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Muudatusettepanek 47
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, 
eriti selle artikli 3 lõiget 3 ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingut, eriti selle 
artiklit 114,

Or. en

Muudatusettepanek 48
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Osalevate liikmesriikide 
parlamentide taotluse korral peab 
asjaomaste riikide parlamentide pädevatel 
komisjonidel olema võimalik riikliku 
pädeva asutuse juuresolekul 
solveerimisnõukogu esindajat küsitleda.

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Selle tagamiseks, et 
solveerimismeetmeid oleks vajaduse korral 

(26) Selleks et solveerimismeetmeid oleks 
vajaduse korral võimalik kohaldada
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võimalik võtta kiiresti, peaks 
solveerimisnõukogu koostöös asjaomase 
pädeva asutuse või EKPga tähelepanelikult 
jälgima asjaomaste krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute olukorda ja seda, 
kuidas nad täidavad nende suhtes võetud 
võimalikku varajase sekkumise meedet.

kiiresti, peaks solveerimisnõukogu 
koostöös asjaomase pädeva asutuse või 
EKPga tähelepanelikult jälgima asjaomaste 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
olukorda ja seda, kuidas nad täidavad 
nende suhtes võetud võimalikku varajase 
sekkumise meedet.

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks, et finantsturgusid ja 
majandust minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia lühikese 
ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui komisjon otsustab 
algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise, peaks 
solveerimisnõukogu võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

(27) Selleks et finantsturgusid ja majandust 
minimaalselt häirida, tuleks 
solveerimismenetlus lõpule viia väga
lühikese ajaga. Komisjonil peaks kogu 
solveerimismenetluse kestel olema 
juurdepääs mis tahes teabele, mida ta peab 
vajalikuks, et teha solveerimismenetluses 
informeeritud otsus. Kui komisjon otsustab 
algatada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimise, peaks 
solveerimisnõukogu võtma kohe vastu 
solveerimisskeemi, milles nähakse ette 
kohaldatavate solveerimisvahendite ja -
õiguste üksikasjad ning võimalike 
rahastamismehhanismide kasutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
likvideerimine vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele võib ohustada 
finantsstabiilsust, põhjustada katkestusi 
oluliste teenuste osutamises ning 
vähendada hoiustajate kaitset. Sellisel juhul 
on solveerimisvahendite kasutamiseks 
olemas avalik huvi. Solveerimise
eesmärgid peaksid seepärast olema oluliste 
finantsteenuste jätkamise tagamine, 
finantssüsteemi stabiilsuse säilitamine, 
moraaliriski vähendamine, minimeerides 
sõltuvust maksejõuetuse ohus olevatele 
krediidiasutustele või 
investeerimisühingutele antavast riiklikust 
finantstoetusest, ning hoiustajate kaitse.

(28) Maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
likvideerimine vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele võib ohustada 
finantsstabiilsust, põhjustada katkestusi 
oluliste teenuste osutamises ning 
vähendada hoiustajate kaitset. Sellisel juhul 
on solveerimisvahendite kasutamiseks 
olemas avalik huvi. Solveerimise 
eesmärgid peaksid seepärast olema oluliste 
finantsteenuste jätkamise tagamine, 
finantssüsteemi stabiilsuse säilitamine, 
moraaliriski vähendamine, minimeerides 
sõltuvust maksejõuetuse ohus olevatele 
krediidiasutustele või 
investeerimisühingutele antavast riiklikust 
finantstoetusest, hoiustajate kaitse, ning 
jätkusuutliku ja tasakaalustatud 
majanduskasvu toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Siiski tuleks alati kaaluda maksejõuetu 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
likvideerimist vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele, enne kui võib 
võtta vastu otsuse tema säilitamise kohta 
tegevust jätkava ettevõttena. Maksejõuetut 
krediidiasutust või investeerimisühingut 
tuleks säilitada tegevust jätkava ettevõttena 
finantsstabiilsuse eesmärgil ja kasutades 
võimalikult suurel määral erasektori 
vahendeid. Seda oleks võimalik saavutada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
müügi teel erasektori ostjale või ühinemise 

