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Pozměňovací návrh 47
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a 
zejména na čl. 3 odst. 3 této smlouvy, a na
Smlouvu o fungování Evropské unie, a 
zejména na článek 114 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Na žádost parlamentů zúčastněných 
členských států by mělo být možné 
uspořádat za přítomnosti příslušného 
vnitrostátního orgánu slyšení zástupce 
výboru v příslušných výborech 
parlamentů dotčených členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pro rychlé přijetí nutného opatření 
k řešení problémů by měl výbor ve 
spolupráci s příslušným orgánem nebo 

(26) Pro rychlé spuštění nutného opatření 
k řešení problémů by měl výbor ve 
spolupráci s příslušným orgánem nebo 
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ECB bedlivě monitorovat stav dotyčných 
institucí a zavádění všech opatření rané 
intervence přijatých ve vztahu k nim ze 
strany těchto institucí.

ECB bedlivě monitorovat stav dotyčných 
institucí a zavádění všech opatření rané 
intervence přijatých ve vztahu k nim ze 
strany těchto institucí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K omezení narušení finančního trhu a
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Rozhodne-li se Komise 
řešit problémy některé instituce, měl by 
výbor ihned schválit režim řešení problémů 
upravující podrobnosti ohledně nástrojů 
k řešení problémů a uplatňovaných 
pravomocí a použití veškerých 
mechanismů financování.

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během velmi krátké doby. 
Komise by měla během celého postupu 
řešení problémů mít přístup ke všem 
informacím, které bude považovat za 
nezbytné pro přijetí zasvěceného 
rozhodnutí v rámci tohoto postupu. 
Rozhodne-li se Komise řešit problémy 
některé instituce, měl by výbor ihned 
schválit režim řešení problémů upravující 
podrobnosti ohledně nástrojů k řešení 
problémů a uplatňovaných pravomocí a 
použití veškerých mechanismů 
financování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Likvidace instituce v úpadku 
v běžném úpadkovém řízení by mohla 
ohrozit finanční stabilitu, přerušit 
poskytování zásadních funkcí a ohrozit 

(28) Likvidace instituce v úpadku 
v běžném úpadkovém řízení by mohla 
ohrozit finanční stabilitu, přerušit 
poskytování zásadních funkcí a ohrozit 
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ochranu vkladatelů. V takovém případě 
existuje veřejný zájem na uplatnění 
nástrojů k řešení problémů. Cíli řešení 
problémů by tudíž mělo být zajištění 
kontinuity základních finančních služeb, 
udržení stability finančního systému, 
omezení morálního hazardu 
minimalizováním toho, aby se instituce 
v úpadku spoléhaly na veřejnou finanční 
podporu, a ochrana pojištěných vkladatelů.

ochranu vkladatelů. V takovém případě 
existuje veřejný zájem na uplatnění 
nástrojů k řešení problémů. Cíli řešení 
problémů by tudíž mělo být zajištění 
kontinuity základních finančních služeb, 
udržení stability finančního systému, 
omezení morálního hazardu 
minimalizováním toho, aby se instituce 
v úpadku spoléhaly na veřejnou finanční 
podporu, ochrana pojištěných vkladatelů a 
přispění k udržitelnému a vyváženému 
hospodářskému růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Než však bude možné přijmout 
rozhodnutí zachovat instituci v platební 
neschopnosti jako trvající podnik, měla by 
být vždy zvážena její likvidace v běžném 
úpadkovém řízení. Instituce v platební 
neschopnosti by měla být zachována jako 
trvající podnik z důvodů finanční stability 
a v maximální možné míře za použití 
soukromých zdrojů. Toho lze dosáhnout 
prostřednictvím prodeje kupujícímu ze 
soukromého sektoru či fúze s ním nebo po 
odepsání závazků instituce či konverzi 
jejího dluhu na kapitál s cílem provést 
rekapitalizaci.

