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Изменение 47
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
Европейски съюз, по-специално член 3 
параграф 3, и Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

Or. en

Изменение 48
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) По искане на парламентите на 
участващите държави членки следва 
да бъде възможно компетентните 
комисии на съответните национални 
парламенти да могат да провеждат 
изслушвания на представители на 
Съвета по преобразуване, в 
присъствието на компетентния 
национален орган.

Or. fr

Изменение 49
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) С оглед предприемането при 
необходимост на бърза мярка за 
преобразуване, Съветът по 
преобразуване следва в сътрудничество 
със съответния компетентен орган или 
ЕЦБ да следи отблизо положението със 
съответните институции и 
съблюдаването от тях на всяка наложена 
им мярка в рамките на ранната намеса.

(26) С оглед задействането при 
необходимост на бърза мярка за 
преобразуване, Съветът по 
преобразуване следва в сътрудничество 
със съответния компетентен орган или 
ЕЦБ да следи отблизо положението със 
съответните институции и 
съблюдаването от тях на всяка наложена 
им мярка в рамките на ранната намеса.

Or. fr

Изменение 50
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С оглед ограничаване на 
сътресенията на финансовите пазари и 
икономиката до минимум, 
преобразувателният процес следва да 
бъде кратък. По време на процедурата за 
преобразуване Комисията следва да има 
достъп до цялата информация, която 
сметне, че ѝ е необходима, за да вземе 
дадено решение. Когато Комисията 
реши да открие процедура за 
преобразуването на дадена институция, 
Съветът по преобразуване следва без 
забавяне да приеме процедура за 
преобразуването ѝ, в която се определят 
подробно необходимите инструменти за 
преобразуване и правомощия в тази 
връзка, както и механизмите за 
финансиране.

(27) С оглед ограничаване на 
сътресенията на финансовите пазари и 
икономиката до минимум, 
преобразувателният процес следва да 
бъде много кратък. По време на 
процедурата за преобразуване 
Комисията следва да има достъп до 
цялата информация, която сметне, че ѝ е 
необходима, за да вземе дадено 
решение. Когато Комисията реши да 
открие процедура за преобразуването на 
дадена институция, Съветът по 
преобразуване следва без забавяне да 
приеме процедура за преобразуването ѝ, 
в която се определят подробно 
необходимите инструменти за 
преобразуване и правомощия в тази 
връзка, както и механизмите за 
финансиране.

Or. fr



AM\1008615BG.doc 5/19 PE522.894v01-00

BG

Изменение 51
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Ликвидацията на 
неплатежоспособна институция чрез 
обичайно производство по 
несъстоятелност може да застраши 
финансовата стабилност, да прекъсне 
предоставянето на най-важните услуги и 
да накърни защитеността на 
вложителите. При такива обстоятелства 
прилагането на инструменти за 
преобразуване е от обществен интерес. 
Следователно целите на 
преобразуването би трябвало да бъдат 
осигуряване на непрекъснатост на 
основните финансови услуги, 
поддържане на финансовата стабилност, 
ограничаване на възможностите за 
недобросъвестно поведение чрез 
минимизиране на финансовата подкрепа 
за затруднените институции с 
обществени средства, както и
осигуряване на защита на вложителите.

(28) Ликвидацията на 
неплатежоспособна институция чрез 
обичайно производство по 
несъстоятелност може да застраши 
финансовата стабилност, да прекъсне 
предоставянето на най-важните услуги и 
да накърни защитеността на 
вложителите. При такива обстоятелства 
прилагането на инструменти за 
преобразуване е от обществен интерес. 
Следователно целите на 
преобразуването би трябвало да бъдат 
осигуряване на непрекъснатост на 
основните финансови услуги, 
поддържане на финансовата стабилност, 
ограничаване на възможностите за 
недобросъвестно поведение чрез 
минимизиране на финансовата подкрепа 
за затруднените институции с 
обществени средства, осигуряване на 
защита на вложителите и допринасяне 
за устойчив и балансиран 
икономически растеж.

