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Amendement 47
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
114,

Gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, met name artikel 3, lid 3, 
en het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, met name artikel 114,

Or. en

Amendement 48
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Op verzoek van de parlementen 
van de deelnemende lidstaten kan een 
vertegenwoordiger van de 
afwikkelingsraad in aanwezigheid van de 
nationale bevoegde autoriteit worden 
gehoord door de bevoegde commissies van 
de betrokken nationale parlementen.

Or. fr

Amendement 49
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 26



PE522.894v01-00 4/19 AM\1008615NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om snel tot afwikkeling te kunnen 
overgaan op het moment waarop dit 
noodzakelijk wordt, moet de 
afwikkelingsraad, in samenwerking met de 
betrokken bevoegde autoriteit of de ECB, 
de toestand van de betrokken instellingen 
van nabij volgen en daarbij ook nagaan of 
deze zich houden aan de vroegtijdige-
interventiemaatregelen die, in voorkomend 
geval, met betrekking tot hen zijn 
genomen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 50
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie besluit om een instelling in 
afwikkeling te plaatsen, moet de 
afwikkelingsraad onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen.

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een zeer kort tijdsbestek worden 
doorgevoerd. De Commissie moet 
gedurende het gehele afwikkelingsproces 
toegang hebben tot de informatie die zij 
nodig acht om in het afwikkelingsproces 
met kennis van zaken een besluit te kunnen 
nemen. Wanneer de Commissie besluit om 
een instelling in afwikkeling te plaatsen, 
moet de afwikkelingsraad onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen.

Or. fr
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Amendement 51
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Liquidatie van een faillerende 
instelling volgens de normale 
insolventieprocedure kan de financiële 
stabiliteit in gevaar brengen, de verlening 
van essentiële diensten verstoren en de 
bescherming van deposanten aantasten. In 
een dergelijk geval is het in het algemeen 
belang om afwikkelingsinstrumenten toe te 
passen. De afwikkeling moet dus tot doel 
hebben de continuïteit van essentiële 
financiële diensten te waarborgen, de 
stabiliteit van het financiële stelsel te 
handhaven, het moreel risico te verkleinen 
door het beroep van faillerende instellingen 
op openbare financiële steun zoveel 
mogelijk te beperken, en de deposanten te 
beschermen.

(28) Liquidatie van een faillerende 
instelling volgens de normale 
insolventieprocedure kan de financiële 
stabiliteit in gevaar brengen, de verlening 
van essentiële diensten verstoren en de 
bescherming van deposanten aantasten. In 
een dergelijk geval is het in het algemeen 
belang om afwikkelingsinstrumenten toe te 
passen. De afwikkeling moet dus tot doel 
hebben de continuïteit van essentiële 
financiële diensten te waarborgen, alsook 
de stabiliteit van het financiële stelsel te 
handhaven, het moreel risico te verkleinen 
door het beroep van faillerende instellingen 
op openbare financiële steun zoveel 
mogelijk te beperken, de deposanten te 
beschermen, en bij te dragen aan 
duurzame en evenwichtige economische 
groei.

Or. en

Amendement 52
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De liquidatie van een insolvente 
instelling volgens een normale 
insolventieprocedure moet echter altijd 
worden overwogen voordat kan worden 
besloten de instelling als going concern te 
handhaven. Een insolvente instelling moet

(29) De liquidatie van een insolvente 
instelling volgens een normale 
insolventieprocedure moet echter altijd 
worden overwogen voordat kan worden 
besloten de instelling als going concern te 
handhaven. Een insolvente instelling kan
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omwille van de financiële stabiliteit als 
going concern worden gehandhaafd, voor 
zover mogelijk met gebruik van 
particuliere middelen. Dat doel kan worden 
verwezenlijkt door verkoop aan of fusie 
met een koper uit de particuliere sector, 
door afschrijving van de passiva van de 
instelling, dan wel door omzetting van de 
schuld in eigen vermogen om een 
herkapitalisatie te bewerkstelligen.