(29) Než však bude možné přijmout 
rozhodnutí zachovat instituci v platební 
neschopnosti jako trvající podnik, měla by 
být vždy zvážena její likvidace v běžném 
úpadkovém řízení. Instituce v platební 
neschopnosti může být zachována jako 
trvající podnik z důvodů finanční stability 
a za použití soukromých zdrojů. Toho lze 
dosáhnout prostřednictvím prodeje 
kupujícímu ze soukromého sektoru či fúze 
s ním nebo po odepsání závazků instituce 
či konverzi jejího dluhu na kapitál s cílem 
provést rekapitalizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Současná hospodářská krize byla z 
velké části způsobena finančním 
odvětvím, kde se mnoho subjektů stalo 
příliš velkými na to, aby mohly padnout, a 
musely být zachráněny prostřednictvím 
veřejných financí. Proti logice tržního 
hospodářství se ztráty rozdělovaly na 
celou společnost a zisky si rozděloval 
privátní sektor. Klíčovou úlohou 
finančních institucí je směrovat úspory do 
produktivních investic a finanční odvětví 
by se mělo omezit na své hlavní funkce. 
Instituce, které dosáhly takové velikosti a 
míry vzájemného propojení, která by 
mohla systémově ohrožovat fungování 
hospodářství jednotlivých členských států 
nebo Evropské unie jako celku, by tak 
měly být řešeny za použití příslušných 
nástrojů, neboť to povede v dlouhodobém 
výhledu k vyváženějšímu a 
udržitelnějšímu růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Omezení práv akcionářů a věřitelů by 
měla být v souladu s článkem 52 Listiny 
základních práv. Nástroje k řešení 
problémů by proto měly být uplatněny 
pouze na instituce, jež jsou v úpadku nebo 
je u nich úpadek pravděpodobný, a pouze 
pokud je to nezbytné ke splnění cíle 
finanční stability v obecném zájmu.
Nástroje k řešení problémů by se zejména 
měly použít, pokud instituci nelze 
likvidovat v běžném úpadkovém řízení, 
aniž by byl destabilizován finanční systém, 

(31) Nástroje k řešení problémů by měly 
být uplatněny na instituce, jež jsou 
v úpadku nebo je u nich úpadek 
pravděpodobný, nebo na instituce, které 
dosáhly kritické velikosti, a pouze pokud 
je to nezbytné ke splnění cíle finanční 
stability a udržitelného a vyváženého 
hospodářského růstu v obecném zájmu.
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pokud jsou tato opatření nezbytná 
k zajištění rychlého převodu a kontinuity 
systémově významných funkcí a pokud 
neexistuje přiměřená vyhlídka případného 
alternativního soukromoprávního řešení, 
včetně zvýšení kapitálu stávajícími 
akcionáři nebo jakoukoli třetí stranou, jež 
by postačovalo k obnovení plné 
životaschopnosti instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zásah do majetkových práv by neměl 
být nepřiměřený. Dotčeným akcionářům a 
věřitelům by proto neměly vzniknout větší 
ztráty, než které by jim vznikly, pokud by 
v době přijetí rozhodnutí o řešení problémů 
došlo k likvidaci instituce. V případě 
částečného převodu aktiv řešené instituce 
na soukromého kupujícího nebo 
překlenovací instituci by zbylá část řešené 
instituce měla být zlikvidována v běžném 
úpadkovém řízení. V zájmu ochrany 
stávajících akcionářů a věřitelů instituce 
během úpadkového řízení by tito akcionáři 
a věřitelé měli mít nárok získat úhradu 
svých pohledávek, která by neměla být 
nižší než částka, která by jim podle odhadů 
byla vyplacena, pokud by v běžném 
úpadkovém řízení byla likvidována celá 
instituce.

(32) Zásah do majetkových práv by neměl 
být nepřiměřený a měl by být vždy v 
souladu s ochranou obecného veřejného 
zájmu. Dotčeným akcionářům a věřitelům 
by proto neměly vzniknout větší ztráty, než 
které by jim vznikly, pokud by v době 
přijetí rozhodnutí o řešení problémů došlo 
k likvidaci instituce. V případě částečného 
převodu aktiv řešené instituce na 
soukromého kupujícího nebo překlenovací 
instituci by zbylá část řešené instituce měla 
být zlikvidována v běžném úpadkovém 
řízení. V zájmu ochrany stávajících 
akcionářů a věřitelů instituce 
během úpadkového řízení by tito akcionáři 
a věřitelé měli mít nárok získat úhradu 
svých pohledávek, která by neměla být 
nižší než částka, která by jim podle odhadů 
byla vyplacena, pokud by v běžném 
úpadkovém řízení byla likvidována celá 
instituce.

