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Tarkistus 47
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
3 artiklan 3 kohdan sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan,

Or. en

Tarkistus 48
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kriisinratkaisuneuvoston edustajaa 
olisi osallistuvien jäsenvaltioiden 
parlamenttien pyynnöstä voitava kuulla 
asianomaisten kansallisten parlamenttien 
toimivaltaisissa valiokunnissa 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
läsnä ollessa.

Or. fr

Tarkistus 49
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Sen varmistamiseksi, että 
kriisiratkaisutoimi voidaan toteuttaa 
nopeasti sen käydessä tarpeelliseksi, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi tiiviisti 
seurattava yhteistyössä asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen tai EKP:n 
kanssa, mikä on kyseisten laitosten tilanne 
ja noudattavatko ne niitä varten toteutettuja 
varhaisen asiaan puuttumisen 
toimenpiteitä.

(26) Sen varmistamiseksi, että 
kriisiratkaisutoimi voidaan käynnistää
nopeasti sen käydessä tarpeelliseksi, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi tiiviisti 
seurattava yhteistyössä asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen tai EKP:n 
kanssa, mikä on kyseisten laitosten tilanne 
ja noudattavatko ne niitä varten toteutettuja 
varhaisen asiaan puuttumisen 
toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 50
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää asettaa laitoksen 
kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön hyvin lyhyen ajan kuluessa, 
jotta rahoitusmarkkinoille ja taloudelle 
koituisi mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää asettaa laitoksen 
kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

Or. fr
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Tarkistus 51
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kaatumassa olevan laitoksen 
selvittäminen tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä saattaisi 
vaarantaa rahoitusvakauden, keskeyttää 
olennaisten palvelujen tarjonnan ja 
vaikuttaa tallettajien suojaan. Tällöin 
kriisinratkaisuvälineiden käyttö on yleisen 
edun mukaista. Sen vuoksi kriisinratkaisun 
tavoitteena olisi oltava olennaisten 
rahoituspalvelujen jatkuvuuden 
varmistaminen, rahoitusjärjestelmän 
vakauden säilyttäminen, moraalikadon 
vähentäminen huolehtimalla siitä, että 
kaatumassa olevat laitokset turvautuvat 
mahdollisimman vähän julkiseen 
rahoitustukeen, sekä tallettajien 
suojaaminen.

(28) Kaatumassa olevan laitoksen 
selvittäminen tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä saattaisi 
vaarantaa rahoitusvakauden, keskeyttää 
olennaisten palvelujen tarjonnan ja 
vaikuttaa tallettajien suojaan. Tällöin 
kriisinratkaisuvälineiden käyttö on yleisen 
edun mukaista. Kriisinratkaisun tavoitteena 
olisi tämän vuoksi oltava olennaisten 
rahoituspalvelujen jatkuvuuden 
varmistaminen, rahoitusjärjestelmän 
vakauden säilyttäminen, moraalikadon 
vähentäminen huolehtimalla siitä, että 
kaatumassa olevat laitokset turvautuvat 
mahdollisimman vähän julkiseen 
rahoitustukeen, tallettajien suojaaminen 
sekä kestävän ja tasapainoisen 
taloudellisen kasvun tukeminen.

Or. en

Tarkistus 52
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Maksukyvyttömän laitoksen 
likvidointia tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä olisi 
kuitenkin harkittava aina ennen kuin 
tehdään päätös laitoksen toiminnan 
jatkamisesta. Maksukyvytöntä laitosta olisi 
rahoitusvakauden vuoksi pidettävä 
toiminnassa mahdollisimman pitkälle
yksityisin varoin. Tähän voidaan päästä 

(29) Maksukyvyttömän laitoksen 
likvidointia tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä olisi 
kuitenkin harkittava aina ennen kuin 
tehdään päätös laitoksen toiminnan 
jatkamisesta. Maksukyvytöntä laitosta 
voidaan rahoitusvakauden vuoksi pitää 
toiminnassa yksityisin varoin. Tähän 
voidaan päästä myymällä laitos yksityisen 
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myymällä laitos yksityisen sektorin 
ostajalle tai sulauttamalla se tällaiseen 
ostajaan tai kirjaamalla laitoksen velat alas 
tai muuntamalla velka omaksi pääomaksi 
pääomapohjan vahvistamiseksi.