(29) Siiski tuleks alati kaaluda maksejõuetu 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
likvideerimist vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele, enne kui võib 
võtta vastu otsuse tema säilitamise kohta 
tegevust jätkava ettevõttena. Maksejõuetut 
krediidiasutust või investeerimisühingut
võib säilitada tegevust jätkava ettevõttena 
finantsstabiilsuse eesmärgil ja erasektori 
vahendeid kasutades. Seda oleks võimalik 
saavutada krediidiasutuse või 
investeerimisühingu müügi teel erasektori 
ostjale või ühinemise teel erasektori 
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teel erasektori ostjaga, kohustuste 
allahindamise teel või võlgade 
konverteerimise teel omakapitaliks 
rekapitaliseerimise eesmärgil.

ostjaga, kohustuste allahindamise teel või 
võlgade konverteerimise teel omakapitaliks 
rekapitaliseerimise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Praeguse majanduskriisi peamiseks 
põhjustajaks oli finantssektor, kus paljud 
osalejad olid muutunud 
pankrotistumiseks liiga suureks ja nad 
tuli päästa riiklike vahenditega. 
Vastupidiselt igasugusele turumajanduse 
loogikale kahjumid sotsialiseeriti ja 
kasumid erastati. Finantsasutuste 
peamiseks rolliks on suunata säästud 
tootlikesse investeeringutesse ning 
finantssektor tuleks taandada selle 
põhifunktsioonide täitmiseni. Seega tuleks 
solveerida krediidiasutused ja 
investeerimisühingud, mis on saavutanud 
sellise suuruse ja omavahelise seotuse, 
mis võib suure tõenäosusega kujutada 
endast süsteemset ohtu üksikute 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu kui 
terviku majanduse toimimisele, kasutades 
selleks asjakohaseid vahendeid, kuna see 
toob pikaajalises perspektiivis kaasa 
tasakaalustatuma ja jätkusuutlikuma 
kasvu.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Aktsionäride ja võlausaldajate 
õiguste kitsendused peaksid olema 
kooskõlas põhiõiguste harta artikliga 52.
Seepärast tuleks solveerimisvahendeid 
rakendada ainult nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes, mis on 
maksejõuetuse ohus või tõenäoliselt 
satuvad maksejõuetusse, ning ainult sel 
juhul, kui see on vajalik finantsstabiilsuse 
eesmärgil, lähtuvalt üldistest huvidest.
Eelkõige tuleks solveerimisvahendeid 
kohaldada juhul, kui krediidiasutust või 
investeerimisühingut ei ole võimalik 
likvideerida vastavalt tavalisele 
maksejõuetusmenetlusele, kuna see 
destabiliseeriks finantssüsteemi, ning kui 
meetmeid on vaja võtta selleks, et tagada 
süsteemselt oluliste funktsioonide kiire 
üleandmine ja jätkuv toimimine, ning kui 
puudub põhjendatud ootus, et ükski 
alternatiivne erasektoripoolne lahendus, 
sealhulgas kapitali suurendamine 
olemasolevate aktsionäride või kolmanda 
isiku poolt oleks piisav, et taastada 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
täielik elujõulisus.

(31) Solveerimisvahendeid tuleks 
rakendada nende krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes, mis on 
maksejõuetuse ohus või tõenäoliselt 
satuvad maksejõuetusse, või 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
suhtes, mis on saavutanud kriitilise 
suuruse, ning ainult sel juhul, kui see on 
vajalik finantsstabiilsuse ning 
jätkusuutliku ja tasakaalustatud 
majanduskasvu eesmärgil, lähtuvalt 
üldistest huvidest.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Sekkumine omandiõigustesse ei tohiks 
olla ebaproportsionaalne. Seetõttu ei peaks 
mõjutatud aktsionärid ja võlausaldajad 
kandma suuremat kahju, kui nad oleksid 

