprijin analitic, statistic, 
administrativ și logistic, bazându-se și pe 
consiliere tehnică din partea băncilor 
centrale și a autorităților de supraveghere 
naționale”.

european pentru riscuri sistemice (CERS) 
responsabil cu supravegherea 
macroprudențială. Consiliul din 9 iunie 
2009 și Consiliul European, în cadrul 
reuniunii din 18 și 19 iunie, au sprijinit 
opinia Comisiei și au salutat intenția 
acesteia de a înainta propuneri legislative 
prin care noul cadru să fie implementat în 
cursul anului 2010. În conformitate cu 
opiniile Comisiei, printre altele, Consiliul a 
concluzionat că BCE „ar trebui să ofere 
CERS sprijin analitic, statistic, 
administrativ și logistic, bazându-se și pe 
consiliere tehnică din partea băncilor 
centrale și a autorităților de supraveghere 
naționale”. Asistența acordată de BCE 
pentru CERS și sarcinile încredințate 
CERS nu ar trebui să aducă atingere 
principiului independenței BCE  în ceea 
ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în 
conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Având în vedere integrarea piețelor 
financiare internaționale, este necesar un 
angajament ferm din partea Uniunii la 
nivel global. CERS ar trebui să 
beneficieze de expertiza unui comitet 
științific la nivel înalt și să își asume toate 
responsabilitățile necesare la nivel 
mondial astfel încât vocea Uniunii să se 
facă auzită în problemele legate de 
stabilitatea financiară, în special printr-o 
strânsă cooperare cu Fondul Monetar 
Internațional (FMI), Comitetul pentru 
servicii financiare (CSF) și toți partenerii 
grupului G20.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mecanismele comunitare actuale nu 
pun suficient accent pe supravegherea 
macroprudențială. Responsabilitatea 
pentru analiza macroprudențială rămâne 
fragmentată și este efectuată de diverse 
autorități la niveluri diferite, fără a exista 
un mecanism care să garanteze faptul că 
riscurile macroprudențiale sunt 
identificate adecvat și că se emit în mod 
clar avertismente și recomandări care să 
fie urmate și transpuse în acțiuni.

(6) Creșterea coerenței dintre 
supravegherea microprudențială și cea 
macroprudențială este necesară pentru 
funcționarea corespunzătoare a Uniunii 
și a sistemelor financiare mondiale și 
pentru atenuarea eventualelor riscuri. 
Așa cum se indica în raportul Turner, din 
martie 2009, intitulat „Un răspuns 
legislativ la criza bancară mondială”, 
pentru a se obține acorduri mai solide este 
necesară fie creșterea competențelor 
naționale, care ar însemna existența unei 
o piețe unice mai puțin deschise, fie un 
nivel mai ridicat de integrare europeană. 
Dat fiind faptul că un sistem financiar 
solid ar contribui la competitivitate și la 
creșterea economică în Uniune și având 
în vedere impactul acestuia asupra 
economiei reale, grupul de Larosière, 
urmat de instituțiile UE, a optat pentru un 
grad mai mare de integrare europeană.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Raportul de Larosière prevede, de 
asemenea, că supravegherea 
macroprudențială nu este pertinentă dacă 
nu are niciun efect asupra supravegherii 
la nivel microprudențial, în timp ce 
supravegherea microprudențială nu poate 
să asigure în mod eficient stabilitatea 
financiară, fără a lua în considerare în 
mod adecvat evoluțiile la nivel 
macroprudențial.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Ar trebui să se instituie un Sistem 
european de supraveghere financiară 
(SESF), care să reunească, sub forma 
unei rețele, toți actorii angajați în 
activități de supraveghere financiară atât 
la nivel național, cât și la nivelul Uniunii. 
Respectând principiul cooperării loiale în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
părțile la SESF cooperează pe bază de 
încredere și respect reciproc deplin, în 
special pentru ca informațiile care circulă 
între ele să fie adecvate și fiabile. La 
nivelul Uniunii, rețeaua ar trebui să fie 
compusă din CERS și trei autorități de 
supraveghere microprudențială: 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(sectorul bancar), instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. .../2010, 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(valori mobiliare și piețe), instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. .../2010, precum și 
Autoritatea europeană de supraveghere 
(asigurări și pensii ocupaționale),  
instituită prin Regulamentul (UE) 
nr. .../2010. 
(Modificarea denumirilor Autorităților 
europene de supraveghere ar trebui să se 
efectueze în întregul text).
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) CERS ar trebui să decidă dacă o 
recomandare rămâne confidențială sau 
este făcută publică, ținând seama de 
faptul că publicarea poate contribui la 
respectarea recomandărilor, în anumite 
circumstanțe.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Dacă CERS descoperă un risc care 
ar putea pune serios în pericol buna 
funcționare și integritatea piețelor 
financiare sau stabilitatea întregului 
sistem financiar sau a unor părți ale 
acestuia în Uniune, acesta ar trebui să 
poată emite un avertisment prin care să 
anunțe existența unui situații de urgență. 
Într-un astfel de caz, CERS ar trebui să 
informeze imediat Parlamentul European, 
Consiliul, Comisia și Autoritatea 
europeană de supraveghere (AES) cu 
privire la acest avertisment. În situații de 
urgență, CERS ar trebui să emită 
avertismente cu privire la existența 
situației de urgență respective.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În vederea sporirii importanței și (9) În vederea sporirii importanței și 
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legitimității lor, aceste avertismente și 
recomandări trebuie transmise prin 
intermediul Consiliului și, acolo unde este 
cazul, prin intermediul Autorității bancare 
europene instituite prin Regulamentul 
(CE) nr. …/… al Parlamentului 
European și al Consiliului, al Autorității 
europene pentru valori mobiliare și piețe 
instituite prin Regulamentul (CE) nr. 
…/… al Parlamentului European și al 
Consiliului și al Autorității europene 
pentru pensii și asigurări ocupaționale 
instituite prin Regulamentul (CE) nr. 
…/… al Parlamentului European și al 
Consiliului.

