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Ændringsforslag 47
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

under henvisning til artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig artikel 114,

Or. en

Ændringsforslag 48
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Efter anmodning fra parlamenterne 
i de deltagende medlemsstater bør en 
repræsentant for Afviklingsinstansen 
kunne høres i nærværelse af den 
nationale kompetente myndighed af de 
kompetente udvalg fra de berørte 
nationale parlamenter.

Or. fr

Ændringsforslag 49
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at sikre en hurtig (26) For at sikre en hurtig iværksættelse, 
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afviklingsindsats, når det bliver 
nødvendigt, bør Afviklingsinstansen i 
samarbejde med den relevante kompetente 
myndighed eller ECB nøje overvåge de 
pågældende institutters situation, og 
hvorvidt institutterne overholder eventuelle 
foranstaltninger i forbindelse med tidlig 
indgriben, som de har truffet.

når det bliver nødvendigt, bør 
Afviklingsinstansen i samarbejde med den 
relevante kompetente myndighed eller 
ECB nøje overvåge de pågældende 
institutters situation, og hvorvidt 
institutterne overholder eventuelle 
foranstaltninger i forbindelse med tidlig 
indgriben, som de har truffet.

Or. fr

Ændringsforslag 50
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at bringe et 
institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og 
-beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
meget kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at bringe et 
institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og 
-beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

Or. fr

Ændringsforslag 51
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Likvidation af et nødlidende institut 
ved almindelig insolvensbehandling kan 
bringe den finansielle stabilitet i fare, 
bevirke en afbrydelse i leveringen af 
væsentlige ydelser og være til skade for 
beskyttelsen af indskydere. I så fald kan 
anvendelsen af afviklingsværktøjer 
begrundes i almene hensyn. Målene for 
afvikling bør derfor være at sikre 
videreførelse af væsentlige finansielle 
ydelser, opretholde det finansielle systems 
stabilitet, reducere moralsk hasard ved at 
sørge for, at man i mindst muligt omfang 
sætter sit lid til finansiel støtte fra det 
offentlige til nødlidende institutter, og
beskytte indskydere.

(28) Likvidation af et nødlidende institut 
ved almindelig insolvensbehandling kan 
bringe den finansielle stabilitet i fare, 
bevirke en afbrydelse i leveringen af 
væsentlige ydelser og være til skade for 
beskyttelsen af indskydere. I så fald kan 
anvendelsen af afviklingsværktøjer 
begrundes i almene hensyn. Målene for 
afvikling bør derfor være at sikre 
videreførelse af væsentlige finansielle 
ydelser, opretholde det finansielle systems 
stabilitet, reducere moralsk hasard ved at 
sørge for, at man i mindst muligt omfang 
sætter sit lid til finansiel støtte fra det 
offentlige til nødlidende institutter, 
beskytte indskydere og bidrage til 
bæredygtig og afbalanceret økonomisk 
vækst.

Or. en

Ændringsforslag 52
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Likvidation af et insolvent institut ved 
almindelig insolvensbehandling bør dog 
altid overvejes, inden der eventuelt træffes 
en beslutning om at videreføre instituttet 
som en going concern. Et insolvent institut
bør videreføres som en going concern af 
hensyn til den finansielle stabilitet og ved 
anvendelse af private midler i det omfang, 
dette er muligt. Dette kan opnås enten 
gennem salg til eller fusion med en privat 
køber eller efter en nedskrivning af 
instituttets passiver eller en konvertering af 
dets gæld til egenkapital for at foretage en 
rekapitalisering.

(29) Likvidation af et insolvent institut ved 
almindelig insolvensbehandling bør dog 
altid overvejes, inden der eventuelt træffes 
en beslutning om at videreføre instituttet 
som en going concern. Et insolvent institut
kan videreføres som en going concern af 
hensyn til den finansielle stabilitet og ved 
anvendelse af private midler. Dette kan 
opnås enten gennem salg til eller fusion 
med en privat køber eller efter en 
nedskrivning af instituttets passiver eller en 
konvertering af dets gæld til egenkapital 
for at foretage en rekapitalisering.
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Or. en

Ændringsforslag 53
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Den aktuelle økonomiske krise blev 
primært foranlediget af den finansielle 
sektor, hvor mange aktører var blevet for 
store til at fejle og måtte reddes med 
offentlige midler. I modsætning til enhver 
markedsøkonomisk logik blev tab fordelt 
og overskud privatiseret. De finansielle 
institutters vigtigste rolle er at kanalisere 
besparelser over på produktive 
investeringer, og den finansielle sektor 
bør reduceres til dens centrale 
funktioner.. De institutter, som har nået 
en størrelse og et niveau af indbyrdes 
forbundethed, som sandsynligvis vil 
udgøre en systemisk trussel mod 
velfungerende økonomier i enkelte 
medlemsstater eller Den Europæiske 
Union som helhed, bør således afvikles 
ved anvendelse af de respektive værktøjer, 
eftersom dette på langt sigt vil føre til 
mere afbalanceret og bæredygtig vækst.

