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KORTFATTAD MOTIVERING

Bristen på tillräcklig reglering av finanssektorn på unionsnivå och bristerna i mekanismerna 
för marknadstillsyn blev särskilt tydliga under den ekonomiska och finansiella kris som 
drabbade Europa 2008, och vars efterverkningar vi fortfarande känner av. Kommissionen har 
utarbetat fyra förslag som grundar sig på rapporten från expertgruppen som leds av 
Jacques de Larosière. Det är utskottet för ekonomi och valutafrågor som ansvarar för 
parlamentets behandling av dessa förslag.

Utskottet för konstitutionella frågor har vid utarbetandet av sitt yttrande strävat efter att 
noggrant undersöka hur den nya europeiska tillsynsmyndigheten och den europeiska 
systemrisknämnden, som inrättas i dessa förslag, bäst kan passas in i det institutionella 
systemet. Utskottet har också inriktat sig på fastställandet av harmoniserade tekniska 
standarder för finansiella tjänster för att å ena sidan se till att verksamheten är konsekvent, 
och å andra sidan garantera ett tillräckligt skydd för sparare, investerare och konsumenter i 
Europeiska unionen. Förhållandet till institutioner i den privata sektorn har undersökts särskilt 
noggrant i detta yttrande, liksom förhållandet mellan den europeiska tillsynsmyndigheten och 
nationella tillsynsmyndigheter. Slutligen har vi betonat problemen i samband med tillsyn över 
gränsöverskridande institutioner.

Finanskrisen 2008 har visat att det krävs en europeisk lösning på europeiska problem. 
Tack vare de nya befogenheter som parlamentet har tilldelats genom Lissabonfördraget, måste 
parlamentet spela en avgörande roll i alla dessa frågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Långt innan den finansiella krisen 
uppstod lyfte parlamentet regelbundet 
fram behovet av att skapa lika villkor för 
alla berörda parter på unionsnivå 
samtidigt som man erinrade om de stora 
bristerna när det gäller EU:s övervakning 
av alltmer integrerade finansiella 
marknader (se García-Margallo y Marfils 
betänkande om kommissionens 
meddelande om att genomföra 
handlingsramen för finansmarknaderna: 
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en handlingsplan (2000), 
Ieke van den Burgs betänkande om 
tillsynsregler i Europeiska unionen 
(2002), Ieke van den Burgs betänkande 
om politiken på området finansiella 
tjänster (2005–2010) – vitbok (2007) och 
Ieke van den Burgs och Daniel Daianus 
betänkande med rekommendationer till 
kommissionen om 
Lamfalussy-uppföljning: Framtida 
övervakningsstruktur (2008). Se även 
Skinners betänkande om 
Solvens II (2009) och Gauzès betänkande 
om förordningen om 
kreditvärderingsinstitut (2009).

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Larosière-gruppen rekommenderade i 
sin slutrapport från den 25 februari 2009 
bland annat inrättandet av ett organ på 
EU-nivå med uppgift att bevaka riskerna 
för hela det finansiella systemet.

(3) Larosière-gruppen rekommenderade i 
sin slutrapport från den 25 februari 2009 
bland annat inrättandet av ett organ på 
unionsnivå med uppgift att bevaka 
riskerna för hela det finansiella systemet.

(Ändringen ska göras genomgående i hela 
texten.)

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I sitt meddelande ”Den finansiella 
tillsynen i Europa” av den 27 maj 2009 
anger kommissionen en rad reformer av de 
nuvarande ordningarna för att trygga den 
finansiella stabiliteten på EU-nivå, bland 
annat särskilt inrättandet av ett 

(5) I sitt meddelande ”Den finansiella 
tillsynen i Europa” av den 27 maj 2009 
anger kommissionen en rad reformer av de 
nuvarande ordningarna för att trygga den 
finansiella stabiliteten på unionsnivå, 
bland annat särskilt inrättandet av ett 
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Europeiskt systemriskråd, 
”European Systemic Risk Board” (ESRB), 
med ansvar för makroprudentiell tillsyn. 
Vid rådets möte den 9 juni 2009 och 
Europeiska rådets möte den 18–19 juni 
stödde man kommissionens ståndpunkt och 
välkomnade kommissionens avsikt att 
påskynda lagstiftningsförslagen, så att det 
nya ramverket kan vara helt infört år 2010. 
I linje med kommissionens åsikter, drog 
det bland annat slutsatsen att ECB ”bör ge 
stöd till ESRB i form av analyser, statistik, 
administration och logistik, med 
utnyttjande av tekniskt stöd från nationella 
centralbanker och tillsynsmyndigheter”.

