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Poprawka47
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 3 ust. 3, oraz 
Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114,

Or. en

Poprawka 48
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Na wniosek parlamentów 
uczestniczących państw członkowskich 
powinna istnieć możliwość przesłuchania 
przedstawiciela rady przez właściwe 
komisje parlamentów narodowych, 
których to dotyczy, w obecności 
właściwego organu krajowego.

Or. fr

Poprawka 49
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W celu zapewnienia szybkiego
podjęcia działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, gdy staje się to konieczne, rada 
powinna ściśle monitorować, we 
współpracy z odpowiednim właściwym 
organem lub EBC, sytuację danych 
instytucji oraz zastosowanie się tych 
instytucji do wprowadzonych wobec nich 
środków wczesnej interwencji.

(26) W celu zapewnienia szybkiego
zainicjowania działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, gdy staje się to konieczne, rada 
powinna ściśle monitorować, we 
współpracy z odpowiednim właściwym 
organem lub EBC, sytuację danych 
instytucji oraz zastosowanie się tych 
instytucji do wprowadzonych wobec nich 
środków wczesnej interwencji.

Or. fr

Poprawka 50
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
podejmie decyzję o objęciu danej instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania.

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w bardzo krótkim czasie.
W trakcie przeprowadzania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji Komisja powinna mieć dostęp 
do wszelkich informacji, które uzna za 
niezbędne do podjęcia uzasadnionej 
decyzji w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Jeżeli Komisja podejmie 
decyzję o objęciu danej instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
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mechanizmów finansowania.

Or. fr

Poprawka 51
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Likwidacja instytucji będącej na progu 
upadłości w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego może 
zagrażać stabilności finansowej, zakłócać 
świadczenie podstawowych usług i 
wpływać na ochronę deponentów. W takim 
przypadku istnieje interes publiczny 
przemawiający za zastosowaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Cele 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny zatem obejmować:
zapewnienie ciągłości świadczenia
podstawowych usług finansowych,
utrzymanie stabilności systemu 
finansowego, ograniczenie pokusy 
nadużycia poprzez ograniczenie do 
minimum zakładania publicznego
wsparcia finansowego na rzecz instytucji 
będących na progu upadłości oraz ochronę 
deponentów.

(28) Likwidacja instytucji będącej na progu 
upadłości w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego może 
zagrażać stabilności finansowej, zakłócać 
świadczenie podstawowych usług i 
wpływać na ochronę deponentów. W takim 
przypadku istnieje interes publiczny 
przemawiający za zastosowaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Cele 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny zatem obejmować 
zapewnienie ciągłości podstawowych usług 
finansowych oraz utrzymanie stabilności 
systemu finansowego, ograniczenie pokusy 
nadużycia poprzez ograniczenie do 
minimum możliwości wsparcia ze środków 
publicznych dla instytucji będących na 
progu upadłości, ochronę deponentów oraz 
dążenie do trwałego i zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 52
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Zanim jednak podjęta zostanie 
ewentualna decyzja o kontynuacji 
działalności przez instytucję, należy 
zawsze rozważyć likwidację 
niewypłacalnej instytucji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego.
Prowadzenie działalności przez 
niewypłacalną instytucję powinno być 
kontynuowane w celu utrzymania 
stabilności finansowej i przy 
wykorzystaniu, w możliwie największym 
stopniu, środków prywatnych. Można tego 
dokonać poprzez zbycie na rzecz nabywcy 
z sektora prywatnego lub połączenie z 
takim nabywcą, bądź w wyniku umorzenia 
zobowiązań instytucji lub konwersji jej 
długu na kapitał własny na potrzeby 
dokapitalizowania.

(29) Zanim jednak podjęta zostanie 
ewentualna decyzja o kontynuacji 
działalności przez instytucję, należy 
zawsze rozważyć likwidację 
niewypłacalnej instytucji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego.
Prowadzenie działalności przez 
niewypłacalną instytucję może być 
kontynuowane w celu utrzymania 
stabilności finansowej i przy 
wykorzystaniu środków prywatnych.
Można tego dokonać poprzez zbycie na 
rzecz nabywcy z sektora prywatnego lub 
połączenie z takim nabywcą, bądź w 
wyniku umorzenia zobowiązań instytucji 
lub konwersji jej długu na kapitał własny 
na potrzeby dokapitalizowania.

