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Τροπολογία 47
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 3, 
παράγραφος 3 αυτής, καθώς και τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 
114 αυτής,

Or. en

Τροπολογία 48
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) κατόπιν αιτήσεως των 
κοινοβουλίων των κρατών μελών που 
συμμετέχουν, θα πρέπει ένας εκπρόσωπος 
του CRU να μπορεί να καλείται σε 
ακρόαση ενώπιον των αρμόδιων 
επιτροπών των ενδιαφερόμενων εθνικών 
κοινοβουλίων παρουσία της αρμόδιας 
εθνικής αρχής.

Or. fr

Τροπολογία 49
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για να εξασφαλιστεί ανάληψη ταχείας 
δράσης εξυγίανσης όταν τούτο καθίσταται 
αναγκαίο, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, σε 
συνεργασία με τη σχετική αρμόδια αρχή ή 
την ΕΚΤ, την κατάσταση των οικείων 
ιδρυμάτων και τη συμμόρφωση τους με 
κάθε μέτρο έγκαιρης παρέμβασης που 
λαμβάνεται υπέρ αυτών.

(26) Για να εξασφαλιστεί ότι θα κινηθεί
ταχεία δράση εξυγίανσης όταν τούτο 
καθίσταται αναγκαίο, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, 
σε συνεργασία με τη σχετική αρμόδια αρχή 
ή την ΕΚΤ, την κατάσταση των οικείων 
ιδρυμάτων και τη συμμόρφωση τους με 
κάθε μέτρο έγκαιρης παρέμβασης που 
λαμβάνεται υπέρ αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 50
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα πρέπει, 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα υπό 
εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης.

(27) Για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
διαταραχής που πλήττει τη 
χρηματοπιστωτική αγορά και την 
οικονομία, η διαδικασία εξυγίανσης θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται σε ένα πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εξυγίανσης, να έχει πρόσβαση σε κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη για τη 
λήψη τεκμηριωμένης απόφασης κατά τη 
διαδικασία εξυγίανσης. Εάν η Επιτροπή 
αποφασίσει να τεθεί ένα ίδρυμα υπό 
εξυγίανση, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνει αμέσως το καθεστώς εξυγίανσης 
στο οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
για τα εφαρμοστέα εργαλεία και εξουσίες 
εξυγίανσης καθώς και για τη χρήση των 
ρυθμίσεων χρηματοδότησης.

Or. fr
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Τροπολογία 51
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η εκκαθάριση προβληματικού 
ιδρύματος με συνήθεις διαδικασίες 
αφερεγγυότητας θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, να διακόψει την παροχή 
βασικών υπηρεσιών και να βλάψει την 
προστασία των καταθετών. Σε αυτή την 
περίπτωση, η εφαρμογή εργαλείων 
εξυγίανσης είναι θέμα δημοσίου 
συμφέροντος. Επομένως, οι στόχοι της 
εξυγίανσης θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της συνέχισης των βασικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
διατήρηση της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η μείωση 
του ηθικού κινδύνου με την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των 
προβληματικών ιδρυμάτων από δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη και η 
προστασία των καταθετών.

(28) Η εκκαθάριση προβληματικού 
ιδρύματος με συνήθεις διαδικασίες 
αφερεγγυότητας θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, να διακόψει την παροχή 
βασικών υπηρεσιών και να βλάψει την 
προστασία των καταθετών. Σε αυτή την 
περίπτωση, η εφαρμογή εργαλείων 
εξυγίανσης είναι θέμα δημοσίου 
συμφέροντος. Επομένως, οι στόχοι της 
εξυγίανσης θα πρέπει να είναι η 
διασφάλιση της συνέχισης των βασικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
διατήρηση της σταθερότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, η μείωση 
του ηθικού κινδύνου με την 
ελαχιστοποίηση της εξάρτησης των 
προβληματικών ιδρυμάτων από δημόσια 
χρηματοπιστωτική στήριξη, η προστασία 
των καταθετών και η συνεισφορά στη 
βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 52
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ωστόσο, η πριν ληφθεί απόφαση για 
τη διατήρηση του ιδρύματος σε λειτουργία, 
θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται η 
περίπτωση εκκαθάρισης ενός αφερέγγυου 
ιδρύματος μέσω κανονικών διαδικασιών 