Or. en

Изменение 52
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Преди обаче да се вземе решение за 
поддържането на неплатежоспособна 
институция като действащо 
предприятие, следва винаги да се 

(29) Преди обаче да се вземе решение за 
поддържането на неплатежоспособна 
институция като действащо 
предприятие, следва винаги да се 
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разгледа възможността за 
ликвидирането ѝ чрез обичайно 
производство по несъстоятелност. Тя 
следва да бъде поддържана като 
действащо предприятие единствено с 
оглед на финансовата стабилност и като 
се използват, доколкото е възможно,
частни средства. Това може да бъде 
постигнато чрез продажбата или 
сливането ѝ с частен купувач, 
обезценяването на задълженията ѝ или 
превръщането на дълга ѝ в собствен 
капитал с оглед рекапитализирането ѝ.

разгледа възможността за 
ликвидирането ѝ чрез обичайно 
производство по несъстоятелност. Тя 
може да бъде поддържана като 
действащо предприятие единствено с 
оглед на финансовата стабилност и като 
се използват частни средства. Това 
може да бъде постигнато чрез 
продажбата или сливането ѝ с частен 
купувач, обезценяването на 
задълженията ѝ или превръщането на 
дълга ѝ в собствен капитал с оглед 
рекапитализирането ѝ.

Or. en

Изменение 53
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 29а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Настоящата икономическа 
криза до голяма степен беше 
предизвикана от финансовия сектор, 
в рамките на който много участници
станаха прекалено големи, за да 
бъдат оставени да фалират, и 
трябваше да бъдат спасени с 
публични средства. Противно на 
логиката на всяка пазарно 
ориентирана икономика, загубите 
бяха социализирани, а печалбите 
приватизирани. Ключовата роля на 
финансовите институции е да 
канализират спестяванията в 
продуктивни инвестиции и 
финансовият сектор следва да бъде 
стеснен до неговите същински 
функции. Следователно 
институциите, достигнали до размер 
и равнище на взаимна обвързаност, 
които има вероятност да създават 
системна заплаха за 
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функционирането на икономиките на 
отделните държави членки или на 
Европейския съюз като цяло, следва 
да бъдат преобразувани, като се 
прилагат съответните 
инструменти, тъй като в 
дългосрочен план това ще доведе до 
по-балансиран и устойчив растеж.

Or. en

Изменение 54
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Ограничаването на правата на 
акционерите и кредиторите следва да 
бъде съобразено с принципите, 
заложени в член 52 от Хартата на 
основните права. Следователно
инструментите за преобразуване следва 
да се прилагат единствено по 
отношение на тези институции, които са 
застрашени от неплатежоспособност 
или са неплатежоспособни, и то 
единствено когато това е необходимо с 
оглед на финансовата стабилност в 
името на общия интерес. По-специално 
те следва да се използват, когато 
институцията не може да бъде 
ликвидирана чрез обичайно 
производство по несъстоятелност, 
тъй като това би дестабилизирало 
финансовата система, когато 
мерките са необходими, за да се 
осигури бързото прехвърляне на 
значими за системата функции и да 
не се наруши предоставянето на тези 
услуги, както и когато липсва разумно 
очакване, че алтернативно решение с 
частни средства, включително 
увеличаване на капитала от 

(31) Инструментите за преобразуване 
следва да се прилагат по отношение на 
тези институции, които са застрашени 
от неплатежоспособност или са 
неплатежоспособни, или на
институциите, достигнали критичен 
размер, и то единствено когато това е 
необходимо за постигане на целта за 
финансова стабилност и устойчив и 
балансиран икономически растеж в 
името на общия интерес.
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съществуващите акционери или от 
трета страна, може да възстанови 
пълната жизнеспособност на 
институцията.

