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Pakeitimas 47
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, 
ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį, ir į Sutartį 
dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 
114 straipsnį,

Or. en

Pakeitimas 48
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) dalyvaujančių valstybių narių 
parlamentų prašymu kompetentingi 
atitinkamų nacionalinių parlamentų 
komitetai turėtų turėti galimybę išklausyti 
Valdybos atstovą dalyvaujant 
kompetentingos nacionalinės institucijos 
atstovams;

Or. fr

Pakeitimas 49
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekdama užtikrinti, kad prireikus būtų 
greitai imtasi pertvarkymo veiksmų, 

(26) siekdama užtikrinti, kad prireikus būtų 
greitai pradėta pertvarkymo procedūra, 
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Valdyba, bendradarbiaudama su atitinkama 
kompetentinga institucija arba ECB, turėtų 
atidžiai stebėti atitinkamų įstaigų padėtį ir 
tai, ar šios įstaigos laikosi visų jų atžvilgiu 
priimtų ankstyvos intervencijos priemonių;

Valdyba, bendradarbiaudama su atitinkama 
kompetentinga institucija arba ECB, turėtų 
atidžiai stebėti atitinkamų įstaigų padėtį ir 
tai, ar šios įstaigos laikosi visų jų atžvilgiu 
priimtų ankstyvos intervencijos priemonių;

Or. fr

Pakeitimas 50
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 
Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija 
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas;

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per labai trumpą 
laikotarpį. Per visą pertvarkymo procedūrą 
Komisija turėtų gauti visą informaciją, 
kuri, jos manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija 
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas;

Or. fr

Pakeitimas 51
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kai žlunganti įstaiga likviduojama 
keliant įprastinę bankroto bylą, galėtų kilti 
pavojus finansiniam stabilumui, nutrūkti 

(28) kai žlunganti įstaiga likviduojama 
keliant įprastinę bankroto bylą, galėtų kilti 
pavojus finansiniam stabilumui, nutrūkti 
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esminių paslaugų teikimas ir nukentėti 
indėlininkų apsauga. Tokiu atveju 
pertvarkymo priemonių taikymas atitinka 
viešąjį interesą. Todėl pertvarkymo tikslai 
turėtų būti šie: užtikrinti esminių finansinių 
paslaugų tęstinumą, išsaugoti finansų 
sistemos stabilumą, sumažinti neatsakingo 
elgesio riziką kuo labiau sumažinant 
viešosios finansinės paramos žlungančioms 
įstaigoms galimybę ir apsaugoti 
indėlininkus;

esminių paslaugų teikimas ir nukentėti 
indėlininkų apsauga. Tokiu atveju 
pertvarkymo priemonių taikymas atitinka 
viešąjį interesą. Todėl pertvarkymo tikslai 
turėtų būti šie: užtikrinti esminių finansinių 
paslaugų tęstinumą, taip pat išsaugoti 
finansų sistemos stabilumą, sumažinti 
moralinę riziką kiek įmanoma sumažinant 
viešosios finansinės paramos žlungančioms 
įstaigoms galimybę, apsaugoti indėlininkus 
ir prisidėti prie tvaraus ir subalansuoto 
ekonominio augimo;

Or. en

Pakeitimas 52
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) tačiau visuomet prieš priimant 
sprendimą dėl įstaigos veiklos tęstinumo, 
reikėtų apsvarstyti galimybę likviduoti 
nemokią įstaigą keliant įprastinę bankroto 
bylą. Nemokios įstaigos veiklos tęstinumą 
reikėtų išsaugoti dėl finansinio stabilumo 
ir kuo labiau naudojant privačiąsias lėšas. 
Tai galima įgyvendinti įvykdžius 
pardavimą ar susijungimą su privačiojo 
sektoriaus pirkėju, nurašius įstaigos 
įsipareigojimus arba konvertavus jos skolą 
į nuosavybės vertybinius popierius, kad ji 
būtų rekapitalizuota;