omwille van de financiële stabiliteit als 
going concern worden gehandhaafd, met 
gebruik van particuliere middelen. Dat doel 
kan worden verwezenlijkt door verkoop 
aan of fusie met een koper uit de 
particuliere sector, door afschrijving van de 
passiva van de instelling, dan wel door 
omzetting van de schuld in eigen vermogen 
om een herkapitalisatie te bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 53
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De huidige economische crisis is 
grotendeels veroorzaakt door de 
financiële sector, met diverse actoren die
te groot zijn geworden om failliet te laten 
gaan en die met publieke middelen gered 
moesten worden. Verliezen werden 
afgewenteld op de maatschappij en 
winsten werden geprivatiseerd, hetgeen in 
tegenspraak is met de markteconomische 
logica. De belangrijkste rol van financiële 
instellingen bestaat uit het aanwenden 
van besparingen voor productieve 
investeringen. De financiële sector moet 
dan ook worden teruggebracht tot zijn 
kernfunctie. Daarom moeten instellingen 
die een omvang en mate van 
verwevenheid hebben bereikt die een 
bedreiging vormen voor het functioneren 
van de economieën van afzonderlijke 
lidstaten of van de Europese Unie als 
geheel worden ontbonden met toepassing 
van de respectieve instrumenten. Dit leidt 
op de lange termijn immers tot een meer 
evenwichtige en duurzame groei.
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Or. en

Amendement 54
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beperkingen van de rechten van 
aandeelhouders en crediteuren moeten in 
overeenstemming zijn met artikel 52 van 
het Handvest van de grondrechten. De 
afwikkelingsinstrumenten dienen daarom 
alleen te worden toegepast op instellingen 
die failleren of waarschijnlijk zullen 
failleren, en alleen wanneer zulks 
noodzakelijk is om de doelstelling van 
financiële stabiliteit in het algemeen belang 
na te streven. Afwikkelingsinstrumenten 
dienen met name te worden toegepast 
wanneer de instelling niet volgens een 
normale insolventieprocedure kan worden 
geliquideerd zonder het financiële stelsel 
te destabiliseren, wanneer de maatregelen 
noodzakelijk zijn om de snelle overdracht 
en continuïteit van systeemkritische 
functies te verzekeren, en wanneer er 
geen redelijk vooruitzicht is op een 
alternatieve oplossing vanuit de 
particuliere sector, zoals een zodanige 
kapitaalverhoging door de bestaande 
aandeelhouders of door een derde dat de 
levensvatbaarheid van de instelling 
volledig wordt hersteld.

(31) De afwikkelingsinstrumenten dienen 
te worden toegepast op instellingen die 
failleren of waarschijnlijk zullen failleren, 
of op instellingen die een kritieke omvang 
hebben bereikt, en alleen wanneer zulks 
noodzakelijk is om de doelstelling van 
financiële stabiliteit en duurzame en 
evenwichtige economische groei in het 
algemeen belang na te streven.

Or. en

Amendement 55
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 32
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Er mag niet onevenredig worden 
ingegrepen in de eigendomsrechten. 
Getroffen aandeelhouders en crediteuren 
mogen bijgevolg geen grotere verliezen 
lijden dan de verliezen die zij zouden 
hebben geleden als de instelling op het 
moment van het nemen van het 
afwikkelingsbesluit zou zijn geliquideerd. 
In geval van een gedeeltelijke overdracht 
van activa van een instelling in afwikkeling 
aan een particuliere koper of aan een 
bruginstelling, dient het resterende deel 
van de instelling in afwikkeling volgens 
een normale insolventieprocedure te 
worden geliquideerd. Om de bestaande 
aandeelhouders en crediteuren van de 
instelling tijdens de liquidatieprocedure te 
beschermen, moeten zij het recht hebben 
om ter betaling van hun vorderingen niet 
minder te ontvangen dan het bedrag dat zij 
naar schatting zouden hebben 
teruggekregen indien de gehele instelling 
volgens de normale insolventieprocedure 
zou zijn geliquideerd.