Europeiskt systemriskråd, 
”European Systemic Risk Board” (ESRB), 
med ansvar för makroprudentiell tillsyn. 
Vid rådets möte den 9 juni 2009 och 
Europeiska rådets möte den 18–19 juni 
stödde man kommissionens ståndpunkt och 
välkomnade kommissionens avsikt att 
påskynda lagstiftningsförslagen, så att det 
nya ramverket kan vara helt infört år 2010. 
I linje med kommissionens åsikter, drog 
det bland annat slutsatsen att ECB ”bör ge 
stöd till ESRB i form av analyser, statistik, 
administration och logistik, med 
utnyttjande av tekniskt stöd från nationella 
centralbanker och tillsynsmyndigheter”. 
Det stöd som ESRB ger till ECB och de 
uppgifter som ESRB tilldelas får inte 
påverka tillämpningen av principen om 
ECB:s oberoende vid fullgörandet av sina 
uppgifter i enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Med tanke på integreringen av de 
internationella finansmarknaderna bör 
unionen göra ett starkt åtagande på 
global nivå. ESRB bör utnyttja expertis 
från en vetenskaplig kommitté på hög 
nivå och ta det globala ansvar som behövs 
för att se till att unionens röst hörs i
frågor avseende finansiell stabilitet, i 
synnerhet genom att nära samarbeta med 
Internationella valutafonden (IMF), 
nämnden för finansiella tjänster (FSB) 
och 20-gruppens (G20) alla partner.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De nuvarande ordningarna inom EU 
lägger alltför liten vikt vid den 
makroprudentiella tillsynen. Ansvaret för 
makroprudentiella analyser är 
fortfarande utspritt och analyserna görs 
av olika myndigheter på skiftande nivåer. 
Det finns inte någon mekanism som 
säkerställer att makroprudentiella risker 
effektivt påvisas och att varningar och 
rekommendationer är tydligt utformade, 
följs upp och omsätts i handling.

(6) För att unionen och de globala 
finansiella systemen ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt och för att hoten 
mot dessa ska kunna mildras krävs det 
större enhetlighet mellan makro- och 
mikrotillsynen. I Turner Review från 
mars 2009 anges det avseende 
lagstiftningssvar på den globala 
bankkrisen att sundare bestämmelser 
kräver antingen utökade nationella 
befogenheter, vilket innebär en mindre 
öppen inre marknad, eller en högre 
europeisk integrationsnivå. Med tanke på 
att ett sunt finansiellt system spelar en 
viktig roll när det gäller att bidra till 
konkurrens och tillväxt i unionen och 
påverka realekonomin, har 
Larosière-gruppen, tillsammans med 
EU-institutionerna, valt en högre 
europeisk integrationsnivå.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I Larosière-rapporten uppges även 
att makroövervakning inte är meningsfull 
om den inte på något sätt kan påverka 
övervakning på mikronivå, och samtidigt 
kan mikroövervakningen inte effektivt 
garantera den finansiella stabiliteten utan 
att ta vederbörlig hänsyn till utvecklingen 
på makronivå.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Det bör inrättas ett europeiskt system 
för finansiell tillsyn (ESFS), som ska 
omfatta aktörerna inom den finansiella 
tillsynen på nationell nivå och unionsnivå
och som ska agera som ett nätverk. Enligt 
principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 
i fördraget om Europeiska unionen ska 
parterna inom ESFS samarbeta med 
förtroende och full ömsesidig respekt, i 
synnerhet när det gäller att tillse att 
lämplig och tillförlitlig information 
utbytes. På unionsnivå bör nätverket bestå 
av ESRB och de tre myndigheterna för 
mikroövervakning: Den europeiska 
tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), 
inrättad genom förordning (EU) 
nr …/2010, den europeiska 
tillsynsmyndigheten (värdepapper och 
marknader), inrättad genom förordning 
(EU) nr …/2010 och den europeiska 
tillsynsmyndigheten (försäkringar och 
tjänstepensioner), inrättad genom 
förordning (EU) nr …/2010.
(Ändringen av de europeiska 
tillsynsmyndigheternas namn ska göras 
genomgående i hela texten.)