Or. en

Poprawka 53
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Do zaistnienia obecnego kryzysu 
gospodarczego w dużym stopniu 
przyczyniła się branża finansowa, w której 
wiele podmiotów było zbyt dużych, aby 
pozwolić na ich upadłość, wobec czego 
konieczne było ratowanie ich przy pomocy 
środków publicznych. W sprzeczności z 
jakąkolwiek logiką gospodarki rynkowej 
stratami obciążono społeczeństwo, a zyski 
sprywatyzowano. Najważniejszą funkcją 
instytucji finansowych jest udostępnianie 
oszczędności na potrzeby wydajnych 
inwestycji, a rolę sektora finansowego 
należy ograniczyć do jego funkcji 
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podstawowych. Wobec tego instytucje, 
które osiągnęły stopień wzajemnych 
powiązań i rozmiary mogące być źródłem 
systemowego zagrożenia dla 
funkcjonowania gospodarki 
poszczególnych państw członkowskich lub 
całej Unii Europejskiej, należy 
zrestrukturyzować i poddać 
uporządkowanej likwidacji przy 
zastosowaniu odpowiednich 
instrumentów, gdyż w dłuższej 
perspektywie doprowadzi to do wyższego 
stopnia zrównoważenia i trwałości 
wzrostu gospodarczego.

Or. en

Poprawka 54
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ograniczenia praw akcjonariuszy i 
wierzycieli powinny być zgodne z art. 52 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Instrumenty restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji należy zatem
stosować wyłącznie w odniesieniu do 
instytucji będących na progu upadłości lub 
zagrożonych upadłością i jedynie jeśli jest 
to konieczne do osiągnięcia celu leżącego 
w interesie ogólnym, jakim jest stabilność 
finansowa. Instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji należy 
stosować w szczególności, jeżeli dana 
instytucja nie może zostać zlikwidowana w 
ramach zwykłego postępowania 
upadłościowego bez destabilizacji systemu 
finansowego i niezbędne są środki w celu 
zapewnienia szybkiego przeniesienia i 
ciągłości funkcji o znaczeniu 
systemowym, oraz jeżeli nie ma realnych 
szans na zaproponowanie przez sektor 

(31) Instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji należy 
stosować w odniesieniu do instytucji 
będących na progu upadłości lub 
zagrożonych upadłością, lub do instytucji, 
które osiągnęły krytyczne rozmiary, i 
jedynie wówczas, jeżeli jest to konieczne 
do osiągnięcia celu leżącego w interesie 
ogólnym, jakim jest stabilność finansowa
oraz trwały i zrównoważony wzrost 
gospodarczy.
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prywatny alternatywnego rozwiązania, w 
tym podwyższenia kapitału przez obecnych 
akcjonariuszy lub przez osobę trzecią o 
kwotę umożliwiającą przywrócenie pełnej 
rentowności instytucji.

Or. en

Poprawka 55
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ingerencja w prawa własności nie 
powinna być nieproporcjonalna. W 
związku z powyższym zainteresowani 
akcjonariusze lub wierzyciele nie powinni 
ponosić większych strat niż te, które 
ponieśliby, gdyby instytucja została 
zlikwidowana w chwili, gdy podejmowana 
jest decyzja o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W przypadku 
częściowego przeniesienia aktywów 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją na rzecz 
nabywcy z sektora prywatnego lub 
instytucji pomostowej, pozostała część 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją powinna zostać 
zlikwidowana w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego. W celu 
ochrony aktualnych akcjonariuszy i 
wierzycieli instytucji podczas 
postępowania upadłościowego powinni być 
oni uprawnieni do wypłaty ich roszczeń w 
kwocie nie mniejszej od szacowanej 
kwoty, którą odzyskaliby, gdyby cała 
instytucja została zlikwidowana w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego.

(32) Ingerencja w prawa własności nie 
powinna być nieproporcjonalna i zawsze 
powinna być zgodna z zasadą ochrony 
ogólnego interesu publicznego. W 
związku z powyższym zainteresowani 
akcjonariusze lub wierzyciele nie powinni 
ponosić większych strat niż te, które 
ponieśliby, gdyby instytucja została 
zlikwidowana w chwili, gdy podejmowana 
jest decyzja o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W przypadku 
częściowego przeniesienia aktywów 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją na rzecz 
nabywcy z sektora prywatnego lub 
instytucji pomostowej, pozostała część 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją powinna zostać 
zlikwidowana w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego. W celu 
ochrony aktualnych akcjonariuszy i 
wierzycieli instytucji podczas 
postępowania upadłościowego powinni być 
oni uprawnieni do wypłaty ich roszczeń w 
kwocie nie mniejszej od szacowanej 
kwoty, którą odzyskaliby, gdyby cała 
instytucja została zlikwidowana w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego.

Or. en
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Poprawka 56
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Komisja powinna zapewnić ramy 
działań w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinny 
zostać podjęte w zależności od 
okoliczności danej sprawy, i powinna być 
w stanie wskazać wszystkie niezbędne 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych.

(36) Komisja, opierając się na projektach 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji sporządzonych przez radę,
powinna zapewnić ramy działań w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które powinny zostać podjęte w 
zależności od okoliczności danej sprawy, i 
powinna być w stanie wskazać wszystkie 
niezbędne instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować szybkie, 
skuteczne i szczegółowe decyzje w sprawie
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Odpowiednie 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny 
obejmować: instrument zbycia 
wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, 
instrument instytucji pomostowej, 
instrument umorzenia lub konwersji długu 
oraz instrument wydzielenia aktywów, 
przewidziane również w dyrektywie […].
Ramy te powinny również umożliwić 
ocenę spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych.