Or. en

Изменение 55
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Намесата в правата на собственост 
следва да не бъде непропорционална. 
Във връзка с това засегнатите 
акционери и кредитори не следва да 
понасят загуби, по-големи от тези, 
които са щели да понесат, ако 
институцията е била ликвидирана към 
момента на вземане на решението за 
преобразуването й. При частичното 
прехвърляне на активи на институцията 
в процес на преобразуване към частен 
купувач или към преходна институция, 
остатъчната нейна част следва да бъде 
ликвидирана по реда на обичайното 
производство по несъстоятелност. За да 
се защитят акционерите и кредиторите 
на институцията в процес на 
ликвидация, те следва да имат право да 
получат плащане за вземанията си в не 
по-малък размер от този, който по 
изчисления са щели да получат, ако 
цялата институция е била ликвидирана 
по реда на обичайно производство по 
несъстоятелност.

(32) Намесата в правата на собственост 
следва да не бъде непропорционална и 
следва винаги да е съобразена със 
защитата на общия обществен 
интерес. Във връзка с това засегнатите 
акционери и кредитори не следва да 
понасят загуби, по-големи от тези, 
които са щели да понесат, ако 
институцията е била ликвидирана към 
момента на вземане на решението за 
преобразуването ѝ. При частичното 
прехвърляне на активи на институцията 
в процес на преобразуване към частен 
купувач или към преходна институция, 
остатъчната нейна част следва да бъде 
ликвидирана по реда на обичайното 
производство по несъстоятелност. За да 
се защитят акционерите и кредиторите 
на институцията в процес на 
ликвидация, те следва да имат право да 
получат плащане за вземанията си в не 
по-малък размер от този, който по 
изчисления са щели да получат, ако 
цялата институция е била ликвидирана 
по реда на обичайно производство по 
несъстоятелност.

Or. en
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Изменение 56
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Комисията следва да постанови 
рамката на мярката за преобразуване в 
зависимост от характерните за дадения 
случай обстоятелства и да е в състояние 
да посочи използването на всички 
необходими инструменти за 
преобразуване. В ясните и точни 
граници на тази рамка Съветът по 
преобразуване следва да определи 
подробната процедура по 
преобразуване. Инструментите за 
преобразуване, предвидени и в 
Директива […], следва да бъдат 
продажба на стопанска дейност, 
преходна институция, рекапитализация 
чрез вътрешни източници и обособяване 
на активите. Рамката следва да 
позволява и да се оцени дали са 
изпълнени условията за обезценка и 
превръщане на капиталови 
инструменти.

(36) Комисията, въз основа на 
проектите за схеми по 
преобразуването, изготвени от 
Съвета по преобразуване, следва да 
постанови рамката на мярката за 
преобразуване в зависимост от 
характерните за дадения случай 
обстоятелства и да е в състояние да 
посочи използването на всички 
необходими инструменти за 
преобразуване. В ясните и точни 
граници на тази рамка Съветът по 
преобразуване следва бързо, ефикасно и 
подробно да определи процедурата по 
преобразуване. Инструментите за 
преобразуване, предвидени и в 
Директива […], следва да бъдат 
продажба на стопанска дейност, 
преходна институция, рекапитализация 
чрез вътрешни източници и обособяване 
на активите. Рамката следва да 
позволява и да се оцени дали са 
изпълнени условията за обезценка и 
превръщане на капиталови 
инструменти.

Or. fr

Изменение 57
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Една ефективна процедура по 
преобразуване би следвало да ограничи 

(39) Една бърза и ефективна процедура 
по преобразуване би следвало да 
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до минимум разходите на 
данъкоплатците за преобразуването на 
дадена неплатежоспособна институция. 
Тя би следвало също така да гарантира, 
че дори големи институции от системно 
значение могат да бъдат преобразувани 
без заплаха за финансовата стабилност. 
Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници постига тази цел, 
като гарантира, че акционерите и 
кредиторите на субекта поемат 
адекватна част от загубите и свързаните 
с преобразуването разходи. Затова 
Съветът за финансова стабилност 
препоръча законовите правомощия за 
обезценяване на дълг да бъдат включени 
в рамката на процедурата за 
преобразуване като допълнителен 
вариант наред с останалите 
инструменти за преобразуване.