legitimității lor, aceste avertismente și 
recomandări trebuie transmise prin 
intermediul Parlamentului European,
Consiliului și, acolo unde este cazul, prin 
intermediul AES.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) De asemenea, CERS trebuie să 
monitorizeze respectarea recomandărilor 
sale, pe baza rapoartelor întocmite de 
destinatari, pentru a se asigura că 
avertismentelor și recomandărilor sale li se 
dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie
să acționeze pe baza acestora, cu excepția 
cazului în care se poate justifica 
corespunzător lipsa de acțiune
(mecanismul „acțiuni sau explicații”).

(10) De asemenea, CERS ar trebui să 
monitorizeze respectarea recomandărilor 
sale, pe baza rapoartelor întocmite de 
destinatari, pentru a se asigura că 
avertismentelor și recomandărilor sale li se 
dă curs. Destinatarii recomandărilor ar 
trebui să acționeze pe baza acestora, cu 
excepția cazului în care se poate justifica 
corespunzător lipsa de acțiune
(mecanismul „acțiuni sau explicații”), în 
special față de Parlamentul European.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) CERS trebuie să decidă dacă o 
recomandare rămâne confidențială sau 
este făcută publică, ținând seama de 
faptul că publicarea poate contribui la 

eliminat
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respectarea recomandărilor, în anumite 
circumstanțe.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) CERS va înainta un raport 
Parlamentului European și Consiliului cel 
puțin anual și mai frecvent în caz de 
dificultăți financiare de amploare.

(12) CERS ar trebui să înainteze un raport 
Parlamentului European și Consiliului cel 
puțin bianual și mai frecvent în caz de 
dificultăți financiare de amploare.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Date fiind integrarea piețelor 
financiare la nivel internațional și riscul 
de contagiune al crizelor financiare, 
CERS trebuie să se coordoneze cu Fondul 
Monetar Internațional și cu nou-
înființatul Consiliu pentru stabilitate 
financiară care se estimează că vor emite 
din timp avertismente cu privire la 
riscurile macroprudențiale la nivel 
mondial.

eliminat

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) În ceea ce privește raportul de 
Larosière, este necesară o abordare 
treptată. Parlamentul European și 
Consiliul ar trebui să realizeze o revizuire 
completă a SESF, CERS și AES până 
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la...*.
*JO  a se introduce data: trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SESF include:
(a) CERS;
(b) Autoritatea europeană de 
supraveghere (valori mobiliare și piețe), 
instituită prin Regulamentul (UE) 
nr. .../2010 (AEVMP); 
(c) Autoritatea europeană de 
supraveghere (asigurări și pensii 
ocupaționale), instituită prin 
Regulamentul (UE) nr. .../2010 (AEAPO); 
(d) Autoritatea europeană de 
supraveghere (sectorul bancar), instituită 
prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 
(ABE); 
(e) Autoritatea europeană de 
supraveghere (Comitetul comun) 
prevăzută la articolul 40 din 
Regulamentul (UE) nr. .../...(ABE), la 
articolul 40 din Regulamentul (UE) 
nr. .../...(AEVMP) și la articolul 40 din 
Regulamentul (UE) nr. .../...(AEAPO);
(f) autoritățile din statele membre, astfel 
cum sunt menționate la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
…/… (AEVMP), la articolul 1 alineatul 
(2) din Regulamentul (UE) nr. .../2009 
(AEAPO) și la articolul 1 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. …/… (ABE); 
(g) Comisia, în scopul efectuării 
sarcinilor menționate la articolele 7 și 9 
din Regulamentul (UE) nr. .../...(ABE), la 
articolele 7 și 9 din Regulamentul (UE) 
nr. .../...(AEVMP) și la articolele 7 și 9 din 
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Regulamentul (UE) nr. .../...(AEAPO);
AES menționate la literele (b), (c) și (d) 
au sediul la [xxx].