(32) Sekkumine omandiõigustesse ei tohiks 
olla ebaproportsionaalne ning see peaks 
alati olema kooskõlas üldiste avalike 
huvide kaitsega. Seetõttu ei peaks 
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kandnud juhul, kui krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks samal ajal, kui 
tehti otsus solveerimismeetmete võtmise 
kohta, likvideeritud. Solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade osalise ülekandmise korral 
erasektori ostjale või sildasutusele tuleks 
järelejäänud osa solveeritavast 
krediidiasutusest või investeerimisühingust 
likvideerida tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel. 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu 
olemasolevate aktsionäride ja 
võlausaldajate kaitsmiseks 
likvideerimismenetluse käigus peaks neil 
olema õigus saada oma nõuete eest tasutud 
maksega, mis on vähemalt sama suur kui 
see, mille nad oleksid hinnanguliselt 
saanud juhul, kui kogu krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks likvideeritud 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel.

mõjutatud aktsionärid ja võlausaldajad 
kandma suuremat kahju, kui nad oleksid 
kandnud juhul, kui krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks samal ajal, kui 
tehti otsus solveerimismeetmete võtmise 
kohta, likvideeritud. Solveeritava 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
varade osalise ülekandmise korral 
erasektori ostjale või sildasutusele tuleks 
järelejäänud osa solveeritavast 
krediidiasutusest või investeerimisühingust 
likvideerida tavalise 
maksejõuetusmenetluse alusel. 
Krediidiasutuse või investeerimisühingu 
olemasolevate aktsionäride ja 
võlausaldajate kaitsmiseks 
likvideerimismenetluse käigus peaks neil 
olema õigus saada oma nõuete eest tasutud 
maksega, mis on vähemalt sama suur kui 
see, mille nad oleksid hinnanguliselt 
saanud juhul, kui kogu krediidiasutus või 
investeerimisühing oleks likvideeritud 
tavalise maksejõuetusmenetluse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Komisjon peaks ette nägema 
võetavate solveerimismeetmete raamistiku 
olenevalt juhtumi asjaoludest ning tal 
peaks olema võimalik määrata 
kasutamiseks kõik vajalikud 
solveerimisvahendid. Selles selges ja 
täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse 
üksikasjaliku solveerimisskeemi kohta. 
Asjaomased solveerimisvahendid peaksid 
hõlmama ettevõtte müügi vahendit, 
sildasutuse vahendit, kohustuste ja 

(36) Komisjon peaks ühtse 
solveerimisnõukogu koostatud 
solveerimise kava projektidele toetudes
ette nägema võetavate 
solveerimismeetmete raamistiku olenevalt 
juhtumi asjaoludest ning tal peaks olema 
võimalik määrata kasutamiseks kõik 
vajalikud solveerimisvahendid. Selles 
selges ja täpses raamistikus peaks 
solveerimisnõukogu tegema otsuse kiire, 
tulemusliku ja üksikasjaliku 
solveerimisskeemi kohta. Asjaomased 
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nõudeõiguste teisendamise vahendit ning 
varade eraldamise vahendit, mis on samuti 
ette nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik 
peaks võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

solveerimisvahendid peaksid hõlmama 
ettevõtte müügi vahendit, sildasutuse 
vahendit, kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendit ning varade 
eraldamise vahendit, mis on samuti ette 
nähtud direktiiviga [ ]. Raamistik peaks 
võimaldama hinnata, kas 
kapitaliinstrumentide allahindamise või 
konverteerimise tingimused on täidetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Tulemuslik solveerimiskord peaks 
minimeerima maksejõuetuse ohus oleva 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
solveerimiskulusid maksumaksjate jaoks. 
Samuti peaks see tagama, et ka suuri ja 
süsteemselt olulisi krediidiasutusi ja 
investeerimisühinguid saaks solveerida 
finantsstabiilsust ohtu seadmata. 
Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise 
vahendiga saavutatakse see eesmärk 
tagades, et üksuse aktsionärid ja 
võlausaldajad kannavad asjakohaseid 
kahjusid ning asjakohast osa neist kuludest. 
Sellest eesmärgist lähtuvalt tuleks 
solveerimisraamistikku kaasata võlgade 
õiguspärase allahindamise õigused, mida 
saaks kasutada täiendava valikuna koos 
teiste solveerimisvahenditega kooskõlas 
finantsstabiilsuse nõukogu soovitusega.