sektorin ostajalle tai sulauttamalla se 
tällaiseen ostajaan tai kirjaamalla laitoksen 
velat alas tai muuntamalla velka omaksi 
pääomaksi pääomapohjan vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 53
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Nykyinen talouskriisi aiheutui 
pitkälti siitä, että monet rahoitusalan 
toimijat kasvoivat liian suuriksi 
kaatuakseen, minkä vuoksi ne oli 
pelastettava julkisin varoin. 
Markkinatalouden logiikan vastaisesti 
tappiot sosialisoitiin ja voitot 
yksityistettiin. Rahoituslaitosten keskeinen 
tehtävä on ohjata säästöjä tuottaviin 
investointeihin ja rahoitusalalla olisi 
keskityttävä vain keskeisiin toimintoihin. 
Tästä syystä myös laitokset, jotka ovat 
saavuttaneet tietyn koon ja luoneet 
sidokset, jotka ovat omiaan 
muodostamaan järjestelmäriskin 
yksittäisten jäsenvaltioiden tai koko EU:n 
talouden toiminnalle, olisi asetettava 
kriisinratkaisun kohteeksi asianmukaisia 
välineitä käyttämällä, sillä näin 
päästäisiin pitkällä aikavälillä entistä 
tasapainoisempaan ja kestävämpään 
kasvuun.

Or. en

Tarkistus 54
Helmut Scholz
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Osakkeenomistajien ja velkojien 
oikeuksien rajoitusten olisi oltava 
sopusoinnussa perusoikeuskirjan 
52 artiklan kanssa. Sen vuoksi
kriisinratkaisuvälineitä olisi käytettävä 
vain sellaisiin laitoksiin, jotka ovat 
kaatumassa tai todennäköisesti kaatuvat, ja 
ainoastaan silloin, kun tämä on 
välttämätöntä rahoitusvakaustavoitteen 
vuoksi yleisen edun nimissä.
Kriisinratkaisuvälineitä olisi käytettävä 
erityisesti silloin, kun laitosta ei voida 
likvidoida tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, koska 
tämä vaarantaisi rahoitusjärjestelmän 
vakauden ja koska kriisinratkaisutoimet 
ovat välttämättömiä järjestelmän kannalta 
tärkeiden toimintojen nopean siirron ja 
jatkamisen varmistamiseksi, sekä silloin, 
kun ei ole kohtuullista odottaa 
vaihtoehtoisia yksityisen sektorin 
ratkaisuja, kuten nykyisiltä 
osakkeenomistajilta tai kolmannelta 
osapuolelta saatavaa pääoman korotusta, 
joka riittäisi palauttamaan laitoksen 
täyden elinkelpoisuuden.

(31) Kriisinratkaisuvälineitä olisi 
käytettävä laitoksiin, jotka ovat kaatumassa 
tai todennäköisesti kaatuvat, tai laitoksiin, 
jotka ovat saavuttaneet kriittisen koon, ja 
ainoastaan silloin, kun tämä on 
välttämätöntä rahoitusvakautta sekä 
kestävää ja tasapainoista talouskasvua 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi
yleisen edun nimissä.

Or. en

Tarkistus 55
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Puuttuminen omistusoikeuteen ei saisi 
olla suhteetonta. Näin ollen kyseeseen 
tulevat osakkeenomistajat ja velkojat eivät 
saisi kärsiä suurempia tappioita kuin niille 

(32) Puuttuminen omistusoikeuteen ei saisi 
olla suhteetonta ja siinä olisi poikkeuksetta 
otettava huomioon yleisen edun suojelu. 
Näin ollen kyseeseen tulevat 
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olisi aiheutunut, jos laitos olisi likvidoitu 
ajankohtana, jona kriisinratkaisupäätös 
tehtiin. Siinä tapauksessa, että osa 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
varoista siirtyy yksityiselle ostajalle tai 
omaisuudenhoitoyhtiölle, jäljelle jäävä osa 
kriisinratkaisun kohteena olevasta 
laitoksesta olisi likvidoitava 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Laitoksen 
osakkeenomistajien ja velkojien 
suojelemiseksi likvidaatiomenettelyssä 
niillä olisi oltava oikeus saada suorituksina 
saatavistaan vähintään se, minkä ne arvion 
mukaan olisivat saaneet, jos koko laitos 
olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä.