(29) Ωστόσο, η πριν ληφθεί απόφαση για 
τη διατήρηση του ιδρύματος σε λειτουργία, 
θα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται η 
περίπτωση εκκαθάρισης ενός αφερέγγυου 
ιδρύματος μέσω κανονικών διαδικασιών 
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αφερεγγυότητας. Ένα αφερέγγυο ίδρυμα 
θα πρέπει να διατηρείται σε λειτουργία για 
λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
με χρήση, στο μέτρο του δυνατού,
ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί είτε μέσω της πώλησης σε 
αγοραστή του ιδιωτικού τομέα ή της 
συγχώνευσής του με αυτόν, είτε κατόπιν 
της απομείωσης των υποχρεώσεων του 
ιδρύματος ή κατόπιν της μετατροπής του 
χρέους του σε μετοχικό κεφάλαιο, 
προκειμένου να γίνει ανακεφαλαιοποίηση.

αφερεγγυότητας. Ένα αφερέγγυο ίδρυμα 
μπορεί να διατηρείται σε λειτουργία για 
λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
με χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της 
πώλησης σε αγοραστή του ιδιωτικού τομέα 
ή της συγχώνευσής του με αυτόν, είτε 
κατόπιν της απομείωσης των υποχρεώσεων 
του ιδρύματος ή κατόπιν της μετατροπής 
του χρέους του σε μετοχικό κεφάλαιο, 
προκειμένου να γίνει ανακεφαλαιοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 53
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Η τρέχουσα οικονομική κρίση 
οφείλεται ως επί το πλείστον στον 
χρηματοπιστωτικό κλάδο πολλοί 
παράγοντες του οποίου είχαν αποκτήσει 
απαγορευτικό μέγεθος για να αφεθούν να 
καταρρεύσουν και έπρεπε να διασωθούν 
με δημόσιους πόρους. Σε αντίθεση με 
οιανδήποτε λογική οικονομίας της 
αγοράς, οι ζημίες κοινωνικοποιήθηκαν 
και τα κέρδη ιδιωτικοποιήθηκαν. Ο 
κομβικός ρόλος των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων είναι να διοχετεύουν την 
αποταμίευση σε παραγωγικές επενδύσεις 
και ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα 
έπρεπε να περιοριστεί στις βασικές 
λειτουργίες του. Συνεπώς, τα ιδρύματα τα 
οποία σταδιακά απέκτησαν το μέγεθος 
και το επίπεδο διασύνδεσης, γεγονός που 
ενδεχομένως προκαλούσε συστημικό 
κίνδυνο στη λειτουργία των οικονομιών 
των επιμέρους κρατών μελών ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εν τω συνόλω, θα 
έπρεπε να εξυγιανθούν μέσω της 
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εφαρμογής των αντίστοιχων εργαλείων, 
δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή θα 
οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε πιο 
ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 54
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι περιορισμοί στα δικαιώματα των 
μετόχων και των πιστωτών θα πρέπει να 
είναι σύμφωνοι με το άρθρο 52 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Επομένως, τα εργαλεία εξυγίανσης θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στα 
ιδρύματα που βρίσκονται σε σημείο 
πτώχευσης ή κινδυνεύουν να πτωχεύσουν, 
και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για 
την επιδίωξη του στόχου της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας υπέρ 
του γενικού συμφέροντος. Συγκεκριμένα, 
τα εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται όταν το ίδρυμα δεν δύναται 
να εκκαθαριστεί υπό συνήθεις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας χωρίς να 
αποσταθεροποιηθεί το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, τα δε μέτρα είναι αναγκαία 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία 
μεταβίβαση και η συνέχεια των 
συστημικά σημαντικών λειτουργιών και 
όταν δεν υπάρχει καμία εύλογη 
προοπτική για εναλλακτική λύση από τον 
ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένης της 
όποιας αύξησης κεφαλαίου από τους 
υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους, που να 
επαρκεί για την αποκατάσταση της 
πλήρους βιωσιμότητας του ιδρύματος.