Or. en



PE522.894v01-00 8/17 AM\1008615CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 56
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Komise by měla stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být 
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

(36) Komise by měla na základě návrhů 
plánů řešení vypracovaných výborem 
stanovit rámec pro opatření k řešení 
problémů, která by měla být přijata na 
základě okolností jednotlivých případů, a 
měla by být schopna označit všechna 
použitelná opatření nezbytná k řešení 
problémů. V takto jasném a konkrétním 
rámci by měl výbor rychle a účinně 
rozhodovat o podrobném režimu řešení 
problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Účinný režim řešení problémů by měl 
minimalizovat náklady řešení problémů 
instituce v úpadku, které nesou daňoví 
poplatníci. Měl by rovněž zajistit, aby bylo 
možné řešit i problémy velkých, systémově 
významných institucí bez ohrožení 
finanční stability. Nástroj odepsání 
závazků tohoto cíle dosahuje tím, že 
zajišťuje, aby si akcionáři a věřitelé 

(39) Rychlý a účinný režim řešení 
problémů by měl minimalizovat náklady 
řešení problémů instituce v úpadku, které 
nesou daňoví poplatníci. Měl by rovněž 
zajistit, aby bylo možné řešit i problémy 
velkých, systémově významných institucí 
bez ohrožení finanční stability. Nástroj 
odepsání závazků tohoto cíle dosahuje tím, 
že zajišťuje, aby si akcionáři a věřitelé 
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subjektu připsali odpovídající ztráty a aby 
nesli příslušnou část nákladů. Za tím 
účelem by měla být součástí rámce řešení 
problémů zákonná pravomoc odepsat 
závazky jakožto doplňková možnost ve 
spojení s jinými nástroji k řešení problémů, 
tak jak doporučuje Rada pro finanční 
stabilitu.

subjektu připsali odpovídající ztráty a aby 
nesli příslušnou část nákladů. Za tím 
účelem by měla být součástí rámce řešení 
problémů zákonná pravomoc odepsat 
závazky jakožto doplňková možnost ve 
spojení s jinými nástroji k řešení problémů, 
tak jak doporučuje Rada pro finanční 
stabilitu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, které mohou Komise a 
výbor přijmout, pokud subjekt uvedený v 
článku 2 nebo skupina splňují podmínky 
pro řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu 
kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením.

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, které mohou Komise a 
výbor přijmout, pokud subjekt uvedený v 
článku 2 nebo skupina splňují podmínky 
pro řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu 
kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením. Pokud to nelze zaručit, 
protože určitý subjekt dosáhl nebo 
pravděpodobně dosáhne kritické velikosti, 
zajistí výbor, aby tento subjekt přizpůsobil 
svou podnikatelskou strategii tak, aby 
v případě úpadku nebo krize bylo možno 
dosáhnout řádného řešení problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Helmut Scholz
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracovávání plánu řešení 
problémů pro subjekty uvedené v článku 2 
výbor posoudí, v jaké rozsahu lze obnovit 
platební schopnost takového subjektu v 
souladu s tímto nařízením. Má se za to, že 
je možné obnovit platební schopnost 
subjektu, pokud ho orgán příslušný k řešení 
může proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení nebo obnovit 
jeho platební schopnost uplatněním 
různých nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů, aniž by to mělo závažné 
nepříznivé důsledky pro finanční systémy –
včetně okolností širší finanční nestability 
nebo událostí se systémovým dopadem –
členského státu, v němž se subjekt nachází, 
nebo jiných členských států nebo Unie a 
s cílem zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
subjektem prováděných.