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) ESRB bör besluta om huruvida en 
rekommendation bör förbli konfidentiell 
eller offentliggöras, med beaktande av att 
ett offentliggörande i vissa fall kan bidra 
till att rekommendationerna följs.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Om ESRB upptäcker en risk som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet, eller stabiliteten i 
hela eller delar av det finansiella systemet 
i unionen, bör ESRB få utfärda en 
varning om att en krissituation föreligger. 
I sådana fall bör ESRB snabbt underrätta 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen 
och den europeiska tillsynsmyndigheten 
om sin varning. I fall av en krissituation 
bör ESRB utfärda en varning om detta.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå via rådet för att 
ge dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
behov via Europeiska bankmyndigheten 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr …/…, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/… samt 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/….

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå via 
Europaparlamentet, rådet och, vid behov, 
via den europeiska tillsynsmyndigheten 
för att ge dem ökad tyngd och legitimitet.



AD\810923SV.doc 9/20 PE439.139v02-00

SV

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) ESRB bör också övervaka att dess 
rekommendationer efterlevs, på grundval 
av rapporter från mottagarna, för att 
säkerställa att dess varningar och 
rekommendationer faktiskt följs. 
Mottagarna av rekommendationerna bör 
följa dem, såvida inte passivitet kan 
motiveras tillfredsställande (enligt 
modellen ”reagera eller förklara”).

(10) ESRB bör också övervaka att dess 
rekommendationer efterlevs, på grundval 
av rapporter från mottagarna, för att 
säkerställa att dess varningar och 
rekommendationer faktiskt följs. 
Mottagarna av rekommendationerna bör 
följa dem, såvida inte passivitet kan 
motiveras tillfredsställande (enligt 
modellen ”reagera eller förklara”), 
i synnerhet gentemot Europaparlamentet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) ESRB bör besluta om huruvida en 
rekommendation bör förbli konfidentiell 
eller offentliggöras, med beaktande av att 
ett offentliggörande i vissa fall kan bidra 
till att rekommendationerna följs.

utgår

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) ESRB bör rapportera till 
Europaparlamentet och rådet minst 
en gång om året, men oftare vid 
omfattande finansiella svårigheter.

(12) ESRB bör rapportera till 
Europaparlamentet och rådet minst 
två gånger om året, men oftare vid 
omfattande finansiella svårigheter.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Med tanke på de internationella 
finansmarknadernas globala integration 
och spridningsrisken i händelse av 
finansiella kriser, bör ESRB samordna 
sitt arbete med Internationella 
valutafonden och det nyligen inrättade 
rådet för finansiell stabilitet (Financial 
Stability Board), som förväntas ge 
förvarningar om makroprudentiella risker 
på global nivå.

utgår

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Det behövs med utgångspunkt från 
Larosière-rapporten ett stegvist 
tillvägagångssätt. Europaparlamentet och 
rådet bör göra en fullständig översyn av 
ESFS, ESRB och den europeiska 
tillsynsmyndigheten senast den ...*.
__________

* EUT: Vänligen för in datumet: tre år 
efter det att denna förordning har trätt i 
kraft.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. ESFS ska bestå av
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(a) ESRB,
(b) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader), inrättad 
genom förordning (EU) nr .../2010 
(ESMA),
(c) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) 
inrättad genom förordning (EU) 
nr .../2010 (EIOPA),
(d) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(bankverksamhet) inrättad genom 
förordning (EU) nr .../2010 (EBA),
(e) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(gemensamma kommittén) som avses i 
artikel 40 i förordning (EG) nr …/… 
[EBA], nr .../... [ESMA], 
nr …/…[EIOPA],
(f) medlemsstaternas myndigheter enligt 
artikel 1.2 i förordning (EU) nr .../... 
[ESMA], artikel 1.2 i förordning (EU) 
nr .../2009 [EIOPA] och artikel 1.2 i 
förordning (EU) nr .../.... [EBA],
(g) de europeiska tillsynsmyndigheternas 
gemensamma kommitté som avses i 
artiklarna 7 och 9 i förordning (EU) 
nr …/… [EBA], nr .../... [ESMA] och 
nr …/… …/…[EIOPA].
De europeiska tillsynsmyndigheter som 
avses i led b, c och d ska ha sitt säte i [...].