(39) Kiire ja tulemuslik solveerimiskord 
peaks minimeerima maksejõuetuse ohus 
oleva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu solveerimiskulusid 
maksumaksjate jaoks. Samuti peaks see 
tagama, et ka suuri ja süsteemselt olulisi 
krediidiasutusi ja investeerimisühinguid 
saaks solveerida finantsstabiilsust ohtu 
seadmata. Kohustuste ja nõudeõiguste 
teisendamise vahendiga saavutatakse see 
eesmärk tagades, et üksuse aktsionärid ja 
võlausaldajad kannavad asjakohaseid 
kahjusid ning asjakohast osa neist kuludest. 
Sellest eesmärgist lähtuvalt tuleks 
solveerimisraamistikku kaasata võlgade 
õiguspärase allahindamise õigused, mida 
saaks kasutada täiendava valikuna koos 
teiste solveerimisvahenditega kooskõlas 
finantsstabiilsuse nõukogu soovitusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Helmut Scholz



PE522.894v01-00 10/18 AM\1008615ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida komisjon ja 
solveerimisnõukogu võivad võtta, kui 
grupp või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele.

4. Solveerimiskavas esitatakse 
solveerimismeetmed, mida komisjon ja 
solveerimisnõukogu võivad võtta, kui 
grupp või artiklis 2 osutatud üksus vastab 
solveerimistingimustele. Solveerimiskavas 
võetakse arvesse mitmeid stsenaariume, 
sealhulgas asjaolu, et maksejõuetus võib 
olla idiosünkraatiline või esineda üldisema 
finantsilise ebastabiilsuse või kogu 
süsteemi haaravate sündmuste ajal. 
Solveerimiskavas ei eeldata erakorralise 
riikliku finantstoetuse andmist lisaks 
käesoleva määruse kohaselt loodud fondi 
kasutamisele. Kui seda ei ole võimalik 
tagada, kuna üksus on saavutanud 
kriitilise suuruse või tõenäoliselt saavutab 
kriitilise suuruse, siis tagab 
solveerimisnõukogu, et üksus kohandab 
oma äristrateegia sellele vastavalt, nii et 
maksejõuetuse või kriisi korral on 
võimalik viia läbi korrapärane 
solveerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskava koostamisel hindab 
solveerimisnõukogu, millises ulatuses on 
see üksus käesoleva määruse kohaselt 
solveeritav. Üksus loetakse solveeritavaks 
juhul, kui solveerimisasutuse arvates on 
usutav ja teostatav kas selle likvideerimine 

2. Artiklis 2 osutatud üksustele 
solveerimiskava koostamisel hindab 
solveerimisnõukogu, millises ulatuses on 
see üksus käesoleva määruse kohaselt 
solveeritav. Üksus loetakse solveeritavaks 
juhul, kui solveerimisasutuse arvates on 
usutav ja teostatav kas selle likvideerimine 
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tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
selle solveerimine eri 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi, sealhulgas üldisemat 
finantsilist ebastabiilsust või kogu süsteemi 
haaravaid sündmusi üksuse 
asukohaliikmesriigi või teiste 
liikmesriikide või liidu finantssüsteemile 
ning pidades silmas üksuse oluliste 
funktsioonide jätkuvuse tagamist.