ограничи до минимум разходите на 
данъкоплатците за преобразуването на 
дадена неплатежоспособна институция. 
Тя би следвало също така да гарантира, 
че дори големи институции от системно 
значение могат да бъдат преобразувани 
без заплаха за финансовата стабилност. 
Инструментът за рекапитализация чрез 
вътрешни източници постига тази цел, 
като гарантира, че акционерите и 
кредиторите на субекта поемат 
адекватна част от загубите и свързаните 
с преобразуването разходи. Затова 
Съветът за финансова стабилност 
препоръча законовите правомощия за 
обезценяване на дълг да бъдат включени 
в рамката на процедурата за 
преобразуване като допълнителен 
вариант наред с останалите 
инструменти за преобразуване.

Or. fr

Изменение 58
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В него са предвидени мерките за 
преобразуване, които Комисията и 
Съветът по преобразуване могат да 
предприемат, в случай че субект по 
член 2 или група изпълнят условията за 
преобразуване. В плана се вземат под 
внимание различни сценарии, 
включително такива, при които 
неплатежоспособността засяга един 
субект или напротив — се наблюдава на 
фона на по-широкообхватна финансова 
нестабилност или на явления, 
обхващащи цялата система. В него не се 
допуска извънредна финансова 
подкрепа от държавната власт, освен 

4. В него са предвидени мерките за 
преобразуване, които Комисията и 
Съветът по преобразуване могат да 
предприемат, в случай че субект по 
член 2 или група изпълнят условията за 
преобразуване. В плана се вземат под 
внимание различни сценарии, 
включително такива, при които 
неплатежоспособността засяга един 
субект или напротив — се наблюдава на 
фона на по-широкообхватна финансова 
нестабилност или на явления, 
обхващащи цялата система. В него не се 
допуска извънредна финансова 
подкрепа от държавната власт, освен 



AM\1008615BG.doc 11/19 PE522.894v01-00

BG

използването на средства от създадения 
с настоящия регламент Фонд.

използването на средства от създадения 
с настоящия регламент Фонд. Когато 
това не може да бъде гарантирано, 
тъй като даден субект е достигнал 
или е вероятно да достигне критичен 
размер, съветът гарантира, че 
субектът ще адаптира съответно 
своята бизнес стратегия, така че в 
случай на несъстоятелност или криза 
да може да се постигне организирано 
преобразуване.

Or. en

Изменение 59
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При съставянето на планове за 
преобразуването на субект по член 2 
Съветът по преобразуване оценява 
доколко това е възможно в съответствие 
с настоящия регламент. Смята се, че 
субект подлежи на преобразуване, ако 
за отговорния за преобразуването орган 
е осъществимо и вероятно да го 
ликвидира по обичайното производство 
по несъстоятелност или да го 
преобразува, като използва различните
инструменти за преобразуване и 
съответни правомощия, по начин, който 
осигурява непрекъснатост на най-
важните функции на субекта, и без да 
причинява значителни неблагоприятни 
последствия за финансовите системи, 
включително по-широка финансова 
нестабилност или събития с отражение 
върху цялата система, в държавата 
членка, на чиято територия се намира 
той, в други държави членки или в 
Съюза.

2. При съставянето на планове за 
преобразуването на субект по член 2 
Съветът по преобразуване оценява 
доколко това е възможно в съответствие 
с настоящия регламент. Смята се, че 
субект подлежи на преобразуване, ако 
за отговорния за преобразуването орган 
е осъществимо и вероятно да го 
ликвидира по обичайното производство 
по несъстоятелност или да го 
преобразува, като използва различните 
инструменти за преобразуване и 
съответни правомощия, по начин, който 
осигурява непрекъснатост на най-
важните функции на субекта, и без да 
причинява значителни неблагоприятни 
последствия за финансовите системи, 
включително по-широка финансова 
нестабилност или събития с отражение 
върху цялата система, в държавата 
членка, на чиято територия се намира 
той, в други държави членки или в 
Съюза. Субектите, които са 
достигнали критичен размер и за 
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които се счита, че не могат да бъдат 
преобразувани със съществуващите 
инструменти, посочени в член 19, се 
преобразуват по съответния начин. В 
този случай правата на собственост 
са подчинени на обществения 
интерес.