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectând principiul cooperării loiale în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (3) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
părțile la SESF cooperează pe bază de 
încredere și respect reciproc deplin, în 
special pentru ca informațiile care circulă 
între ele să fie adecvate și fiabile.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să emită avertismente atunci când 
riscurile sunt considerate importante;

(c) să emită avertismente atunci când 
riscurile sunt considerate importante și, 
dacă este cazul, să declare existența unei 
situații de urgență;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să coopereze îndeaproape cu Sistemul 
european al supraveghetorilor financiari
și, dacă este cazul, să furnizeze 
Autorităților europene de supraveghere 
informații referitoare la riscurile sistemice 
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 

(f) să coopereze îndeaproape cu toate 
părțile la SESF și, dacă este cazul, să 
furnizeze Autorităților europene de 
supraveghere informații referitoare la 
riscurile sistemice necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor acestora;
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acestora;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să facă parte din Comitetul comun al 
Autorităților europene de supraveghere;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Înainte de preluarea funcției, 
președintele și prim-vicepreședintele 
CERS prezintă Parlamentului, în cadrul 
unei audieri publice, modul în care 
intenționează să-și îndeplinească funcțiile 
care le-au fost atribuite în temeiul 
prezentului regulament. Al doilea 
vicepreședinte este audiat de Parlamentul 
European în funcția sa de președinte al 
uneia dintre Autoritățile europene de 
supraveghere, în conformitate cu articolul 
XX din Regulamentul (UE) nr. 
.../...(ABE), cu articolul XX din 
Regulamentul (UE) nr. .../...(AEVMP) și 
cu articolul XX din Regulamentul (UE) 
nr. .../...(AEAPO).

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă este cazul, pot fi invitați să ia 
parte la reuniunile Consiliului general 
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reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor 
financiare care desfășoară alte activități 
conexe.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Dacă este cazul, un reprezentant la 
nivel înalt al Spațiului Economic 
European poate fi invitat ad-hoc să 
participe la reuniunile Consiliului 
general.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

La îndeplinirea atribuțiilor sale, CERS 
solicită, dacă este cazul, consultanță din 
partea sectorului privat relevant.

La îndeplinirea atribuțiilor sale, CERS 
solicită, dacă este cazul, avizul actorilor 
relevanți din sectorul privat, printre care 
sindicatele, organizațiile societății civile și 
asociațiile de consumatori.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) CERS poate solicita informații din 
partea Autorităților europene de 
supraveghere în formă de rezumat sau în 
formă colectivă, astfel încât instituțiile 
financiare individuale să nu poată fi 
identificate. Dacă informațiile solicitate nu 
sunt la dispoziția autorităților respective 

(3) La cererea CERS, Autoritățile
europene de supraveghere furnizează 
informații în formă de rezumat sau în 
formă colectivă, astfel încât instituțiile 
financiare individuale să nu poată fi 
identificate. Dacă informațiile solicitate nu 
sunt la dispoziția autorităților respective 
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sau nu sunt puse la dispoziție în timp util,
CERS poate solicita date din partea 
autorităților naționale de supraveghere, a 
băncilor centrale naționale sau a altor
autorități ale statelor membre.

sau nu sunt puse la dispoziție în timp util,
autoritățile naționale de supraveghere,
băncile centrale naționale sau alte
autorități ale statelor membre furnizează 
informațiile respective la cererea CERS.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) CERS poate adresa o cerere motivată 
Autorităților europene de supraveghere
pentru furnizarea unor informații care nu 
sunt în formă de rezumat sau în formă 
colectivă.