osakkeenomistajat ja velkojat eivät saisi 
kärsiä suurempia tappioita kuin niille olisi 
aiheutunut, jos laitos olisi likvidoitu 
ajankohtana, jona kriisinratkaisupäätös 
tehtiin. Siinä tapauksessa, että osa 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
varoista siirtyy yksityiselle ostajalle tai 
omaisuudenhoitoyhtiölle, jäljelle jäävä osa 
kriisinratkaisun kohteena olevasta 
laitoksesta olisi likvidoitava 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Laitoksen 
osakkeenomistajien ja velkojien 
suojelemiseksi likvidaatiomenettelyssä 
niillä olisi oltava oikeus saada suorituksina 
saatavistaan vähintään se, minkä ne arvion 
mukaan olisivat saaneet, jos koko laitos 
olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä.

Or. en

Tarkistus 56
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Komission olisi kulloisenkin 
tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 
kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 

(36) Kriisinratkaisuneuvoston laatimien 
kriisinratkaisusuunnitelmien luonnosten 
pohjalta komission olisi kulloisenkin 
tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 
kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
nopeasta, tehokkaasta ja
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
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arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

Or. fr

Tarkistus 57
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tehokkaassa 
kriisinratkaisujärjestelyssä olisi 
minimoitava kaatumassa olevan laitoksen 
kriisinratkaisusta veronmaksajille 
aiheutuvat kustannukset. Lisäksi sillä olisi 
varmistettava, että jopa suurten ja 
järjestelmän kannalta merkittävien laitosten 
kriisinratkaisu voidaan toteuttaa 
vaarantamatta rahoitusvakautta. Tämä 
tavoite saavutetaan velkakirjojen arvon 
alaskirjauksella, jolla varmistetaan, että 
yhteisön osakkeenomistajat ja velkojat 
kärsivät asianmukaiset tappiot ja kantavat 
asianmukaisen osan näistä kustannuksista. 
Tätä varten kriisinratkaisukehykseen olisi 
sisällytettävä lakisääteiset valtuudet 
velkojen alaskirjaamiseen muita 
kriisiratkaisuvälineitä täydentävänä 
vaihtoehtona, kuten finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmä on suositellut.

(39) Nopeassa ja tehokkaassa 
kriisinratkaisujärjestelyssä olisi 
minimoitava kaatumassa olevan laitoksen 
kriisinratkaisusta veronmaksajille 
aiheutuvat kustannukset. Lisäksi sillä olisi 
varmistettava, että jopa suurten ja 
järjestelmän kannalta merkittävien laitosten 
kriisinratkaisu voidaan toteuttaa 
vaarantamatta rahoitusvakautta. Tämä 
tavoite saavutetaan velkakirjojen arvon 
alaskirjauksella, jolla varmistetaan, että 
yhteisön osakkeenomistajat ja velkojat 
kärsivät asianmukaiset tappiot ja kantavat 
asianmukaisen osan näistä kustannuksista. 
Tätä varten kriisinratkaisukehykseen olisi 
sisällytettävä lakisääteiset valtuudet 
velkojen alaskirjaamiseen muita 
kriisiratkaisuvälineitä täydentävänä 
vaihtoehtona, kuten finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmä on suositellut.

Or. fr

Tarkistus 58
Helmut Scholz
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto voivat 
toteuttaa, jos 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö 
tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto voivat 
toteuttaa, jos 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö 
tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea. Jos tätä ei voida 
taata, koska yhteisö on saavuttanut tai 
todennäköisesti saavuttaa kriittisen koon, 
kriisinratkaisuneuvosto varmistaa, että 
yhteisö mukauttaa yritysstrategiaansa 
vastaavasti siten, että vaikeuksien tai 
kriisin sattuessa kriisinratkaisu voidaan 
toteuttaa hallitusti.