Or. en

Изменение 60
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряване на непрекъснатост на
важните функции;

a) осигуряване на непрекъснатост на 
основните банкови функции;

Or. en

Изменение 61
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) подпомагане на устойчивия и 
балансиран икономически растеж;

Or. en

Обосновка

Банки, които са прекалено големи, за да изпаднат в несъстоятелност, вероятно 
увеличават икономическата нестабилност по време на криза. Следователно 
неблагоприятните страни на банките достигнали критичен размер, са много повече 
от техните икономически ползи.
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Изменение 62
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При преследване на посочените по-горе 
цели Комисията и Съветът по 
преобразуване се стремят да избегнат 
излишната загуба на стойност и да 
сведат до минимум разходите за 
преобразуване.

При преследване на посочените по-горе 
цели Комисията и Съветът по 
преобразуване се стремят да сведат до 
минимум разходите за преобразуване и 
да действат във всеобщ интерес 
вместо в интерес на акционерите и 
кредиторите.

Or. en

Изменение 63
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са изпълнени всички условия по 
параграф 2 Съветът по преобразуване 
препоръчва на Комисията да открие 
процедура за преобразуване по 
отношение на субекта. Препоръката 
съдържа като минимално изискване 
следните елементи:

5. Ако е изпълнено едно от условията
по параграф 2, Съветът по 
преобразуване препоръчва на 
Комисията да открие процедура за 
преобразуване по отношение на субекта. 
Препоръката съдържа като минимално 
изискване следните елементи:

Or. en

Изменение 64
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, субект по 
член 2 или група се приемат за 
неспособни да извършват дейност, 
единствено ако са изпълнени следните
две условия:

2. За целите на параграф 1, субект по 
член 2 или група се приемат за 
неспособни да извършват дейност, ако е
изпълнено едно от следните условия:

Or. en

Изменение 65
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Съвета, в 
съответствие с неговите собствени 
процедури, в присъствието на 
представители на участващите държави 
членки, чиято парична единица не е 
еврото.

6. Съветът по преобразуване отговаря 
устно или писмено на въпроси, 
отправени към него от Европейския 
парламент или от Съвета, в 
съответствие с неговите собствени 
процедури, в присъствието на 
представители на участващите държави 
членки, чиято парична единица не е 
еврото. Съветът по преобразуване 
предоставя в разумен срок отговор на 
отправените към него въпроси.

Or. fr

Изменение 66
Андрю Дъф

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При поискване, изпълнителният 
директор провежда поверителни устни 
обсъждания при закрити врата с 

7. При поискване, изпълнителният 
директор провежда поверителни устни 
обсъждания при закрити врата с 
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председателя и заместник-
председателите на компетентната 
комисия на Европейския парламент, 
когато подобни обсъждания се изискват 
с оглед упражняването на 
правомощията на Европейския 
парламент в рамките на Договора. 
Европейският парламент и Съветът по 
преобразуване сключват споразумение 
относно подробните условия и ред за 
организиране на подобни обсъждания с 
оглед осигуряване на пълна 
поверителност в съответствие със 
задълженията за поверителност, 
наложени от ЕЦБ в ролята й на 
компетентен орган съгласно 
съответното законодателство на Съюза.

председателя и координаторите на 
компетентната комисия на Европейския 
парламент, когато подобни обсъждания 
се изискват с оглед упражняването на 
правомощията на Европейския 
парламент в рамките на Договора. 
Европейският парламент и Съветът по 
преобразуване сключват споразумение 
относно подробните условия и ред за 
организиране на подобни обсъждания с 
оглед осигуряване на пълна 
поверителност в съответствие със 
задълженията за поверителност, 
наложени от ЕЦБ в ролята ѝ на 
компетентен орган съгласно 
съответното законодателство на Съюза.