Or. en

Ændringsforslag 54
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Begrænsningerne af aktionærers og 
kreditorers rettigheder bør være i 

(31) Afviklingsværktøjerne bør derfor kun 
anvendes på institutter, som er nødlidende 
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overensstemmelse med artikel 52 i 
chartret om grundlæggende rettigheder. 
Afviklingsværktøjerne bør derfor kun 
anvendes på institutter, som er nødlidende 
eller forventeligt nødlidende, og kun når 
det er nødvendigt for at forfølge målet om 
finansiel stabilitet i almenhedens interesse.
Nærmere bestemt bør der anvendes 
afviklingsværktøjer, når instituttet ikke 
kan likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling uden at destabilisere 
det finansielle system og 
foranstaltningerne er nødvendige for at 
sikre hurtig overførsel og videreførelse af 
systemisk vigtige funktioner, og når der 
ikke er rimelig udsigt til en alternativ 
privat løsning, f.eks. at de eksisterende 
aktionærer eller tredjemand foretager en 
kapitalforøgelse, som er tilstrækkelig til at 
genoprette instituttets fulde levedygtighed.

eller forventeligt nødlidende, eller 
institutter, som har nået en kritisk 
størrelse, og kun når det er nødvendigt at 
forfølge målet om finansiel stabilitet og 
bæredygtig og afbalanceret økonomisk 
vækst i almenhedens interesse.

Or. en

Ændringsforslag 55
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Indgriben i ejendomsrettigheder bør 
ikke ske i urimeligt omfang. De berørte 
aktionærer og kreditorer bør derfor ikke 
lide større tab, end hvis instituttet var 
blevet likvideret på tidspunktet for 
beslutningen om afvikling. Hvis en del af 
aktiverne i et institut under afvikling 
overføres til en privat køber eller et 
broinstitut, bør den resterende del af 
instituttet likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling. For at beskytte 
eksisterende aktionærer og kreditorer ved 
likvidationen af instituttet, bør disse have 
ret til som betaling for deres fordringer at 
modtage mindst det samme som det, de 

(32) Indgriben i ejendomsrettigheder bør 
ikke ske i urimeligt omfang og bør altid 
stemme overens med beskyttelsen af 
almenhedens interesse. De berørte 
aktionærer og kreditorer bør derfor ikke 
lide større tab, end hvis instituttet var 
blevet likvideret på tidspunktet for 
beslutningen om afvikling. Hvis en del af 
aktiverne i et institut under afvikling 
overføres til en privat køber eller et 
broinstitut, bør den resterende del af 
instituttet likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling. For at beskytte 
eksisterende aktionærer og kreditorer ved 
likvidationen af instituttet, bør disse have 
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kunne have forventet, hvis hele instituttet 
var blevet likvideret ved almindelig 
insolvensbehandling.

ret til som betaling for deres fordringer at 
modtage mindst det samme som det, de 
kunne have forventet, hvis hele instituttet 
var blevet likvideret ved almindelig 
insolvensbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 56
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kommissionen bør fastlægge 
rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

(36) Kommissionen, der baserer sig på 
udkastene til forslag til forordning 
udarbejdet af Afviklingsindsatsen, bør 
fastlægge rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen hurtigt og effektivt 
træffe beslutning om afviklingsordningens 
nærmere indhold. De relevante 
afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

Or. fr

Ændringsforslag 57
Constance Le Grip
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Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) I en effektiv afviklingsordning bør 
omkostningerne til afvikling af et 
nødlidende institut i mindst muligt omfang 
bæres af skatteyderne. En sådan ordning 
bør desuden sikre, at selv store institutter af 
systemisk betydning kan afvikles uden at 
bringe den finansielle stabilitet i fare. Bail-
in-værktøjet opfylder dette mål, idet det 
sørger for, at enhedens aktionærer og 
kreditorer lider passende tab og bærer en 
passende del af disse omkostninger. Med 
henblik herpå bør man i et regelsæt for 
afvikling medtage lovpligtige 
gældsnedskrivningsbeføjelser som en 
yderligere mulighed i samspil med andre 
afviklingsværktøjer, jf. anbefalingerne fra 
Rådet for Finansiel Stabilitet.