(31) Tα εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στα ιδρύματα που 
βρίσκονται σε σημείο πτώχευσης ή 
κινδυνεύουν να πτωχεύσουν ή σε 
ιδρύματα που έχουν αποκτήσει κρίσιμο 
μέγεθος, και μόνο όταν είναι απαραίτητο 
να επιδιωχθεί, για λόγους γενικού 
συμφέροντος, ο στόχος της οικονομικής 
σταθερότητας και της βιώσιμης και 
ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης.

Or. en
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Τροπολογία 55
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η παρεμβολή στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογη. Κατά συνέπεια, οι θιγόμενοι 
μέτοχοι και πιστωτές δεν θα πρέπει να 
υφίστανται μεγαλύτερες ζημίες από εκείνες 
που θα είχαν υποστεί εάν το ίδρυμα είχε 
εκκαθαριστεί κατά τη στιγμή που ελήφθη η 
απόφαση για εξυγίανση. Σε περίπτωση 
μερικής μεταβίβασης στοιχείων του 
ενεργητικού ενός υπό εξυγίανση 
ιδρύματος, σε ιδιώτη αγοραστή ή σε 
μεταβατική τράπεζα, το εναπομένον μέρος 
του υπό εξυγίανση ιδρύματος θα πρέπει να 
εκκαθαρίζεται σύμφωνα με συνήθεις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Προκειμένου 
να προστατευθούν οι εναπομένοντες 
μέτοχοι και οι πιστωτές κατά τη διαδικασία 
εκκαθάρισης του ιδρύματος, θα πρέπει να 
δικαιούνται να λάβουν, κατά την εξόφληση 
των απαιτήσεών τους στη διαδικασία 
εκκαθάρισης, όχι λιγότερα από όσα 
υπολογίζεται ότι θα είχαν ανακτήσει εάν 
ολόκληρο το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό 
συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

(32) Η παρεμβολή στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να είναι 
δυσανάλογη και θα πρέπει πάντα να 
συνάδει με την προάσπιση του γενικού 
δημοσίου συμφέροντος. Κατά συνέπεια, οι 
θιγόμενοι μέτοχοι και πιστωτές δεν θα 
πρέπει να υφίστανται μεγαλύτερες ζημίες 
από εκείνες που θα είχαν υποστεί εάν το 
ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί κατά τη στιγμή 
που ελήφθη η απόφαση για εξυγίανση. Σε 
περίπτωση μερικής μεταβίβασης στοιχείων 
του ενεργητικού ενός υπό εξυγίανση 
ιδρύματος, σε ιδιώτη αγοραστή ή σε 
μεταβατική τράπεζα, το εναπομένον μέρος 
του υπό εξυγίανση ιδρύματος θα πρέπει να 
εκκαθαρίζεται σύμφωνα με συνήθεις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας. Προκειμένου 
να προστατευθούν οι εναπομένοντες 
μέτοχοι και οι πιστωτές κατά τη διαδικασία 
εκκαθάρισης του ιδρύματος, θα πρέπει να 
δικαιούνται να λάβουν, κατά την εξόφληση 
των απαιτήσεών τους στη διαδικασία 
εκκαθάρισης, όχι λιγότερα από όσα 
υπολογίζεται ότι θα είχαν ανακτήσει εάν 
ολόκληρο το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό 
συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 56
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίζει το 
πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που πρέπει 
να αναλαμβάνεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, και πρέπει να 
είναι σε θέση να ορίσει προς χρήση όλα τα 
αναγκαία εργαλεία εξυγίανσης. Εντός 
αυτού του σαφούς και συγκεκριμένου 
πλαισίου, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομέρειες 
του καθεστώτος εξυγίανσης. Τα σχετικά 
εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων.