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Enligt principen om lojalt samarbete i 
artikel 4.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska parterna inom 
ESFS samarbeta med förtroende och full 
ömsesidig respekt, i synnerhet när det 
gäller att tillse att lämplig och tillförlitlig 
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information utbytes.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna 
bedöms vara väsentliga.

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna 
bedöms vara väsentliga och, vid behov, 
förklara att en krissituation föreligger.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Samarbeta nära med det europeiska 
systemet för finansiell tillsyn och vid 
behov förse de europeiska 
tillsynsmyndigheterna med uppgifter om 
systemrisker som de behöver för att kunna 
fullgöra sitt uppdrag.

(f) Samarbeta nära med alla andra parter i 
ESFS och vid behov förse de europeiska 
tillsynsmyndigheterna med uppgifter om 
systemrisker som de behöver för att kunna 
fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Delta i den gemensamma kommittén 
för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1a. Innan de tillträder sina uppdrag ska 
ordföranden och förste vice ordföranden i 
Europeiska systemrisknämnden vid en 
offentlig utfrågning i Europaparlamentet 
redogöra för hur de avser utföra sina 
uppdrag enligt denna förordning. 
Andre vice ordföranden ska höras av 
Europaparlamentet i egenskap av sin roll 
som ordförande för en av de europeiska 
tillsynsmyndigheterna i enlighet med 
artikel XX i förordningarna (EU) nr .../... 
[EBA], nr .../...[ESMA] och 
nr .../...[EIOPA].

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid behov kan företrädare på hög nivå 
från internationella institutioner som 
utför andra relaterade verksamheter 
bjudas in för att delta i styrelsens 
sammanträden.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Vid behov kan en företrädare på hög 
nivå från Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet bjudas in på 
ad hoc-basis för att delta i styrelsens 
sammanträden.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga 
relevanta aktörer inom den privata sektorn.

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga 
relevanta aktörer inom den privata sektorn, 
även fackföreningar, det civila samhällets 
organisationer och 
konsumentsammanslutningar.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. ESRB får begära information från de 
europeiska tillsynsmyndigheterna i form av 
sammanfattningar eller sammanställningar, 
där enskilda finansinstitut inte får kunna 
identifieras. Om begärd information inte är 
tillgänglig för dessa myndigheter eller inte 
lämnas i tid, får ESRB begära uppgifterna 
från nationella tillsynsmyndigheter, 
nationella centralbanker eller andra 
myndigheter i medlemsstaterna.

3. De europeiska tillsynsmyndigheterna 
ska på begäran från ESRB lämna 
information i form av sammanfattningar 
eller sammanställningar, där enskilda 
finansinstitut inte får kunna identifieras. 
Om begärd information inte är tillgänglig 
för dessa myndigheter eller inte lämnas i 
tid ska nationella tillsynsmyndigheter, 
nationella centralbanker eller andra 
myndigheter i medlemsstaterna lämna 
informationen på begäran av ESRB.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. ESRB får rikta en motiverad begäran 
till de europeiska tillsynsmyndigheterna 
om att dessa lämnar uppgifter som inte är 
sammanfattningar eller sammanställningar.