(29) tačiau visuomet prieš priimant 
sprendimą dėl įstaigos veiklos tęstinumo, 
reikėtų apsvarstyti galimybę likviduoti 
nemokią įstaigą keliant įprastinę bankroto 
bylą. Nemoki įstaigos veiklos tęstinumas 
gali būti išsaugotas finansinio stabilumo 
tikslais ir naudojant privačiąsias lėšas. Tai 
galima įgyvendinti įvykdžius pardavimą ar 
susijungimą su privačiojo sektoriaus 
pirkėju, nurašius įstaigos įsipareigojimus 
arba konvertavus jos skolą į nuosavybės 
vertybinius popierius, kad ji būtų 
rekapitalizuota;

Or. en

Pakeitimas 53
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PE522.894v01-00 6/17 AM\1008615LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) dabartinę ekonominę krizę 
daugiausia lėmė finansų sektorius: 
daugelio jo veikėjų žlugimas tapo 
pernelyg rizikingu ir jie turėjo būti 
gelbėjami valstybės lėšomis. Kitaip, nei 
reikalauja bet kokia rinkos ekonomikos 
logika, nuostoliai buvo primesti 
visuomenei, o pelnas panaudotas 
asmeniniais tikslais. Svarbiausias finansų 
įstaigų vaidmuo – nukreipti sutaupytas 
lėšas siekiant pelningai investuoti, o 
finansų sektoriaus veikla turėtų būti 
apribota iki jo esminių funkcijų. Taigi 
įstaigos, pasiekusios tokį mastą ir 
tarpusavio priklausomybės lygį, dėl kurio 
galėtų būti keliama sisteminė grėsmė 
atskirų valstybių narių ar visos Europos 
Sąjungos ekonomikos veikimui, turėtų 
būti pertvarkomos taikant atitinkamas 
priemones, kadangi ilgainiui taip būtų 
pasiektas labiau subalansuotas ir 
tvaresnis augimas;

Or. en

Pakeitimas 54
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) akcininkų ir kreditorių teisių 
apribojimai turėtų atitikti Pagrindinių 
teisių chartijos 52 straipsnį. Todėl
pertvarkymo priemonės turėtų būti 
taikomos tik toms įstaigoms, kurios žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir tik tuomet, kai tai 
būtina siekiant įgyvendinti visuotinės 
svarbos finansinio stabilumo tikslą. Visų 
pirma pertvarkymo priemonės turėtų būti 
taikomos, kai įstaigos negalima likviduoti 

(31) pertvarkymo priemonės turėtų būti 
taikomos toms įstaigoms, kurios žlunga 
arba tikriausiai žlugs, arba kritinį dydį 
pasiekusioms įstaigoms ir tik tuomet, kai 
tai būtina siekiant įgyvendinti visuotinės 
svarbos finansinio stabilumo, taip pat 
tvaraus ir subalansuoto ekonominio 
augimo tikslą.
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keliant įprastinę bankroto bylą kartu 
nedestabilizuojant finansų sistemos ir 
reikia imtis priemonių, kad būtų sparčiai 
perduotos ir tęsiamos sistemiškai svarbios 
funkcijos, ir kai negalima pagrįstai tikėtis 
alternatyvaus privataus sprendimo, 
įskaitant esamų akcininkų arba trečiojo
asmens vykdomą kapitalo padidinimą, 
kuris būtų pakankamas visiškam įstaigos 
gyvybingumui atkurti;

Or. en

Pakeitimas 55
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nuosavybės teisių ribojimas neturėtų 
būti neproporcingas. Dėl to poveikį 
patiriantys akcininkai ir kreditoriai neturėtų 
patirti didesnių nuostolių nei nuostoliai, 
kurie būtų patirti, jei pertvarkymo 
sprendimo priėmimo metu įstaiga būtų 
likviduota. Kai dalis pertvarkomos įstaigos 
turto perduodama privačiam pirkėjui arba 
laikinai įstaigai, likusi pertvarkomos 
įstaigos dalis turėtų būti likviduota keliant 
įprastą bankroto bylą. Siekiant apsaugoti 
likviduojant įstaigą esančius akcininkus ir 
kreditorius, jie turėtų turėti teisę pagal savo 
reikalavimus per likvidavimo procedūrą 
gauti išmoką, ne mažesnę negu suma, kurią 
pagal apskaičiavimus jie būtų atgavę, jei 
visa įstaiga būtų likviduota keliant įprastinę 
bankroto bylą;