(32) Er mag niet onevenredig worden 
ingegrepen in de eigendomsrechten. 
Eventueel ingrijpen moet altijd 
verenigbaar zijn met de bescherming van 
het algemeen belang. Getroffen 
aandeelhouders en crediteuren mogen 
bijgevolg geen grotere verliezen lijden dan 
de verliezen die zij zouden hebben geleden 
als de instelling op het moment van het 
nemen van het afwikkelingsbesluit zou zijn 
geliquideerd. In geval van een gedeeltelijke 
overdracht van activa van een instelling in 
afwikkeling aan een particuliere koper of 
aan een bruginstelling, dient het resterende 
deel van de instelling in afwikkeling 
volgens een normale insolventieprocedure 
te worden geliquideerd. Om de bestaande 
aandeelhouders en crediteuren van de 
instelling tijdens de liquidatieprocedure te 
beschermen, moeten zij het recht hebben 
om ter betaling van hun vorderingen niet 
minder te ontvangen dan het bedrag dat zij 
naar schatting zouden hebben 
teruggekregen indien de gehele instelling 
volgens de normale insolventieprocedure 
zou zijn geliquideerd.

Or. en

Amendement 56
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) De Commissie moet, afhankelijk van 
de omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 

(36) De Commissie moet, afhankelijk van 
de omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen, waarbij zij zich baseert op de 
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nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan.

door de afwikkelingsraad vastgestelde 
voorlopige afwikkelingsregeling. Binnen 
dit duidelijke en nauwkeurige kader moet 
de afwikkelingsraad snel en doeltreffend 
besluiten over de concrete uitwerking van 
de afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan.

Or. fr

Amendement 57
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Een doeltreffende 
afwikkelingsregeling moet de kosten van 
de afwikkeling van een faillerende 
instelling die door de belastingbetalers 
worden gedragen, zoveel mogelijk 
beperken. Zij dient er tevens voor te zorgen 
dat ook grote systeemrelevante instellingen 
kunnen worden afgewikkeld zonder dat 
zulks de financiële stabiliteit in gevaar 
brengt. Het instrument van de inbreng van 
de particuliere sector bereikt die 
doelstelling door ervoor te zorgen dat de 
aandeelhouders en crediteuren van de 
entiteit passende verliezen lijden en een 
passend deel van die kosten dragen. Te 
dien einde moeten, overeenkomstig de 

(39) Een snelle en doeltreffende 
afwikkelingsregeling moet de kosten van 
de afwikkeling van een faillerende 
instelling die door de belastingbetalers 
worden gedragen, zoveel mogelijk 
beperken. Zij dient er tevens voor te zorgen 
dat grote en systeemrelevante instellingen 
kunnen worden afgewikkeld zonder dat 
zulks de financiële stabiliteit in gevaar 
brengt. Het instrument van de inbreng van 
de particuliere sector bereikt die 
doelstelling door ervoor te zorgen dat de 
aandeelhouders en crediteuren van de 
entiteit passende verliezen lijden en een 
passend deel van die kosten dragen. Te 
dien einde moeten, overeenkomstig de 
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aanbeveling van de Raad voor financiële 
stabiliteit, wettelijke 
schuldafschrijvingsbevoegdheden in het 
afwikkelingskader worden opgenomen als 
extra mogelijkheid die in combinatie met 
andere afwikkelingsinstrumenten kan 
worden aangewend.

aanbeveling van de Raad voor financiële 
stabiliteit, wettelijke 
schuldafschrijvingsbevoegdheden in het 
afwikkelingskader worden opgenomen als 
extra mogelijkheid die in combinatie met 
andere afwikkelingsinstrumenten kan 
worden aangewend.

Or. fr

Amendement 58
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de Commissie 
en de afwikkelingsraad kunnen nemen 
wanneer een in artikel 2 bedoelde entiteit 
of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 
ingestelde Fonds.