2. Při vypracovávání plánu řešení 
problémů pro subjekty uvedené v článku 2 
výbor posoudí, v jaké rozsahu lze obnovit 
platební schopnost takového subjektu v 
souladu s tímto nařízením. Má se za to, že 
je možné obnovit platební schopnost 
subjektu, pokud ho orgán příslušný k řešení 
může proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení nebo obnovit 
jeho platební schopnost uplatněním 
různých nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů, aniž by to mělo závažné 
nepříznivé důsledky pro finanční systémy –
včetně okolností širší finanční nestability 
nebo událostí se systémovým dopadem –
členského státu, v němž se subjekt nachází, 
nebo jiných členských států nebo Unie a 
s cílem zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
subjektem prováděných. Subjekty, které 
dosáhly kritické velikosti a u kterých se 
předpokládá, že nelze obnovit jejich 
platební schopnost se stávajícími nástroji 
uvedenými v článku 19, se odpovídajícím 
způsobem restrukturalizují. V takovém 
případě se vlastnická práva podřídí 
obecnému veřejnému zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistit kontinuitu zásadních funkcí; a) zajistit kontinuitu základních 
bankovních funkcí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přispět k udržitelnému a vyváženému 
hospodářskému růstu;

Or. en

Odůvodnění

Je pravděpodobné, že banky, které jsou příliš velké na to, aby mohly padnout, zvyšují v době 
krize ekonomickou nestabilitu. Proto jsou nevýhody bank, které dosáhly kritické velikosti, 
větší než jejich ekonomický přínos.

Pozměňovací návrh 62
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při dosahování výše uvedených cílů se 
Komise a výbor snaží zabránit snižování 
hodnoty, jež není nezbytné, a 
minimalizovat náklady na řešení 
problémů.

Při dosahování výše uvedených cílů se 
Komise a výbor snaží minimalizovat 
náklady na řešení problémů a jednat 
v celkovém obecném zájmu, nikoli 
v zájmu akcionářů a věřitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud jsou všechny podmínky 5. Pokud je jedna z podmínek stanovených
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stanovené v odstavci 2 splněny, výbor 
doporučí Komisi, aby se na subjekt 
uplatnilo řešení problémů. Doporučení 
obsahuje alespoň:

v odstavci 2 splněna, výbor doporučí 
Komisi, aby se na subjekt uplatnilo řešení 
problémů. Doporučení obsahuje alespoň:

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 se má za to, že 
subjekt uvedený v článku 2 nebo skupina 
již nejsou životaschopné pouze v případě, 
že jsou splněny obě z těchto podmínek:

2. Pro účely odstavce 1 se má za to, že 
subjekt uvedený v článku 2 nebo skupina 
již nejsou životaschopné v případě, že je 
splněna jen jedna z těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výbor odpoví ústně nebo písemně na 
otázky, které mu položí Evropský 
parlament nebo Rada, v souladu se svými 
postupy a za přítomnosti zástupců 
kteréhokoli zúčastněného členského státu, 
jehož měnou není euro.

6. Výbor odpoví ústně nebo písemně na 
otázky, které mu položí Evropský 
parlament nebo Rada, v souladu se svými 
postupy a za přítomnosti zástupců 
kteréhokoli zúčastněného členského státu, 
jehož měnou není euro. Výbor předloží 
odpověď na otázky, které jsou mu 
položeny, v přiměřené lhůtě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Andrew Duff
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Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jsou-li taková jednání nezbytná pro 
výkon pravomocí Evropského parlamentu 
podle Smlouvy, vede výkonný ředitel na 
žádost za zavřenými dveřmi důvěrná ústní 
jednání o svých úkolech s předsedou a 
místopředsedy příslušného výboru 
Evropského parlamentu. Evropský 
parlament a výbor uzavřou dohodu o 
podrobných pravidlech organizace těchto 
jednání, a to za účelem zajištění plné 
důvěrnosti v souladu s požadavky na 
důvěrnost, které ECB coby příslušnému 
orgánu ukládají příslušné právní předpisy 
Unie.

7. Jsou-li taková jednání nezbytná pro 
výkon pravomocí Evropského parlamentu 
podle Smlouvy, vede výkonný ředitel na 
žádost za zavřenými dveřmi důvěrná ústní 
jednání o svých úkolech s předsedou a 
koordinátory příslušného výboru 
Evropského parlamentu. Evropský 
parlament a výbor uzavřou dohodu o 
podrobných pravidlech organizace těchto 
jednání, a to za účelem zajištění plné 
důvěrnosti v souladu s požadavky na 
důvěrnost, které ECB coby příslušnému 
orgánu ukládají příslušné právní předpisy 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výbor předloží svou výroční zprávu 
vnitrostátním parlamentům zúčastněných 
států. Vnitrostátní parlamenty mohou 
výboru předat odůvodněná stanoviska 
k výroční zprávě.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zasedání výboru ve složení pro výkonné 
zasedání svolává výkonný ředitel, a to 
buď z vlastního podnětu, nebo na žádost 
dvou členů, přičemž zasedání předsedá 
výkonný ředitel. Výbor může případně 
přizvat k účasti na svém výkonném 
zasedání pozorovatele.