Or. en

Tarkistus 59
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä 
koskevia kriisinratkaisusuunnitelmia 
laatiessaan kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
missä määrin yhteisö on tämän asetuksen 
mukaan purkamiskelpoinen. Yhteisö 
katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä 
koskevia kriisinratkaisusuunnitelmia 
laatiessaan kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
missä määrin yhteisö on tämän asetuksen 
mukaan purkamiskelpoinen. Yhteisö 
katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 
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kriisinratkaisuviranomainen pystyy 
uskottavasti selvittämään yhteisön 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan sen kriisinratkaisun 
käyttämällä siihen erilaisia 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisen 
yhteisön sijoittautumisjäsenvaltion, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan yhteisön kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden.

kriisinratkaisuviranomainen pystyy 
uskottavasti selvittämään yhteisön 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan sen kriisinratkaisun 
käyttämällä siihen erilaisia 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisen 
yhteisön sijoittautumisjäsenvaltion, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan yhteisön kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden. Niihin 
yhteisöihin, jotka ovat saavuttaneet 
kriittisen koon ja joiden ei katsota olevan 
purkamiskelpoisia 19 artiklassa 
tarkoitettujen nykyisten välineiden avulla, 
sovelletaan uudelleenjärjestelyä. Tässä 
tapauksessa omistusoikeus on katsottava 
toissijaiseksi yleiseen etuun nähden.

Or. en

Tarkistus 60
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistaa kriittisten toimintojen
jatkuvuus;

a) varmistaa peruspankkitoimintojen 
jatkuvuus;

Or. en

Tarkistus 61
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) edistää kestävää ja tasapainoista 
talouskasvua;

Or. en

Perustelu

Kun pankeista on tullut liian suuria kaatuakseen, ne todennäköisesti pahentavat talouden 
epävakautta kriisiaikoina. Siten kriittisen koon yli kasvaneista pankeista on enemmän haittaa 
kuin taloudellista hyötyä.

Tarkistus 62
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pyrkiessään edellä mainittuihin 
tavoitteisiin komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto yrittävät välttää 
tarpeetonta arvon tuhoutumista ja pitää 
kriisinratkaisun kustannukset 
mahdollisimman alhaisina.

Pyrkiessään edellä mainittuihin 
tavoitteisiin komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto yrittävät pitää 
kriisinratkaisun kustannukset 
mahdollisimman alhaisina ja toimia 
yleisen edun eikä osakkaiden ja 
luotonantajien edun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 63
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kaikki 2 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, 
kriisinratkaisuneuvosto suosittelee 
komissiolle yhteisön asettamista 

5. Jos jokin 2 kohdassa vahvistettu 
edellytys täyttyy, kriisinratkaisuneuvosto 
suosittelee komissiolle yhteisön asettamista 
kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava 



AM\1008615FI.doc 13/18 PE522.894v01-00

FI

kriisinratkaisuun. Suosituksessa on oltava 
ainakin seuraavat tiedot:

ainakin seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 64
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa on katsottava, 
että 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö tai 
konserni ei ole enää elinkelpoinen vain, jos 
molemmat seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

2. Sovellettaessa 1 kohtaa on katsottava, 
että 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö tai 
konserni ei ole enää elinkelpoinen, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 65
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai neuvoston sille osoittamiin 
kysymyksiin omien menettelyjensä 
mukaisesti mahdollisten sellaisten 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien 
läsnäollessa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro.

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai neuvoston sille osoittamiin 
kysymyksiin omien menettelyjensä 
mukaisesti mahdollisten sellaisten 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien 
läsnäollessa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
kohtuullisessa ajassa sille esitettyihin 
kysymyksiin.

Or. fr
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Tarkistus 66
Andrew Duff

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Pääjohtaja voi käydä pyynnöstä 
luottamuksellisia suullisia keskusteluja 
suljettujen ovien takana Euroopan 
parlamentin toimivaltaisen valiokunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
kanssa silloin, kun tällaisia keskusteluja 
edellytetään perussopimuksen mukaisten 
Euroopan parlamentin toimivaltuuksien 
käyttämiseksi. Euroopan parlamentti ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät 
sopimuksen yksityiskohtaisista säännöistä 
näiden keskustelujen järjestämiseksi 
varmistaakseen täyden 
luottamuksellisuuden niiden 
salassapitovelvoitteiden mukaisesti, jotka 
EKP:lle on määrätty asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön mukaisena 
toimivaltaisena viranomaisena.