4. I enlighet med en motiverad begäran 
från ESRB ska de europeiska 
tillsynsmyndigheterna lämna uppgifter 
som inte är sammanfattningar eller 
sammanställningar.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. ESRB:s anställda kan tillsammans 
med de europeiska tillsynsmyndigheterna 
bjudas in till möten mellan 
tillsynsmyndigheter och systemviktiga 
finansiella grupper, särskilt 
tillsynskollegier, och kan ställa frågor och 
ta emot relevant förstahandsinformation.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varningarna eller rekommendationerna 
ska också skickas till rådet och om de är 
ställda till en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter även lämnas till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

3. Varningarna eller rekommendationerna 
ska också skickas till Europaparlamentet, 
rådet och om de är ställda till en eller flera 
nationella tillsynsmyndigheter även lämnas 
till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Åtgärder i krissituationer

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom unionen får ESRB i enlighet med 
artiklarna 3.2 b och 10 i var och en av 
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förordningarna (EU) nr …/… [EBA], 
nr …/… [ESMA] och nr …/… [EIOPA], 
utfärda varningar, på eget initiativ eller 
på begäran av en europeisk 
tillsynsmyndighet, Europaparlamentet, 
rådet eller kommissionen, om att en 
krissituation föreligger.
2. När ESRB utfärdar en varning ska den 
samtidigt informera Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen och den relevanta 
europeiska tillsynsmyndigheten.
3. ESRB ska på eget initiativ eller på 
begäran av en europeisk 
tillsynsmyndighet, Europaparlamentet, 
rådet eller kommissionen se över det 
beslut som avses i punkt 1.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en rekommendation enligt 
artikel 3.2 d är ställd till en eller flera 
medlemsstater, till en eller flera europeiska 
tillsynsmyndigheter eller till en eller flera 
nationella tillsynsmyndigheter, ska 
mottagarna underrätta ESRB om vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av 
rekommendationerna eller förklara varför 
de inte vidtagit åtgärder. Rådet ska 
informeras och vid behov även de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

1. Om en rekommendation enligt 
artikel 3.2 d är ställd till en eller flera 
medlemsstater, till en eller flera europeiska 
tillsynsmyndigheter eller till en eller flera 
nationella tillsynsmyndigheter, ska 
mottagarna underrätta ESRB om vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av 
rekommendationerna eller förklara varför 
de inte vidtagit åtgärder. 
Europaparlamentet och rådet ska 
informeras och vid behov även de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ESRB fastslår att dess 2. Om ESRB fastslår att dess 
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rekommendation inte har följts och att 
mottagarna inte kunnat förklara sin 
passivitet, ska det informera rådet och vid 
behov även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

rekommendation inte har följts och att 
mottagarna inte kunnat förklara sin 
passivitet, ska det informera 
Europaparlamentet, rådet och vid behov 
även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en rekommendation har 
offentliggjorts och inte iakttagits och 
mottagarna av rekommendationen inte 
har kunnat förklara sin passivitet får 
Europaparlamentet, efter att ha hört 
ESRB och rådet, uppmana mottagarna att 
höras av Europaparlamentets ansvariga 
utskott.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESRB ska minst en gång om året 
avlägga rapport till Europaparlamentet och 
rådet.

1. ESRB ska minst två gånger om året 
avlägga rapport till Europaparlamentet och 
rådet.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Rapporterna som avses i denna artikel 
ska göras tillgängliga för allmänheten.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På anmodan av rådet eller kommissionen 
ska ESRB också granska särskilda frågor.

2. På anmodan av Europaparlamentet, 
rådet eller kommissionen ska ESRB också 
granska särskilda frågor.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. ESRB:s ordförande och de övriga 
medlemmarna i styrkommittén kan på 
begäran av Europaparlamentet höras av 
Europaparlamentets ansvariga utskott.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av en rapport från 
kommissionen ska rådet granska denna 
förordning tre år efter det att den har trätt i 
kraft och ska efter yttrande från ECB 
avgöra om ESRB:s uppdrag och 
organisation behöver ses över.

På grundval av en rapport från 
kommissionen ska Europaparlamentet och 
rådet granska denna förordning tre år efter 
det att den har trätt i kraft och ska efter 
yttrande från ECB avgöra om 
ESRB:s uppdrag och organisation behöver 
ses över.

I rapporten ska det särskilt bedömas om
– ESFS:s struktur behöver förenklas och 
förstärkas för att öka samstämmigheten 
mellan makro- och mikronivåerna och 
mellan de europeiska 
tillsynsmyndigheterna,
– de europeiska tillsynsmyndigheternas 
föreskrivande befogenheter behöver 
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utökas,
– ESFS:s utveckling stämmer överens 
med den globala utvecklingen,
– det finns tillräcklig mångfald och
kompetens i ESFS.
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