Výbor může případně přizvat k účasti na 
svém výkonném zasedání pozorovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výkonný ředitel a zástupce výkonného 
ředitele jsou jmenováni na základě zásluh, 
kvalifikace, znalostí bankovních a 
finančních záležitostí a zkušeností 
s finančním dohledem a regulací.

4. Výkonný ředitel a zástupce výkonného 
ředitele jsou jmenováni na základě zásluh, 
kvalifikace, znalostí bankovních a 
finančních záležitostí a zkušeností 
s finančním dohledem a regulací. 
Jmenování se rovněž musí co nejvíce 
opírat o zásadu rovnosti mezi muži a 
ženami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise navrhne seznam kandidátů na 
jmenování výkonného ředitele a zástupce 
výkonného ředitele po vyslechnutí výboru 
na jeho plenárním zasedání. Výkonného 
ředitele a zástupce výkonného ředitele 

5. Komise navrhne seznam kandidátů na 
jmenování výkonného ředitele a zástupce 
výkonného ředitele po vyslechnutí výboru 
na jeho plenárním zasedání. Výkonného 
ředitele a zástupce výkonného ředitele 
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jmenuje Rada po slyšení v Evropském
parlamentu.

jmenuje Rada po obdržení 
souhlasu Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise navrhne seznam kandidátů na 
jmenování výkonného ředitele a zástupce 
výkonného ředitele po vyslechnutí výboru 
na jeho plenárním zasedání. Výkonného 
ředitele a zástupce výkonného ředitele 
jmenuje Rada po slyšení v Evropském
parlamentu.

5. Komise navrhne Radě a Evropskému 
parlamentu seznam kandidátů na 
jmenování výkonného ředitele a zástupce 
výkonného ředitele po vyslechnutí výboru 
na jeho plenárním zasedání. Výkonného 
ředitele a zástupce výkonného ředitele 
jmenuje Rada po schválení Evropským
parlamentem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise navrhne seznam kandidátů na 
jmenování výkonného ředitele a zástupce 
výkonného ředitele po vyslechnutí výboru 
na jeho plenárním zasedání. Výkonného 
ředitele a zástupce výkonného ředitele 
jmenuje Rada po slyšení v Evropském
parlamentu.

5. Komise navrhne seznam kandidátů na 
jmenování výkonného ředitele a zástupce 
výkonného ředitele Radě a Evropskému 
parlamentu po vyslechnutí výboru na jeho 
plenárním zasedání. Výkonného ředitele 
a zástupce výkonného ředitele jmenuje 
Rada po obdržení souhlasu Evropského
parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud výkonný ředitel nebo zástupce 
výkonného ředitele přestane splňovat 
podmínky pro výkon svých povinností 
nebo se dopustil závažného pochybení, 
může Rada na návrh Komise po slyšení v 
Evropském parlamentu výkonného ředitele 
nebo zástupce výkonného ředitele funkce 
zbavit.

8. Pokud výkonný ředitel nebo zástupce 
výkonného ředitele přestane splňovat 
podmínky pro výkon svých povinností 
nebo se dopustil závažného pochybení, 
může Rada na návrh Komise po obdržení
souhlasu Evropského parlamentu 
výkonného ředitele nebo zástupce 
výkonného ředitele funkce zbavit.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádný členský stát ani jiný veřejný 
nebo soukromý subjekt se nesmí snažit 
ovlivňovat výkonného ředitele a zástupce 
výkonného ředitele při plnění jejich 
úkolů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Andrew Duff

Návrh nařízení
Článek 69 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69a
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Fiskální pojistka
Do pěti let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost bude vytvořen společný úvěrový 
nástroj Unie, díky němuž získá Evropský 
mechanismus stability funkci fiskální 
pojistky pro fond. Toto opatření se 
považuje za součást postupu přezkumu 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů bank uvedeného v článku 83.

Or. en