7. Pääjohtaja voi käydä pyynnöstä 
luottamuksellisia suullisia keskusteluja 
suljettujen ovien takana Euroopan 
parlamentin toimivaltaisen valiokunnan 
puheenjohtajan ja koordinaattoreiden 
kanssa silloin, kun tällaisia keskusteluja 
edellytetään perussopimuksen mukaisten 
Euroopan parlamentin toimivaltuuksien 
käyttämiseksi. Euroopan parlamentti ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät 
sopimuksen yksityiskohtaisista säännöistä 
näiden keskustelujen järjestämiseksi
varmistaakseen täyden 
luottamuksellisuuden niiden 
salassapitovelvoitteiden mukaisesti, jotka 
EKP:lle on määrätty asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön mukaisena 
toimivaltaisena viranomaisena.

Or. en

Tarkistus 67
Andrew Duff

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kriisinratkaisuneuvosto toimittaa 
vuosikertomuksensa osallistuvien 
valtioiden kansallisille parlamenteille. 
Kansalliset parlamentit voivat toimittaa 
vuosikertomusta koskevia perusteltuja 
lausuntoja kriisinratkaisuneuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 68
Andrew Duff

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan omasta 
aloitteestaan esittämästä kutsusta tai 
kahden jäsenen kutsusta, ja sen 
puheenjohtajana toimii pääjohtaja.
Kriisinratkaisuneuvosto voi kutsua 
tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen johdon istuntoihin.

Kriisinratkaisuneuvosto voi kutsua 
tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen johdon istuntoihin.

Or. en

Tarkistus 69
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pääjohtaja ja varapääjohtaja nimitetään 
ansioiden, taitojen, pankkitoiminta- ja 
rahoituskysymysten tuntemuksen sekä 
rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn 
kannalta merkityksellisen kokemuksen
perusteella.

4. Pääjohtaja ja varapääjohtaja nimitetään 
ansioiden, taitojen, pankkitoiminta- ja 
rahoituskysymysten tuntemuksen sekä 
rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn 
kannalta merkityksellisen kokemuksen 
perusteella. Myös nimitysten on 
mahdollisuuksien mukaan perustuttava 
naisten ja miesten yhdenvertaisuuden 
periaatteeseen.

Or. fr

Tarkistus 70
Andrew Duff
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Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan kuultuaan Euroopan 
parlamenttia.

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan saatuaan Euroopan 
parlamentin hyväksynnän.

Or. en

Tarkistus 71
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan kuultuaan Euroopan 
parlamenttia.

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
luettelon ehdokkaista pääjohtajan ja 
varapääjohtajan nimittämistä varten. 
Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan saatuaan Euroopan 
parlamentin hyväksynnän.

Or. fr

Tarkistus 72
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
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neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan kuultuaan Euroopan 
parlamenttia.

neuvostolle ja Euroopan parlamentille
luettelon ehdokkaista pääjohtajan ja 
varapääjohtajan nimittämistä varten. 
Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan saatuaan Euroopan 
parlamentin hyväksynnän.

Or. en

Tarkistus 73
Andrew Duff

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos pääjohtaja tai varapääjohtaja ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 
tehtävänsä edellyttävät, tai jos he ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen, 
neuvosto voi komission ehdotuksesta ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan erottaa 
pääjohtajan tai varapääjohtajan 
tehtävästään.

8. Jos pääjohtaja tai varapääjohtaja ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 
tehtävänsä edellyttävät, tai jos he ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen, 
neuvosto voi komission ehdotuksesta ja 
saatuaan Euroopan parlamentin 
hyväksynnän erottaa pääjohtajan tai 
varapääjohtajan tehtävästään.

Or. en

Tarkistus 74
Andrew Duff

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot tai muut julkiset tai 
yksityiset elimet eivät saa pyrkiä 
vaikuttamaan pääjohtajaan tai 
varapääjohtajaan näiden hoitaessa 
tehtäviään.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 75
Andrew Duff

Ehdotus asetukseksi
69 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 a artikla
Finanssipoliittinen varautumiskeino 

Viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta on luotava unionin 
yhteinen lainajärjestely, jota voidaan 
käyttää Euroopan vakausmekanismissa 
kriisinratkaisurahaston 
finanssipoliittisena varautumiskeinona. 
Tämä toimenpide on katsottava 
83 artiklassa säädettyä yhteistä 
kriisinratkaisumekanismia koskevan 
tarkistamisprosessin osaksi.

Or. en