(4) În urma unei cereri motivate a CERS, 
Autoritățile europene de supraveghere
furnizează informații care nu sunt în formă 
de rezumat sau în formă colectivă.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Personalul CERS poate fi invitat, 
alături de AES, la reuniuni între 
supraveghetori și grupurile financiare de 
importanță sistemică, în special colegiile 
de supraveghetori, și poate adresa 
întrebări și primi informații relevante 
direct de la sursă. 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Avertismentele și recomandările se 
transmit Consiliului și, în cazul în care se 
adresează uneia sau mai multor autorități 
naționale de supraveghere, se transmit, de 

(3) Avertismentele și recomandările se 
transmit Parlamentului European,
Consiliului și, în cazul în care se adresează 
uneia sau mai multor autorități naționale de 
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asemenea Autorităților europene de 
supraveghere.

supraveghere, se transmit, de asemenea, 
Autorităților europene de supraveghere.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Măsuri în situații de urgență

(1) În eventualitatea unor evoluții 
negative care ar putea pune serios în 
pericol buna funcționare și integritatea 
piețelor financiare sau stabilitatea 
întregului sistem financiar sau a unor 
părți ale acestuia în Uniunea Europeană, 
CERS poate emite avertismente în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (2) 
litera (b) și cu articolul 10 din fiecare 
dintre regulamentele (UE) nr. .../... 
(ABE), nr. .../... (AEVMP) și nr. .../... 
(AEAPO), din proprie inițiativă sau în 
urma unei cereri din partea unei AES, a 
Parlamentului European, a Consiliului 
sau Comisiei, prin care declară existența 
unei situații de urgență.
(2) De îndată ce emite un avertisment, 
CERS informează simultan Parlamentul 
European, Consiliul, Comisia și AES în 
cauză.
(3) CERS revizuiește decizia menționată 
la alineatul (1) din proprie inițiativă sau 
la cererea unei AES, a Parlamentului 
European, a Consiliului sau a Comisiei.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă o recomandare menționată la 
articolul 3 alineatul (2) litera (d) se 
adresează unuia sau mai multor state 
membre, uneia sau mai multor Autorități 
europene de supraveghere sau uneia sau 
mai multor autorități naționale de 
supraveghere, destinatarii comunică 
acțiunile întreprinse drept răspuns la 
recomandările CERS sau explică lipsa lor 
de acțiune. Se informează Consiliul și, 
dacă este cazul, Autoritățile europene de 
supraveghere.

(1) Dacă o recomandare menționată la 
articolul 3 alineatul (2) litera (d) se 
adresează unuia sau mai multor state 
membre, uneia sau mai multor Autorități 
europene de supraveghere sau uneia sau 
mai multor autorități naționale de 
supraveghere, destinatarii comunică 
acțiunile întreprinse drept răspuns la 
recomandările CERS sau explică lipsa lor 
de acțiune. Se informează Parlamentul 
European, Consiliul și, dacă este cazul, 
Autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale și că destinatarii nu au 
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
acțiune, acesta informează Consiliul și, 
dacă este cazul, Autoritățile europene de 
supraveghere implicate.

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs 
recomandărilor sale și că destinatarii nu au 
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
acțiune, acesta informează Parlamentul 
European, Consiliul și, dacă este cazul, 
autoritățile europene de supraveghere 
implicate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care o recomandare a fost 
făcută publică și nu i s-a dat curs, iar
destinatarii acestei recomandări nu au 
explicat în mod adecvat lipsa lor de 
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acțiune, Parlamentul European poate, 
după consultarea CERS și a Consiliului, 
să invite destinatarii să răspundă la 
întrebările Parlamentului European.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) CERS transmite un raport cel puțin o 
dată pe an Parlamentului European și 
Consiliului.

(1) CERS transmite un raport cel puțin de 
două ori pe an Parlamentului European și 
Consiliului.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Rapoartele menționate la prezentul 
articolul sunt făcute publice.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De asemenea, CERS examinează 
aspecte specifice la invitația Consiliului 
sau a Comisiei.

(2) De asemenea, CERS examinează 
aspecte specifice la invitația
Parlamentului European, a Consiliului 
sau a Comisiei.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Președintele CERS și ceilalți membri 
ai Comitetului director pot, la cererea 
Parlamentului European, să fie audiați de 
comisiile competente ale Parlamentului 
European.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul examinează prezentul regulament 
pe baza unui raport al Comisiei, la trei de 
la intrarea sa în vigoare, și stabilește dacă 
misiunile și organizarea CERS trebuie 
revizuite, după primirea unui aviz din 
partea BCE.

Parlamentul European și Consiliul 
examinează prezentul regulament pe baza 
unui raport al Comisiei, la trei ani de la 
intrarea sa în vigoare, și stabilește dacă 
misiunile și organizarea CERS trebuie 
revizuite, după primirea unui aviz din 
partea BCE.

Raportul ar trebui să evalueze, în special, 
dacă:
- structura CERS trebuie simplificată și 
consolidată pentru a spori coerența dintre 
nivelul microfinanciar și cel 
macrofinanciar, precum și coerența dintre 
Autoritățile europene de supraveghere;
- trebuie sporite competențele de 
reglementare ale AES;
- evoluția SESF este coerentă cu evoluția 
la nivel mondial;
- există suficientă diversitate și excelență 
în cadrul SESF.
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