(39) I en hurtig og effektiv 
afviklingsordning bør omkostningerne til 
afvikling af et nødlidende institut i mindst 
muligt omfang bæres af skatteyderne. En 
sådan ordning bør desuden sikre, at selv 
store institutter af systemisk betydning kan 
afvikles uden at bringe den finansielle 
stabilitet i fare. Bail-in-værktøjet opfylder 
dette mål, idet det sørger for, at enhedens 
aktionærer og kreditorer lider passende tab 
og bærer en passende del af disse 
omkostninger. Med henblik herpå bør man 
i et regelsæt for afvikling medtage 
lovpligtige gældsnedskrivningsbeføjelser 
som en yderligere mulighed i samspil med 
andre afviklingsværktøjer, jf. 
anbefalingerne fra Rådet for Finansiel 
Stabilitet.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som 
Kommissionen og Afviklingsinstansen kan 
træffe, hvis en i artikel 2 omhandlet enhed 
eller en koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som 
Kommissionen og Afviklingsinstansen kan 
træffe, hvis en i artikel 2 omhandlet enhed 
eller en koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
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Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning.

Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning. Såfremt 
dette ikke kan garanteres, fordi en enhed 
har nået eller sandsynligvis vil nå en 
kritisk størrelse, sikrer 
Afviklingsinstansen, at enheden tilpasser 
sin forretningsstrategi tilsvarende, så der i 
tilfælde af konkurs eller krise kan opnås 
en ordentlig afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 59
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved udarbejdelsen af en afviklingsplan 
for enheder som omhandlet i artikel 2 
vurderer Afviklingsinstansen, i hvilket 
omfang en sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
afviklingsmyndigheden enten afvikler den 
ved almindelig insolvensbehandling eller 
anvender de forskellige afviklingsværktøjer 
og -beføjelser på enheden, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
den medlemsstat, hvor enheden befinder 
sig, eller andre medlemsstater eller 
Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelsen af enhedens kritiske 
funktioner.

2. Ved udarbejdelsen af en afviklingsplan 
for enheder som omhandlet i artikel 2 
vurderer Afviklingsinstansen, i hvilket 
omfang en sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
afviklingsmyndigheden enten afvikler den 
ved almindelig insolvensbehandling eller 
anvender de forskellige afviklingsværktøjer 
og -beføjelser på enheden, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
den medlemsstat, hvor enheden befinder 
sig, eller andre medlemsstater eller 
Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelsen af enhedens kritiske 
funktioner. Enheder, som har nået en 
kritisk størrelse, og som ikke anses for at 
kunne afvikles med de eksisterende 
værktøjer i henhold til artikel 19, 
omstruktureres tilsvarende. I så fald 
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efterstilles ejendomsrettigheder 
almenhedens interesser.

Or. en

Ændringsforslag 60
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre videreførelsen af kritiske
funktioner

a) at sikre videreførelsen af basale 
bankfunktioner

Or. en

Ændringsforslag 61
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at bidrage til bæredygtig og 
afbalanceret økonomisk vækst.

Or. en

Begrundelse

Banker, der er for store til at blive nødlidende, kan forventes at øge den økonomiske volatilitet 
i krisetider. Ulemperne ved banker, der har nået en kritisk størrelse, er derfor større end de 
økonomiske fordele.

Ændringsforslag 62
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen og Afviklingsinstansen 
forfølger ovennævnte mål, søger de at
undgå unødvendige værditab og at
minimere afviklingsomkostningerne.

Når Kommissionen og Afviklingsinstansen 
forfølger ovennævnte mål, søger de at
minimere afviklingsomkostningerne og at
handle i den almene interesse frem for i 
aktionærernes og kreditorernes interesse.

Or. en

Ændringsforslag 63
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til 
Kommissionen, at enheden bringes under 
afvikling. Henstillingen skal som minimum 
indeholde følgende:

5. Hvis en af betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til 
Kommissionen, at enheden bringes under 
afvikling. Henstillingen skal som minimum 
indeholde følgende:

Or. en

Ændringsforslag 64
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 anses en enhed 
som omhandlet i artikel 2 eller en koncern 
kun for ikke længere at være levedygtig, 
hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

2. Med henblik på stk. 1 anses en enhed 
som omhandlet i artikel 2 eller en koncern 
for ikke længere at være levedygtig, hvis 
en af følgende betingelser er opfyldt:

Or. en
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Ændringsforslag 65
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller den, efter 
egne procedurer og i tilstedeværelse af 
repræsentanter fra enhver deltagende 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta.