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de Commissie 
en de afwikkelingsraad kunnen nemen 
wanneer een in artikel 2 bedoelde entiteit 
of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 
ingestelde Fonds. Wanneer dit niet kan 
worden gegarandeerd omdat een entiteit 
een kritieke omvang heeft bereikt of 
waarschijnlijk zal bereiken, ziet de 
afwikkelingsraad erop toe dat de entiteit 
haar bedrijfsstrategie dienovereenkomstig 
aanpast zodat in geval van faillissement of 
crisis een afwikkeling ordelijk kan 
verlopen.

Or. en
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Amendement 59
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de opstelling van een 
afwikkelingsplan voor in artikel 2 bedoelde 
entiteiten beoordeelt de afwikkelingsraad 
in overeenstemming met deze verordening
in hoeverre een dergelijke entiteit 
afwikkelbaar is. Een entiteit wordt geacht 
afwikkelbaar te zijn indien het haalbaar en 
geloofwaardig is dat de 
afwikkelingsautoriteit deze ofwel volgens 
een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door de 
verschillende afwikkelingsinstrumenten en 
-bevoegdheden op de entiteit toe te passen 
zonder dat zulks leidt tot significante 
nadelige gevolgen voor de financiële 
systemen, met inbegrip van algemenere 
financiële instabiliteit of systeembrede 
gebeurtenissen, van de lidstaat waar de 
entiteit zich bevindt, dan wel van andere 
lidstaten of de Unie en met het oog op het 
garanderen van de continuïteit van de 
kritieke functies die door de entiteit 
worden uitgevoerd.

2. Bij de opstelling van een 
afwikkelingsplan voor in artikel 2 bedoelde 
entiteiten beoordeelt de afwikkelingsraad 
in overeenstemming met deze verordening 
in hoeverre een dergelijke entiteit 
afwikkelbaar is. Een entiteit wordt geacht 
afwikkelbaar te zijn indien het haalbaar en 
geloofwaardig is dat de 
afwikkelingsautoriteit deze ofwel volgens 
een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door de 
verschillende afwikkelingsinstrumenten en 
-bevoegdheden op de entiteit toe te passen 
zonder dat zulks leidt tot significante 
nadelige gevolgen voor de financiële 
systemen, met inbegrip van algemenere 
financiële instabiliteit of systeembrede 
gebeurtenissen, van de lidstaat waar de 
entiteit zich bevindt, dan wel van andere 
lidstaten of de Unie en met het oog op het 
garanderen van de continuïteit van de 
kritieke functies die door de entiteit 
worden uitgevoerd. Entiteiten die een 
kritieke omvang hebben bereikt en die 
waarschijnlijk niet afwikkelbaar zijn met 
toepassing van de in artikel 19 genoemde 
huidige instrumenten, worden 
dienovereenkomstig geherstructureerd. In 
dat geval worden de eigendomsrechten 
ondergeschikt gemaakt aan het algemeen 
belang.

Or. en

Amendement 60
Helmut Scholz
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de continuïteit van kritieke functies
garanderen;

(a) de continuïteit van basale bankfuncties
garanderen;

Or. en

Amendement 61
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het bijdragen aan duurzame en 
evenwichtige economische groei;

Or. en

Motivering

Banken die te groot zijn om failliet te gaan, zullen waarschijnlijk de economische instabiliteit 
in crisistijden vergroten. Daarom zijn hebben banken die een kritieke omvang hebben bereikt 
meer nadelen dan economische voordelen.

Amendement 62
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Bij het nastreven van de bovengenoemde 
doelstellingen trachten de Commissie en de 
afwikkelingsraad onnodige 
waardevernietiging te vermijden en de 
afwikkelingskosten zoveel mogelijk te 
beperken.

Bij het nastreven van de bovengenoemde 
doelstellingen trachten de Commissie en de 
afwikkelingsraad de afwikkelingskosten 
zoveel mogelijk te beperken en in het 
algemeen belang te handelen in plaats 
van in het belang van aandeelhouders en 
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crediteuren.