tavalise maksejõuetusmenetluse alusel või 
selle solveerimine eri 
solveerimisvahendeid ja -õigusi 
kohaldades, ilma et see tooks kaasa olulisi 
negatiivseid tagajärgi, sealhulgas üldisemat 
finantsilist ebastabiilsust või kogu süsteemi 
haaravaid sündmusi üksuse 
asukohaliikmesriigi või teiste 
liikmesriikide või liidu finantssüsteemile 
ning pidades silmas üksuse oluliste 
funktsioonide jätkuvuse tagamist. Üksused, 
mis on saavutanud kriitilise suuruse ja 
mille puhul ei ole artiklis 19 osutatud 
olemasolevate vahenditega solveerimine 
enam võimalik, korraldatakse kohaselt 
ümber. Sellisel juhul allutatakse 
omandiõigused üldistele avalikele 
huvidele.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagada oluliste funktsioonide jätkuvus; (a) tagada panganduse põhifunktsioonide
jätkuvus;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) toetada jätkusuutlikku ja 
tasakaalustatud majanduskasvu.
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Or. en

Selgitus

Pangad, mis on pankrotistumiseks liiga suured, suurendavad tõenäoliselt kriisi aegadel 
majanduslikku volatiilsust. Sellest tulenevalt on kriitilise suuruse saavutanud pankade 
puudused suuremad kui nende majanduslik kasu.

Muudatusettepanek 62
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud eesmärke täites püüavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu hoiduda 
väärtuste asjatust hävitamisest ja hoida 
solveerimise kulud võimalikult väikesed.

Nimetatud eesmärke täites püüavad 
komisjon ja solveerimisnõukogu hoida 
solveerimise kulud võimalikult väikesed ja 
tegutseda pigem üldistes huvides kui 
aktsionäride ja võlausaldajate huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kõik lõikes 2 osutatud tingimused
on täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
komisjonile soovituse alustada üksuse 
solveerimist. Soovitus sisaldab vähemalt 
järgmist:

5. Kui üks lõikes 2 osutatud tingimustest 
on täidetud, esitab solveerimisnõukogu 
komisjonile soovituse alustada üksuse 
solveerimist. Soovitus sisaldab vähemalt 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 64
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel loetakse artiklis 2 
osutatud üksus või grupp mitte enam 
elujõuliseks üksnes juhul, kui täidetud on 
mõlemad järgmised tingimused:

2. Lõike 1 kohaldamisel loetakse artiklis 2 
osutatud üksus või grupp mitte enam 
elujõuliseks juhul, kui täidetud on üks 
järgmistest tingimustest:

Or. en

Muudatusettepanek 65
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Solveerimisnõukogu vastab Euroopa 
Parlamendi või nõukogu küsimustele 
suuliselt või kirjalikult, vastavalt oma 
menetlustele, selliste osalevate 
liikmesriikide esindajate juuresolekul, kelle 
vääring ei ole euro.

6. Solveerimisnõukogu vastab Euroopa 
Parlamendi või nõukogu küsimustele 
suuliselt või kirjalikult, vastavalt oma 
menetlustele, selliste osalevate 
liikmesriikide esindajate juuresolekul, kelle 
vääring ei ole euro. Solveerimisnõukogu
vastab talle esitatud küsimustele mõistliku 
aja jooksul.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Andrew Duff

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tegevdirektor korraldab taotluse korral 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
esimehe ja aseesimeestega kinniseid 
konfidentsiaalseid suulisi arutelusid, kui 
selliseid arutelusid on vaja pidada Euroopa 

7. Tegevdirektor korraldab taotluse korral 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
esimehe ja koordinaatoritega kinniseid 
konfidentsiaalseid suulisi arutelusid, kui 
selliseid arutelusid on vaja pidada Euroopa 
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Parlamendi aluslepingu kohaste volituste 
täitmiseks. Euroopa Parlament ja 
solveerimisnõukogu sõlmivad kokkuleppe 
selliste arutelude korraldamise 
üksikasjaliku korra kohta, pidades silmas 
täieliku konfidentsiaalsuse tagamist 
kooskõlas EKP-le kui pädevale asutusele 
asjakohase liidu õiguse kohaselt pandud 
konfidentsiaalsuskohustusega.