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller den, efter 
egne procedurer og i tilstedeværelse af 
repræsentanter fra enhver deltagende 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta. Afviklingsindsatsen udarbejder 
inden for en rimelig tidsfrist et svar på de 
spørgsmål, den bliver stillet.

Or. fr

Ændringsforslag 66
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den administrerende direktør fører efter 
anmodning fortrolige mundtlige drøftelser 
bag lukkede døre med formanden og 
næstformændene for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser 
er nødvendige for udøvelsen af Europa-
Parlamentets beføjelser i henhold til 
traktaten. Der indgås aftale mellem 
Europa-Parlamentet og 
Afviklingsinstansen om de nærmere 
betingelser for tilrettelæggelsen af sådanne 
drøftelser med henblik på at sikre fuld 
fortrolighed i overensstemmelse med de 
fortrolighedsforpligtelser, der er pålagt 
ECB som kompetent myndighed i henhold 
til den relevante EU-lovgivning.

7. Den administrerende direktør fører efter 
anmodning fortrolige mundtlige drøftelser 
bag lukkede døre med formanden og 
koordinatorerne for Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser 
er nødvendige for udøvelsen af Europa-
Parlamentets beføjelser i henhold til 
traktaten. Der indgås aftale mellem 
Europa-Parlamentet og 
Afviklingsinstansen om de nærmere 
betingelser for tilrettelæggelsen af sådanne 
drøftelser med henblik på at sikre fuld 
fortrolighed i overensstemmelse med de 
fortrolighedsforpligtelser, der er pålagt 
ECB som kompetent myndighed i henhold 
til den relevante EU-lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Afviklingsindsatsen sender sin rapport 
til de deltagende medlemsstaters nationale 
parlamenter. De nationale parlamenter 
kan fremsætte deres begrundede 
bemærkninger til den pågældende rapport 
til Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 68
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør indkalder 
på eget initiativ eller efter anmodning fra 
to medlemmer til Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, og møderne ledes af den 
administrerende direktør.
Afviklingsinstansen kan invitere 
observatører til at deltage i eksekutivmøder 
på ad hoc-basis.

Afviklingsinstansen kan invitere 
observatører til at deltage i eksekutivmøder 
på ad hoc-basis.

Or. en

Ændringsforslag 69
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør udpeges på 
grundlag af kvalifikationer, kendskab til 
bank- og finansanliggender samt relevant 
erfaring med finansielt tilsyn og med 
finansiel regulering.

4. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør udpeges på 
grundlag af kvalifikationer, kendskab til 
bank- og finansanliggender samt relevant 
erfaring med finansielt tilsyn og med 
finansiel regulering. Udnævnelserne bør 
desuden så vidt muligt baseres på 
princippet om ligestilling mellem mænd 
og kvinder.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter høring 
af Europa-Parlamentet.

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter Europa-
Parlamentets godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 71
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
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plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter høring
af Europa-Parlamentet.

plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet og Europa-Parlamentet en liste med 
kandidater med henblik på udpegelse af 
den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør. Rådet 
udpeger den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør efter 
Europa-Parlamentets godkendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter høring
af Europa-Parlamentet.

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet og Europa-Parlamentet en liste med 
kandidater med henblik på udpegelse af 
den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør. Rådet 
udpeger den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør efter
Europa-Parlamentets godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 73
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør kan af Rådet 
efter forslag fra Kommissionen og efter 
høring af Europa-Parlamentet afskediges, 
hvis de ikke længere opfylder de 

8. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør kan af Rådet 
efter forslag fra Kommissionen og efter 
Europa-Parlamentets godkendelse
afskediges, hvis de ikke længere opfylder 
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betingelser, der er nødvendige for at 
varetage deres opgaver, eller hvis de har 
begået en alvorlig forseelse.

de betingelser, der er nødvendige for at 
varetage deres opgaver, eller hvis de har 
begået en alvorlig forseelse.

Or. en

Ændringsforslag 74
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hverken medlemsstaterne eller andre 
offentlige eller private organer må søge at 
påvirke den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør i 
forbindelse med varetagelsen af deres 
opgaver.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 75
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 69 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69a
Finanspolitisk bagstopper

Senest fem år efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning skal der oprettes en 
fælles EU-lånefacilitet til at give den 
europæiske stabilitetsmekanisme funktion 
som finanspolitisk bagstopper for fonden. 
Denne foranstaltning skal betragtes som 
en del af revisionsproceduren i den fælles 
afviklingsmekanisme i henhold til artikel 
83.
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Or. en