Or. en

Amendement 63
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien aan alle in lid 2 gestelde 
voorwaarden is voldaan, beveelt de 
afwikkelingsraad aan de Commissie aan 
dat de entiteit in afwikkeling wordt 
geplaatst. De aanbeveling bevat ten minste 
het volgende:

5. Indien aan een van de in lid 2 gestelde 
voorwaarden is voldaan, beveelt de 
afwikkelingsraad aan de Commissie aan 
dat de entiteit in afwikkeling wordt 
geplaatst. De aanbeveling bevat ten minste 
het volgende:

Or. en

Amendement 64
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt een 
in artikel 2 bedoelde entiteit of een groep 
geacht niet langer levensvatbaar te zijn 
indien beide onderstaande voorwaarden 
zijn vervuld:

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt een 
in artikel 2 bedoelde entiteit of een groep 
geacht niet langer levensvatbaar te zijn 
indien een van de onderstaande 
voorwaarden is vervuld:

Or. en

Amendement 65
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De afwikkelingsraad antwoordt 
mondeling of schriftelijk op de vragen die 
het Europees Parlement of de Raad hem 
overeenkomstig hun eigen procedures 
voorleggen, en dit in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van deelnemende 
lidstaten die niet de euro als munt hebben.

6. De afwikkelingsraad antwoordt 
mondeling of schriftelijk op de vragen die 
het Europees Parlement of de Raad hem 
overeenkomstig hun eigen procedures 
voorleggen, en dit in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van deelnemende 
lidstaten die niet de euro als munt hebben. 
De afwikkelingsraad geeft binnen een 
redelijke termijn antwoord op de hem 
gestelde vragen.

Or. fr

Amendement 66
Andrew Duff

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Desgevraagd voert de uitvoerend 
directeur achter gesloten deuren met de 
voorzitter en de vicevoorzitters van de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement vertrouwelijke mondelinge 
besprekingen, als die besprekingen nodig 
zijn voor de uitoefening van de 
bevoegdheden van het Europees Parlement 
uit hoofde van het Verdrag. Tussen het 
Europees Parlement en de 
afwikkelingsraad wordt een overeenkomst 
gesloten over de nadere modaliteiten voor 
de organisatie van dergelijke besprekingen, 
teneinde volledige vertrouwelijkheid te 
garanderen overeenkomstig de 
vertrouwelijkheidverplichtingen die de 
ECB zijn opgelegd als bevoegde autoriteit 
uit hoofde van het toepasselijke Unierecht.

7. Desgevraagd voert de uitvoerend 
directeur achter gesloten deuren met de 
voorzitter en de coördinatoren van de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement vertrouwelijke mondelinge 
besprekingen, als die besprekingen nodig 
zijn voor de uitoefening van de 
bevoegdheden van het Europees Parlement 
uit hoofde van het Verdrag. Tussen het 
Europees Parlement en de 
afwikkelingsraad wordt een overeenkomst 
gesloten over de nadere modaliteiten voor 
de organisatie van dergelijke besprekingen, 
teneinde volledige vertrouwelijkheid te 
garanderen overeenkomstig de 
vertrouwelijkheidverplichtingen die de 
ECB zijn opgelegd als bevoegde autoriteit 
uit hoofde van het toepasselijke Unierecht.

Or. en
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Amendement 67
Andrew Duff

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De afwikkelingsraad doet zijn 
jaarverslag toekomen aan de nationale 
parlementen van de deelnemende staten. 
De nationale parlementen kunnen 
gemotiveerde adviezen over het 
jaarverslag indienen bij de 
afwikkelingsraad.

Or. en

Amendement 68
Andrew Duff

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad komt bijeen op initiatief 
van de uitvoerend directeur of op verzoek 
van twee leden, en wordt door de 
uitvoerend directeur voorgezeten. De 
afwikkelingsraad kan op ad-hocbasis 
waarnemers bij de bijeenkomsten van zijn 
bestuursvergadering uitnodigen.

De afwikkelingsraad kan op ad-hocbasis 
waarnemers bij de bijeenkomsten van zijn 
bestuursvergadering uitnodigen.