Parlamendi aluslepingu kohaste volituste 
täitmiseks. Euroopa Parlament ja 
solveerimisnõukogu sõlmivad kokkuleppe 
selliste arutelude korraldamise 
üksikasjaliku korra kohta, pidades silmas 
täieliku konfidentsiaalsuse tagamist 
kooskõlas EKP-le kui pädevale asutusele 
asjakohase liidu õiguse kohaselt pandud 
konfidentsiaalsuskohustusega.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Andrew Duff

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Solveerimisnõukogu edastab oma 
aastaaruande osalevate liikmesriikide 
parlamentidele. Riikide parlamendid 
võivad esitada solveerimisnõukogule 
põhjendatud arvamusi nimetatud 
aastaaruande kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Andrew Duff

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Solveerimisnõukogu täitevistungi kutsub 
kokku tegevdirektor omal algatusel või 
kahe liikme taotluse korral ning seda 
juhatab tegevdirektor.
Solveerimisnõukogu võib vajaduse korral 
kutsuda täitevistungitele vaatlejaid.

Solveerimisnõukogu võib vajaduse korral 
kutsuda täitevistungitele vaatlejaid.
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Or. en

Muudatusettepanek 69
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 
ametisse nimetamisel lähtutakse nende 
saavutustest, oskustest, pangandus- ja 
finantsalastest teadmistest ning 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonna jaoks olulistest kogemustest.

4. Tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja 
ametisse nimetamisel lähtutakse nende 
saavutustest, oskustest, pangandus- ja 
finantsalastest teadmistest ning 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonna jaoks olulistest kogemustest. 
Nende ametisse nimetamiste puhul tuleb 
samuti kohaldada võimalikult suures 
ulatuses soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõtet.

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Andrew Duff

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist.

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. . Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist.

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile kandidaatide 
nimekirja, et nimetada ametisse 
tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja. 
Nõukogu nimetab tegevdirektori ja 
tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi nõusolekut.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule 
kandidaatide nimekirja, et nimetada 
ametisse tegevdirektor ja tegevdirektori 
asetäitja. Nõukogu nimetab tegevdirektori 
ja tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendi ärakuulamist.

5. Pärast solveerimisnõukogu täiskogu 
ärakuulamist esitab komisjon nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile kandidaatide 
nimekirja, et nimetada ametisse 
tegevdirektor ja tegevdirektori asetäitja. 
Nõukogu nimetab tegevdirektori ja 
tegevdirektori asetäitja ametisse pärast 
Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Andrew Duff

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 8



AM\1008615ET.doc 17/18 PE522.894v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui tegevdirektor või tegevdirektori 
asetäitja ei vasta enam ülesannete 
täitmiseks nõutavatele tingimustele või on 
süüdi raskes üleastumises, võib nõukogu 
komisjoni ettepanekul ja pärast Euroopa 
Parlamendi ärakuulamist tegevdirektori 
või tegevdirektori asetäitja ametist 
vabastada.

8. Kui tegevdirektor või tegevdirektori 
asetäitja ei vasta enam ülesannete 
täitmiseks nõutavatele tingimustele või on 
süüdi raskes üleastumises, võib nõukogu 
komisjoni ettepanekul ja pärast Euroopa 
Parlamendilt nõusoleku saamist
tegevdirektori või tegevdirektori asetäitja 
ametist vabastada.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Andrew Duff

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ega avalik-õiguslikud või 
erasektori asutused ei püüa 
tegevdirektorit ja tegevdirektori asetäitjat 
nende ülesannete täitmisel mõjutada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 75
Andrew Duff

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a
Eelarvepõhised kaitsemehhanismid

Viie aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist luuakse ühtne liidu 
laenuvahend Euroopa 
stabiilsusmehhanismile solveerimisfondi 
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eelarvepõhise kaitsemehhanismi 
funktsiooni andmiseks. Nimetatud meedet 
käsitletakse artiklis 83 sätestatud ühtse 
solveerimismehhanismi 
läbivaatamismenetluse osana.

Or. en