(36) Η Επιτροπή, βασιζόμενη σε σχέδια 
εξυγίανσης που εκπονεί το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, θα πρέπει να καθορίζει το 
πλαίσιο της δράσης εξυγίανσης που πρέπει 
να αναλαμβάνεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, και πρέπει να 
είναι σε θέση να ορίσει προς χρήση όλα τα 
αναγκαία εργαλεία εξυγίανσης. Εντός 
αυτού του σαφούς και συγκεκριμένου 
πλαισίου, το Συμβούλιο Εξυγίανσης θα 
πρέπει να αποφασίσει γρήγορα, 
αποτελεσματικά και σχετικά με τις 
λεπτομέρειες του καθεστώτος εξυγίανσης. 
Τα σχετικά εργαλεία εξυγίανσης θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν το εργαλείο πώλησης 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο μεταβατικού ιδρύματος, το 
εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα και το 
εργαλείο διαχωρισμού στοιχείων του 
ενεργητικού, τα οποία επίσης 
προβλέπονται από την οδηγία [ ]. Το 
πλαίσιο θα πρέπει επίσης να καθιστά 
δυνατή την εκτίμηση του κατά πόσον 
πληρούνται οι όροι για την απομείωση και 
μετατροπή των κεφαλαιακών μέσων.

Or. fr

Τροπολογία 57
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Ένα αποτελεσματικό καθεστώς 
εξυγίανσης θα πρέπει να ελαχιστοποιεί το 
κόστος της εξυγίανσης ενός ιδρύματος που 
πτωχεύει, το οποίο βαρύνει τους 
φορολογουμένους. Θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζει τη δυνατότητα εξυγίανσης 
ακόμη και των μεγάλων και συστημικά 

(39) Ένα γρήγορο και αποτελεσματικό 
καθεστώς εξυγίανσης θα πρέπει να 
ελαχιστοποιεί το κόστος της εξυγίανσης 
ενός ιδρύματος που πτωχεύει, το οποίο 
βαρύνει τους φορολογουμένους. Θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζει τη δυνατότητα 
εξυγίανσης μεγάλων και συστημικά 
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σημαντικών ιδρυμάτων, χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα επιτυγχάνει τον εν λόγω στόχο, 
διασφαλίζοντας ότι οι μέτοχοι και οι 
πιστωτές του ιδρύματος υφίστανται τις 
δέουσες ζημίες και επιβαρύνονται με το 
ανάλογο μέρος αυτού του κόστους. Για το 
σκοπό αυτό, οι νόμιμες εξουσίες 
απομείωσης του χρέους πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο εξυγίανσης, 
ως επιπρόσθετη επιλογή σε συνδυασμό με 
άλλα εργαλεία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

σημαντικών ιδρυμάτων, χωρίς να τίθεται 
σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Το εργαλείο διάσωσης με 
ίδια μέσα επιτυγχάνει τον εν λόγω στόχο, 
διασφαλίζοντας ότι οι μέτοχοι και οι 
πιστωτές του ιδρύματος υφίστανται τις 
δέουσες ζημίες και επιβαρύνονται με το 
ανάλογο μέρος αυτού του κόστους. Για το 
σκοπό αυτό, οι νόμιμες εξουσίες 
απομείωσης του χρέους πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο εξυγίανσης, 
ως επιπρόσθετη επιλογή σε συνδυασμό με 
άλλα εργαλεία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Or. fr

Τροπολογία 58
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, όταν μια οντότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 ή ένας όμιλος 
πληρούν τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. 
Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια 
σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και 
την περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται 
να είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

4. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις 
δράσεις εξυγίανσης τις οποίες δύνανται να 
αναλάβουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης, όταν μια οντότητα που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 ή ένας όμιλος 
πληρούν τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. 
Το σχέδιο εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη μια 
σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και 
την περίπτωση ότι η πτώχευση ενδέχεται 
να είναι ιδιάζουσα ή να εμφανίζεται σε 
περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής 
αστάθειας ή γεγονότων που επηρεάζουν το 
σύνολο του συστήματος. Το σχέδιο 
εξυγίανσης δεν προβλέπει έκτακτη 
δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη, εκτός 
από τη χρήση του Ταμείου που έχει 
συσταθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Όταν δεν μπορεί να 
παρασχεθεί εγγύηση για το σχέδιο 
εξυγίανσης επειδή μία οντότητα 
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απέκτησε ή ενδέχεται να αποκτήσει 
κρίσιμο μέγεθος, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
η οντότητα προσαρμόζει αναλόγως την 
επιχειρηματική στρατηγική της ώστε, σε 
περίπτωση πτώχευσης ή κρίσης, να 
καθίσταται δυνατή η επίτευξη της 
ομαλής εξυγίανσης.

Or. en

Τροπολογία 59
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για 
τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί τον 
βαθμό στον οποίο η οντότητα αυτή είναι 
δυνατόν να εξυγιανθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Μια οντότητα 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν η αρχή εξυγίανσης κρίνει εφικτό και 
αξιόπιστο είτε να την εκκαθαρίσει στο 
πλαίσιο κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας είτε να την εξυγιάνει, 
εφαρμόζοντας στην οντότητα τα διάφορα 
εργαλεία εξυγίανσης και ασκώντας τις 
εξουσίες εξυγίανσης, χωρίς να 
προκαλούνται σημαντικές δυσμενείς 
συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις 
ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η οντότητα ή σε άλλα κράτη 
μέλη ή στην Ένωση, και με προοπτική να 
διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιμων 
λειτουργιών που επιτελούνται από την 
οντότητα.

2. Όταν καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για 
τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 
2, το Συμβούλιο Εξυγίανσης αξιολογεί τον 
βαθμό στον οποίο η οντότητα αυτή είναι 
δυνατόν να εξυγιανθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Μια οντότητα 
θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί 
εάν η αρχή εξυγίανσης κρίνει εφικτό και 
αξιόπιστο είτε να την εκκαθαρίσει στο 
πλαίσιο κανονικών διαδικασιών 
αφερεγγυότητας είτε να την εξυγιάνει, 
εφαρμόζοντας στην οντότητα τα διάφορα 
εργαλεία εξυγίανσης και ασκώντας τις 
εξουσίες εξυγίανσης, χωρίς να 
προκαλούνται σημαντικές δυσμενείς 
συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά 
συστήματα, ακόμη και σε περιστάσεις 
ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή 
γεγονότων που επηρεάζουν το σύνολο του 
συστήματος, στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται η οντότητα ή σε άλλα κράτη 
μέλη ή στην Ένωση, και με προοπτική να 
διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιμων 
λειτουργιών που επιτελούνται από την 
οντότητα. Οι οντότητες οι οποίες έχουν 
αποκτήσει κρίσιμο μέγεθος και, ως εκ 
τούτου, κρίνονται ως μη επιδεχόμενες 
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εξυγίανση με τα υφιστάμενα εργαλεία 
μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 19, 
αναδιαρθρώνονται αναλόγως. Στην 
περίπτωση αυτή, τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας υπόκεινται στο γενικό 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 60
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να διασφαλιστεί η συνέχεια των 
κρίσιμων λειτουργιών·

(α) να διασφαλιστεί η συνέχεια των 
βασικών τραπεζικών εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 61
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) να συνεισφέρει στη βιώσιμη και 
ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τράπεζες οι οποίες έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος για να αφεθούν να καταρρεύσουν 
ενδέχεται να αυξήσουν την αστάθεια της οικονομικής ανάπτυξης σε περιόδους κρίσεως. Κατά 
συνέπεια, τα μειονεκτήματα των τραπεζών που έχουν αποκτήσει κρίσιμο μέγεθος είναι 
μεγαλύτερα από ό,τι τα οικονομικά πλεονεκτήματά τους.
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Τροπολογία 62
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
επιδιώκουν να αποφύγουν την άσκοπη 
καταστροφή της αξίας και να 
ελαχιστοποιήσουν το κόστος της 
εξυγίανσης.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η 
Επιτροπή και το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν το 
κόστος της εξυγίανσης και να ενεργήσουν 
με γνώμονα το γενικό δημόσιο συμφέρον 
και όχι το συμφέρον των μετόχων και των 
πιστωτών.