Or. en

Изменение 67
Андрю Дъф

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Съветът по преобразуване 
изпраща годишния си доклад до 
националните парламенти на 
участващите държави. 
Националните парламенти могат да 
изпращат на Съвета мотивирани
становища по годишния доклад.

Or. en

Изменение 68
Андрю Дъф

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 4 – алинея 2



PE522.894v01-00 16/19 AM\1008615BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заседанията на изпълнителните 
сесии на Съвета по преобразуване се 
свикват по инициатива на 
изпълнителния директор или по 
искане на двама членове. Те се 
председателстват от изпълнителния 
директор. Съветът по преобразуване 
може да покани наблюдатели да 
присъстват на неговите изпълнителни 
сесии на ad hoc основа.

Съветът по преобразуване може да 
покани наблюдатели да присъстват на 
неговите изпълнителни сесии на ad hoc 
основа.

Or. en

Изменение 69
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпълнителният директор и 
заместник изпълнителният директор се 
назначават въз основа на своите 
качества, умения, познания в банковата 
и финансовата област, въз основа на 
опита, свързан с финансовия надзор и 
регулиране.

4. Изпълнителният директор и 
заместник изпълнителният директор се 
назначават въз основа на своите 
качества, умения, познания в банковата 
и финансовата област, въз основа на 
опита, свързан с финансовия надзор и 
регулиране. Назначенията трябва
също така да се основават, доколкото 
това е възможно, на принципа за 
равенство между мъжете и жените.

Or. fr

Изменение 70
Андрю Дъф

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета списък 
от кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен 
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор след 
изслушване на Европейския парламент.

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета списък 
от кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен 
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор след одобрение
на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 71
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета списък 
от кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен 
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор след 
изслушване на Европейския парламент.

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
Комисията предлага на Съвета и на 
Европейския парламент списък от 
кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен 
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор след одобрение
от Европейския парламент.

Or. fr

Изменение 72
Хелмут Шолц

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 

5. След изслушване на Съвета по 
преобразуване на негова пленарна сесия 
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Комисията предлага на Съвета списък 
от кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен 
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор след 
изслушване на Европейския парламент.

Комисията предлага на Съвета и на 
Европейския парламент списък от 
кандидати за постовете изпълнителен 
директор и заместник изпълнителен 
директор. Съветът назначава 
изпълнителен директор и заместник 
изпълнителен директор след одобрение
на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 73
Андрю Дъф

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако изпълнителният директор или 
заместник изпълнителният директор 
вече не отговарят на необходимите 
условия за изпълнение на съответните 
си задължения или са виновни за 
извършването на тежко провинение, 
Съветът може, след предложение на 
Комисията и изслушване на 
Европейския парламент, да отстрани от 
длъжност единия или другия.

8. Ако изпълнителният директор или 
заместник изпълнителният директор 
вече не отговарят на необходимите 
условия за изпълнение на съответните 
си задължения или са виновни за 
извършването на тежко провинение, 
Съветът може, след предложение на 
Комисията и одобрение на Европейския 
парламент, да отстрани от длъжност 
единия или другия.

Or. en

Изменение 74
Андрю Дъф

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нито държавите членки, нито друг 
публичен или частен орган имат 
право да се опитват да въздействат 
върху изпълнителния директор и 

заличава се
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заместник изпълнителния директор 
при изпълнението на техните задачи.

Or. en

Изменение 75
Андрю Дъф

Предложение за регламент
Член 69а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69a
Фискална предпазна мярка

В срок от пет години от влизането в 
сила на настоящия регламент се 
създава общ инструмент на Съюза за 
предоставяне на заеми, който да
възложи на Европейския механизъм за 
стабилност функцията на фискална 
предпазна мярка за Фонда. Тази мярка 
се приема като част от процедурата 
за преглед на Единния механизъм за 
преобразуване, предвидена в член 83.

Or. en