(32) nuosavybės teisių ribojimas neturėtų 
būti neproporcingas ir turėtų visuomet būti 
derinamas su bendrojo visuomenės 
intereso apsauga. Dėl to poveikį 
patiriantys akcininkai ir kreditoriai neturėtų 
patirti didesnių nuostolių nei nuostoliai, 
kurie būtų patirti, jei pertvarkymo 
sprendimo priėmimo metu įstaiga būtų 
likviduota. Kai dalis pertvarkomos įstaigos 
turto perduodama privačiam pirkėjui arba 
laikinai įstaigai, likusi pertvarkomos 
įstaigos dalis turėtų būti likviduota keliant 
įprastą bankroto bylą. Siekiant apsaugoti 
likviduojant įstaigą esančius akcininkus ir 
kreditorius, jie turėtų turėti teisę pagal savo 
reikalavimus per likvidavimo procedūrą 
gauti išmoką, ne mažesnę negu suma, kurią 
pagal apskaičiavimus jie būtų atgavę, jei 
visa įstaiga būtų likviduota keliant įprastinę 
bankroto bylą;

Or. en
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Pakeitimas 56
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Komisija turėtų nustatyti pertvarkymo 
veiksmų, kurių reikia imtis atsižvelgiant į 
bylos aplinkybes, sistemą ir turėtų turėti 
paskyrimo įgaliojimą dėl visų būtinų 
pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

(36) Komisija, remdamasi Valdybos 
parengtais pertvarkymo planų projektais,
turėtų nustatyti pertvarkymo veiksmų, 
kurių reikia imtis atsižvelgiant į bylos 
aplinkybes, sistemą ir turėtų turėti 
paskyrimo įgaliojimą dėl visų būtinų 
pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų greitai, veiksmingai ir 
išsamiai nuspręsti dėl taikytinos
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

Or. fr

Pakeitimas 57
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) taikant veiksmingą pertvarkymo 
režimą reikėtų kuo labiau sumažinti 
žlungančios institucijos pertvarkymo 
sąnaudas, tenkančias mokesčių 
mokėtojams. Taip pat reikėtų užtikrinti, 
kad didelės ir sisteminės svarbos įstaigos 
galėtų būti pertvarkytos nesukeliant 

(39) taikant greitą ir veiksmingą 
pertvarkymo režimą reikėtų kuo labiau 
sumažinti žlungančios institucijos 
pertvarkymo sąnaudas, tenkančias 
mokesčių mokėtojams. Taip pat reikėtų 
užtikrinti, kad didelės ir sisteminės svarbos 
įstaigos galėtų būti pertvarkytos 
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grėsmės finansiniam stabilumui. Šį tikslą 
galima pasiekti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemone, užtikrinant, kad tinkama 
nuostolių ir sąnaudų dalis tektų subjekto 
akcininkams ir kreditoriams. Todėl, kaip 
rekomendavo Finansinio stabilumo taryba, 
į pertvarkymo sistemą turėtų būti įtraukti 
teisės aktais nustatyti skolos nurašymo 
įgaliojimai kaip papildoma galima 
priemonė, taikytina kartu su kitomis 
pertvarkymo priemonėmis;

nesukeliant grėsmės finansiniam 
stabilumui. Šį tikslą galima pasiekti 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemone, 
užtikrinant, kad tinkama nuostolių ir 
sąnaudų dalis tektų subjekto akcininkams ir 
kreditoriams. Todėl, kaip rekomendavo 
Finansinio stabilumo taryba, į pertvarkymo 
sistemą turėtų būti įtraukti teisės aktais 
nustatyti skolos nurašymo įgaliojimai kaip 
papildoma galima priemonė, taikytina 
kartu su kitomis pertvarkymo 
priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 58
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Komisija ir Valdyba, kai 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas arba grupė atitinka 
pertvarkymo sąlygas. Pertvarkymo plane 
atsižvelgiama į įvairius scenarijus, įskaitant 
tai, kad žlugimas gali būti išskirtinio 
pobūdžio ar vykti platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto Fondo 
lėšų naudojimą.