Or. en

Τροπολογία 63
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις
της παραγράφου 2, το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης εισηγείται στην Επιτροπή να 
τεθεί η οντότητα υπό εξυγίανση. Η 
σύσταση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:

5. Εάν πληρούται μία εκ των
προϋποθέσεων της παραγράφου 2, το 
Συμβούλιο Εξυγίανσης εισηγείται στην 
Επιτροπή να τεθεί η οντότητα υπό 
εξυγίανση. Η σύσταση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 64
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
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οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή 
όμιλος θεωρείται ότι παύουν να είναι 
βιώσιμοι μόνον εφόσον συντρέχουν 
αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή 
όμιλος θεωρείται ότι παύουν να είναι 
βιώσιμοι μόνον εφόσον συντρέχει μία εκ 
των ακολούθων προϋποθέσεων:

Or. en

Τροπολογία 65
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απαντά 
προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που 
του απευθύνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σύμφωνα με 
τις δικές του διαδικασίες, παρουσία 
εκπροσώπων από οποιαδήποτε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη το νόμισμα των 
οποίων δεν είναι το ευρώ.

6. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης απαντά 
προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις που 
του απευθύνονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, σύμφωνα με 
τις δικές του διαδικασίες, παρουσία 
εκπροσώπων από οποιαδήποτε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη το νόμισμα των 
οποίων δεν είναι το ευρώ. Το Συμβούλιο 
Εξυγίανσης απαντά στα ερωτήματα που 
του έχουν τεθεί εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος.

Or. fr

Τροπολογία 66
Andrew Duff

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κατόπιν αιτήσεως, ο εκτελεστικός 
διευθυντής πραγματοποιεί, κεκλεισμένων
των θυρών, απόρρητες προφορικές 
συζητήσεις με τον πρόεδρο και τους 
αντιπροέδρους της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν οι εν 
λόγω συζητήσεις απαιτούνται για την 

7. Κατόπιν αιτήσεως, ο εκτελεστικός 
διευθυντής πραγματοποιεί, κεκλεισμένων 
των θυρών, απόρρητες προφορικές 
συζητήσεις με τον πρόεδρο και τους 
συντονιστές της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν οι εν λόγω 
συζητήσεις απαιτούνται για την άσκηση 
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άσκηση των αρμοδιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της 
Συνθήκης. Μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης συνάπτεται συμφωνία για τις 
λεπτομέρειες της διοργάνωσης των 
συζητήσεων αυτών, ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις περί 
απορρήτου που επιβάλλονται στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης ως αρμόδια αρχή 
δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της 
Ένωσης.

των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης. 
Μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου Εξυγίανσης 
συνάπτεται συμφωνία για τις λεπτομέρειες 
της διοργάνωσης των συζητήσεων αυτών, 
ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το 
απόρρητο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
περί απορρήτου που επιβάλλονται στο 
Συμβούλιο Εξυγίανσης ως αρμόδια αρχή 
δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 67
Andrew Duff

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Το Συμβούλιο Εξυγίανσης διαβιβάζει 
την ετήσια έκθεσή του στα εθνικά 
κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών. 
Τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να 
εκδίδουν προς το Συμβούλιο Εξυγίανσης 
αιτιολογημένες γνώμες επί της ετήσιας 
έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 68
Andrew Duff

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης στην εκτελεστική σύνοδό του 

Το Συμβούλιο Εξυγίανσης μπορεί να 
προσκαλεί παρατηρητές να παραστούν στις 
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συγκαλούνται από τον εκτελεστικό 
διευθυντή με δική του πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήσεως δύο μελών και 
διεξάγονται υπό την προεδρία του 
εκτελεστικού διευθυντή. Το Συμβούλιο 
μπορεί να προσκαλεί παρατηρητές να 
παραστούν στις εκτελεστικές συνόδους του 
σε βάση ad hoc.