Or. en

Amendement 69
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
worden benoemd op basis van verdienste, 
vaardigheden, kennis van bancaire en 
financiële aangelegenheden en ervaring die 
relevant is op het gebied van financieel 
toezicht en financiële regelgeving.

4. De uitvoerend directeur en de
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
worden benoemd op basis van verdienste, 
vaardigheden, kennis van bancaire en 
financiële aangelegenheden en ervaring die 
relevant is op het gebied van financieel 
toezicht en financiële regelgeving. Aan de 
benoemingen moet eveneens, voor zover 
mogelijk, het beginsel van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen ten grondslag 
liggen.

Or. fr

Amendement 70
Andrew Duff

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt de Raad met het oog 
op de benoeming van de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur een lijst van 
kandidaten voor, na de afwikkelingsraad in 
zijn plenaire vergadering te hebben 
gehoord. De Raad benoemt de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur na het Europees 
Parlement te hebben gehoord.

5. De Commissie stelt de Raad met het oog 
op de benoeming van de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur een lijst van 
kandidaten voor, na de afwikkelingsraad in 
zijn plenaire vergadering te hebben 
gehoord. De Raad benoemt de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur na goedkeuring van
het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 71
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt de Raad met het oog 
op de benoeming van de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur een lijst van 
kandidaten voor, na de afwikkelingsraad in 
zijn plenaire vergadering te hebben 
gehoord.. De Raad benoemt de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur na het Europees 
Parlement te hebben gehoord.

5. De Commissie stelt de Raad en het 
Parlement met het oog op de benoeming 
van de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur een 
lijst van kandidaten voor, na de 
afwikkelingsraad in zijn plenaire 
vergadering te hebben gehoord. De Raad 
benoemt de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur na 
goedkeuring van het Europees Parlement.

Or. fr

Amendement 72
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt de Raad met het oog 
op de benoeming van de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur een lijst van 
kandidaten voor, na de afwikkelingsraad in 
zijn plenaire vergadering te hebben 
gehoord. De Raad benoemt de uitvoerend 
directeur en de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur na het Europees 
Parlement te hebben gehoord.

5. De Commissie stelt de Raad en het 
Europees Parlement met het oog op de 
benoeming van de uitvoerend directeur en 
de plaatsvervangend uitvoerend directeur 
een lijst van kandidaten voor, na de 
afwikkelingsraad in zijn plenaire 
vergadering te hebben gehoord. De Raad 
benoemt de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur na 
goedkeuring van het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 73
Andrew Duff

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Indien de uitvoerend directeur of de 8. Indien de uitvoerend directeur of de 
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plaatsvervangend uitvoerend directeur niet 
langer voldoet aan de voor de uitvoering 
van zijn taken vereiste voorwaarden of 
schuldig is bevonden aan ernstig 
wangedrag, kan de Raad, op voorstel van 
de Commissie en na het Europees 
Parlement te hebben gehoord, de 
uitvoerend directeur of de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur uit 
zijn ambt ontzetten.

plaatsvervangend uitvoerend directeur niet 
langer voldoet aan de voor de uitvoering 
van zijn taken vereiste voorwaarden of 
schuldig is bevonden aan ernstig 
wangedrag, kan de Raad, op voorstel van 
de Commissie en na goedkeuring van het 
Europees Parlement, de uitvoerend 
directeur of de plaatsvervangend 
uitvoerend directeur uit zijn ambt ontzetten

Or. en

Amendement 74
Andrew Duff

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 75
Andrew Duff

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 69 bis
Fiscaal vangnet

Binnen vijf jaar na inwerkingtreding van 
deze verordening wordt een 
gemeenschappelijke leningfaciliteit van de 
Unie ingesteld, waarmee het Europees 
Stabiliteitsmechanisme de functie van 
fiscaal vangnet voor het Fonds krijgt 
toebedeeld. Deze maatregel moet worden 
beschouwd als onderdeel van de in artikel 
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83 voorziene herzieningsprocedure van 
het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme.

Or. en