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Komisija ir Valdyba, kai 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas arba grupė atitinka 
pertvarkymo sąlygas. Pertvarkymo plane 
atsižvelgiama į įvairius scenarijus, įskaitant 
tai, kad žlugimas gali būti išskirtinio 
pobūdžio ar vykti platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto Fondo 
lėšų naudojimą. Kai tai negali būti 
užtikrinta dėl to, kad subjektas yra 
pasiekęs ar galimai pasieks kritinį dydį, 
Valdyba užtikrina, kad subjektas 
atitinkamai suderintų savo veiklos 
strategiją ir kad nesėkmės ar krizės atveju 
būtų galimas nuoseklus pertvarkymas.

Or. en
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Pakeitimas 59
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų pertvarkymo planą, Valdyba 
įvertina, kokia yra sėkmingo subjekto 
pertvarkymo pagal šį reglamentą galimybė. 
Laikoma, kad subjektą galima sėkmingai 
pertvarkyti, jei pertvarkymo institucija 
realiai ir patikimai gali arba jį likviduoti 
pagal įprastinę bankroto bylą, arba 
pertvarkyti taikydama jam skirtingas 
pertvarkymo priemones ir įgaliojimus, 
nesukeldama didelių neigiamų pasekmių 
valstybių narių, kuriose yra subjektas, kitų 
valstybių narių arba Sąjungos finansų 
sistemoms (taip pat platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių aplinkybėmis) ir siekdama užtikrinti 
subjekto vykdomų ypatingos svarbos 
funkcijų tęstinumą.

2. Rengdama 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų pertvarkymo planą, Valdyba 
įvertina, kokia yra sėkmingo subjekto 
pertvarkymo pagal šį reglamentą galimybė. 
Laikoma, kad subjektą galima sėkmingai 
pertvarkyti, jei pertvarkymo institucija 
realiai ir patikimai gali arba jį likviduoti 
pagal įprastinę bankroto bylą, arba 
pertvarkyti taikydama jam skirtingas 
pertvarkymo priemones ir įgaliojimus, 
nesukeldama didelių neigiamų pasekmių 
valstybių narių, kuriose yra subjektas, kitų 
valstybių narių arba Sąjungos finansų 
sistemoms (taip pat platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių aplinkybėmis) ir siekdama užtikrinti 
subjekto vykdomų ypatingos svarbos 
funkcijų tęstinumą. Kritinį dydį pasiekę 
subjektai, kurie, kaip manoma, negali būti 
pertvarkyti naudojant esamas priemones, 
nurodytas 19 straipsnyje, atitinkamai 
restruktūrizuojami. Tokiu atveju 
nuosavybės teisės suteikiamos 
atsižvelgiant į bendrąjį visuomenės 
interesą.

Or. en

Pakeitimas 60
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas



AM\1008615LT.doc 11/17 PE522.894v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinti ypatingos svarbos funkcijų 
tęstinumą;

a) užtikrinti pagrindinių banko funkcijų 
tęstinumą;

Or. en

Pakeitimas 61
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) prisidėti prie tvaraus ir subalansuoto 
ekonominio augimo:

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad dėl bankų, kurių žlugimas pernelyg rizikingas, krizės metu padidės ekonomikos 
nepastovumas. Dėl to kritinį dydį pasiekusių bankų trūkumai didesni negu jų ekonominė 
nauda.