εκτελεστικές συνόδους του σε βάση ad 
hoc.

Or. en

Τροπολογία 69
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις 
ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, την πείρα 
σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα.

4. Ο εκτελεστικός διευθυντής και ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής 
διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις 
ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα, την πείρα 
σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι διορισμοί 
πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
βασίζονται επίσης και στην αρχή 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Or. fr

Τροπολογία 70
Andrew Duff

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά από ακρόαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του, η 
Επιτροπή προτείνει κατάλογο υποψηφίων 
στο Συμβούλιο για τον διορισμό του 

5. Μετά από ακρόαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του, η 
Επιτροπή προτείνει κατάλογο υποψηφίων 
στο Συμβούλιο για τον διορισμό του 
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εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Το 
Συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τον αναπληρωτή 
εκτελεστικό διευθυντή μετά από ακρόαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Το 
Συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τον αναπληρωτή 
εκτελεστικό διευθυντή μετά από έγκριση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 71
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά από ακρόαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του, η 
Επιτροπή προτείνει κατάλογο υποψηφίων 
στο Συμβούλιο για τον διορισμό του 
εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. . Το 
Συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τον αναπληρωτή 
εκτελεστικό διευθυντή μετά από ακρόαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5. Μετά από ακρόαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του, η 
Επιτροπή προτείνει κατάλογο υποψηφίων 
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τον διορισμό του 
εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Το 
Συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τον αναπληρωτή 
εκτελεστικό διευθυντή μετά από έγκριση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. fr

Τροπολογία 72
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά από ακρόαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του, η 
Επιτροπή προτείνει κατάλογο υποψηφίων 
στο Συμβούλιο για τον διορισμό του 
εκτελεστικού διευθυντή και του 

5. Μετά από ακρόαση του Συμβουλίου 
Εξυγίανσης, στη σύνοδο ολομέλειάς του, η 
Επιτροπή προτείνει κατάλογο υποψηφίων 
στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για τον διορισμό του 
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αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Το 
Συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τον αναπληρωτή 
εκτελεστικό διευθυντή μετά από ακρόαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

εκτελεστικού διευθυντή και του 
αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Το 
Συμβούλιο διορίζει τον εκτελεστικό 
διευθυντή και τον αναπληρωτή 
εκτελεστικό διευθυντή μετά από έγκριση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 73
Andrew Duff

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής ή ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής δεν 
πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων τους ή έχουν κριθεί ένοχοι για 
σοβαρό παράπτωμα, το Συμβούλιο μπορεί, 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από ακρόαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να παύσει τον εκτελεστικό 
διευθυντή ή τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή από τα καθήκοντά του.

8. Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής ή ο 
αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής δεν 
πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των 
καθηκόντων τους ή έχουν κριθεί ένοχοι για 
σοβαρό παράπτωμα, το Συμβούλιο μπορεί, 
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και 
μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να παύσει τον εκτελεστικό 
διευθυντή ή τον αναπληρωτή εκτελεστικό 
διευθυντή από τα καθήκοντά του.

Or. en

Τροπολογία 74
Andrew Duff

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ούτε τα κράτη μέλη ούτε 
οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος ή 
ιδιωτικός φορέας επιτρέπεται να 
επιδιώκουν να επηρεάσουν τον 
εκτελεστικό διευθυντή και τον 

διαγράφεται
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αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 75
Andrew Duff

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 69 α
Δημοσιονομικό σύστημα στήριξης

Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, δημιουργείται 
κοινός μηχανισμός δανειοδότησης της 
Ένωσης που αναθέτει στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας το καθήκον 
του δημοσιονομικού συστήματος 
στήριξης για το Ταμείο. Αυτό το μέτρο 
θεωρείται ως μέρος της διαδικασίας 
επανεξετάσεως του ενιαίου μηχανισμού 
εξυγίανσης η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 83.

Or. en