Pakeitimas 62
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos pirma išvardytų tikslų, 
Komisija ir Valdyba siekia vengti 
nereikalingo vertės sunaikinimo ir kiek 
galima sumažinti pertvarkymo išlaidas.

Siekdamos pirma išvardytų tikslų, 
Komisija ir Valdyba siekia kuo labiau 
sumažinti pertvarkymo kainą ir veikti 
vadovaudamosi bendruoju visuomeniniu 
interesu, o ne akcininkų ir kreditorių 
naudai.

Or. en
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Pakeitimas 63
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei tenkinamos visos 2 dalyje nustatytos 
sąlygos, Valdyba rekomenduoja Komisijai 
subjektą pertvarkyti. Į rekomendaciją 
įtraukiami bent šie dalykai:

5. Jei tenkinama viena iš 2 dalyje 
nustatytų sąlygų, Valdyba rekomenduoja 
Komisijai subjektą pertvarkyti. Į 
rekomendaciją įtraukiami bent šie dalykai:

Or. en

Pakeitimas 64
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, 2 straipsnyje nurodytas 
subjektas arba grupė nebegyvybingais 
laikomi tik jei tenkinamos abi šios 
sąlygos:

2. Taikant 1 dalį, 2 straipsnyje nurodytas 
subjektas arba grupė nebegyvybingais 
laikomi tik jei tenkinama viena iš šių 
sąlygų:

Or. en

Pakeitimas 65
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdyba žodžiu arba raštu atsako į jai 
pateiktus Europos Parlamento arba 
Tarybos klausimus, remdamasi savo 
procedūromis ir dalyvaujant bet kurių 

6. Valdyba žodžiu arba raštu atsako į jai 
pateiktus Europos Parlamento arba 
Tarybos klausimus, remdamasi savo 
procedūromis ir dalyvaujant bet kurių 
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dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta 
nėra euro, atstovams.

dalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta 
nėra euro, atstovams. Valdyba per 
optimalų laiką pateikia atsakymus į jai 
pateiktus klausimus.

Or. fr

Pakeitimas 66
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pateikus prašymą vykdomasis 
direktorius rengia konfidencialias uždaras 
žodines diskusijas su Europos Parlamento 
kompetentingo komiteto pirmininku ir 
pirmininko pavaduotojais, jei tokių 
diskusijų reikia Europos Parlamento 
įgaliojimams įgyvendinti pagal Sutartį. 
Europos Parlamentas ir Valdyba sudaro 
susitarimą dėl išsamios tokių diskusijų 
organizavimo tvarkos, kad būtų užtikrintas 
visiškas konfidencialumas vadovaujantis 
ECB kaip kompetentingai institucijai pagal 
atitinkamą Sąjungos teisę nustatytais 
konfidencialumo įpareigojimais.

7. Pateikus prašymą vykdomasis 
direktorius rengia konfidencialias uždaras 
žodines diskusijas su Europos Parlamento 
kompetentingo komiteto pirmininku ir 
koordinatoriais, jei tokių diskusijų reikia 
Europos Parlamento įgaliojimams 
įgyvendinti pagal Sutartį. Europos 
Parlamentas ir Valdyba sudaro susitarimą 
dėl išsamios tokių diskusijų organizavimo 
tvarkos, kad būtų užtikrintas visiškas 
konfidencialumas vadovaujantis ECB kaip 
kompetentingai institucijai pagal 
atitinkamą Sąjungos teisę nustatytais 
konfidencialumo įpareigojimais.

Or. en

Pakeitimas 67
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valdyba savo metinę ataskaitą 
perduoda dalyvaujančių valstybių 
nacionaliniams parlamentams. 
Nacionaliniai parlamentai gali Valdybai 
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teikti pagrįstas nuomones dėl metinės 
ataskaitos.

Or. en

Pakeitimas 68
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdybos vykdomosios sesijos posėdžius 
sušaukia vykdomasis direktorius savo 
iniciatyva arba dviejų narių prašymu, 
jiems pirmininkauja vykdomasis 
direktorius. Valdyba gali ad hoc pagrindu 
kviesti savo vykdomosiose sesijose 
dalyvauti stebėtojus.

Valdyba gali ad hoc pagrindu kviesti savo 
vykdomosiose sesijose dalyvauti 
stebėtojus.

Or. en

Pakeitimas 69
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vykdomasis direktorius ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas skiriami 
atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, 
bankų ir finansų reikalų išmanymą ir su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį.

4. Vykdomasis direktorius ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas skiriami 
atsižvelgiant į nuopelnus, gebėjimus, 
bankų ir finansų reikalų išmanymą ir su 
finansų priežiūra ir reguliavimu susijusią 
patirtį. Be to, turi būti dedamos visos 
pastangos, kad kandidatūros būtų 
grindžiamos lyčių lygybės principu.

Or. fr
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Pakeitimas 70
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išklausiusi Valdybą plenarinėje sesijoje, 
Komisija Tarybai pasiūlo kandidatų eiti 
vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo pareigas sąrašą. 
Taryba, išklausiusi Europos Parlamentą, 
skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją.

5. Išklausiusi Valdybą plenarinėje sesijoje, 
Komisija Tarybai pasiūlo kandidatų eiti 
vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo pareigas sąrašą. 
Taryba, gavusi Europos Parlamento 
pritarimą, skiria vykdomąjį direktorių ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotoją.

Or. en

Pakeitimas 71
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išklausiusi Valdybą plenarinėje sesijoje, 
Komisija Tarybai pasiūlo kandidatų eiti 
vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo pareigas sąrašą. 
Taryba, išklausiusi Europos Parlamentą, 
skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją.

5. Išklausiusi Valdybą plenarinėje sesijoje, 
Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui 
pasiūlo kandidatų eiti vykdomojo 
direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojo pareigas sąrašą. Taryba, 
gavusi Europos Parlamento pritarimą, 
skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją.

Or. fr

Pakeitimas 72
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išklausiusi Valdybą plenarinėje sesijoje, 
Komisija Tarybai pasiūlo kandidatų eiti 
vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojo pareigas sąrašą. 
Taryba, išklausiusi Europos Parlamentą, 
skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją.

5. Išklausiusi Valdybą plenarinėje sesijoje, 
Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui 
pasiūlo kandidatų eiti vykdomojo 
direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus 
pavaduotojo pareigas sąrašą. Taryba, 
gavusi Europos Parlamento pritarimą, 
skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją.

Or. en

Pakeitimas 73
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jeigu vykdomasis direktorius ar 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
nebeatitinka jų pareigoms vykdyti keliamų 
reikalavimų arba jei jie kalti dėl sunkaus 
nusižengimo, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir išklausiusi
Europos Parlamentą, gali pašalinti 
vykdomąjį direktorių arba vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją iš pareigų.

8. Jeigu vykdomasis direktorius ar 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas 
nebeatitinka jų pareigoms vykdyti keliamų 
reikalavimų arba jei jie kalti dėl sunkaus 
nusižengimo, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos 
Parlamento pritarimą, gali pašalinti 
vykdomąjį direktorių arba vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją iš pareigų.

Or. en

Pakeitimas 74
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nei valstybės narės, nei jokios kitos 
viešosios ar privačiosios įstaigos nesiekia 

Išbraukta.
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daryti įtakos vykdomajam direktoriui ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojui 
jiems vykdant savo užduotis.

Or. en

Pakeitimas 75
Andrew Duff

Pasiūlymas dėl reglamento
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis
Fiskalinio stabilumo stiprinimas

Per penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo sukuriama bendra Sąjungos 
paskolų priemonė siekiant suteikti 
Europos stabilumo mechanizmui Fondo 
fiskalinio stabilumo stiprinimo funkciją. 
Ši priemonė laikoma dalimi bendro 
pertvarkymo mechanizmo peržiūros 
procedūros, kuri nurodyta 83 straipsnyje.

Or. en