Or. fr

Poprawka 57
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Skuteczny system restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinien 
ograniczać do minimum ponoszone przez 
podatników koszty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
będącej na progu upadłości. System ten 
powinien również umożliwiać 
restrukturyzację i uporządkowaną 
likwidację także dużych instytucji o 
znaczeniu systemowym w sposób 
niezagrażający stabilności finansowej.
Instrument umorzenia lub konwersji długu 
umożliwia osiągnięcie tego celu, 
zapewniając poniesienie przez 
akcjonariuszy i wierzycieli danego
podmiotu odpowiedniej części strat i 
odpowiedniej części wspomnianych 
kosztów. W tym celu Rada Stabilności 
Finansowej zaleciła, by ramy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji obejmowały ustawowe 
uprawnienia dotyczące umorzenia 
zobowiązań jako dodatkowe rozwiązanie w 
powiązaniu z innymi instrumentami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

(39) Szybki i skuteczny system 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinien ograniczać do 
minimum ponoszone przez podatników 
koszty restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji będącej na progu 
upadłości. System ten powinien również 
umożliwiać restrukturyzację i 
uporządkowaną likwidację także dużych 
instytucji o znaczeniu systemowym w 
sposób niezagrażający stabilności 
finansowej. Instrument umorzenia lub 
konwersji długu umożliwia osiągnięcie 
tego celu, zapewniając poniesienie przez 
akcjonariuszy i wierzycieli danego 
podmiotu odpowiedniej części strat i 
odpowiedniej części wspomnianych 
kosztów. W tym celu Rada Stabilności 
Finansowej zaleciła, by ramy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji obejmowały ustawowe 
uprawnienia dotyczące umorzenia 
zobowiązań jako dodatkowe rozwiązanie w 
powiązaniu z innymi instrumentami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. fr

Poprawka 58
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć Komisja i 
rada, jeśli podmiot, o którym mowa w art. 
2, lub grupa spełniają warunki 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć Komisja i 
rada, jeśli podmiot, o którym mowa w art. 
2, lub grupa spełniają warunki 
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uruchomienia procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem.

uruchomienia procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli nie 
można tego zagwarantować, gdyż dany 
podmiot osiągnął lub prawdopodobnie 
osiągnie krytyczne rozmiary, rada dba o 
to, aby podmiot ten dostosował swoją 
strategię biznesową w taki sposób, aby w 
razie upadku lub kryzysu możliwa była 
restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja.

Or. en

Poprawka 59
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sporządzając plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, rada ocenia, w 
jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu, jeśli dla organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jest wykonalne i wiarygodne 

2. Sporządzając plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, rada ocenia, w 
jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu, jeśli dla organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jest wykonalne i wiarygodne 
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przeprowadzenie jego likwidacji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego 
lub przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państwa członkowskiego, 
w którym podmiot ma siedzibę, lub innych 
państw członkowskich lub Unii, oraz w 
celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez 
podmiot.

przeprowadzenie jego likwidacji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego 
lub przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państwa członkowskiego, 
w którym podmiot ma siedzibę, lub innych 
państw członkowskich lub Unii, oraz w 
celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez 
podmiot. Podmioty, które osiągnęły 
krytyczne rozmiary i które uważa się za 
nienadające się do uporządkowanej 
likwidacji przy pomocy istniejącego 
instrumentarium, o którym mowa w art. 
19, poddaje się restrukturyzacji. W takim 
przypadku prawa własności są 
podporządkowane ogólnemu interesowi 
publicznemu.

Or. en

Poprawka 60
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie ciągłości funkcji
krytycznych;

a) zapewnienie ciągłości podstawowych
funkcji bankowych;

Or. en
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Poprawka 61
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wspieranie trwałego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Uzasadnienie

Banki, które są zbyt duże, aby pozwolić na ich upadłość, mogą w większym stopniu 
destabilizować gospodarkę w okresie kryzysu. Dlatego ryzyko związane z bankami, które 
osiągnęły krytyczne rozmiary, jest wyższe niż korzyści, jakie generują one dla gospodarki.

Poprawka 62
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizując powyższe cele, Komisja i rada 
dążą do uniknięcia niepotrzebnego spadku 
wartości oraz do ograniczenia do minimum
kosztów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

Realizując powyższe cele, Komisja i rada 
dążą do ograniczenia kosztów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji do minimum oraz działają w 
interesie ogólnym, a nie w interesie 
akcjonariuszy i wierzycieli.

Or. en

Poprawka 63
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada zaleca Komisji 
objęcie podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to 
obejmuje co najmniej:

5. Jeśli spełniony jest jeden z warunków 
określonych w ust. 2, rada zaleca Komisji 
objęcie podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to 
obejmuje co najmniej:

Or. en

Poprawka 64
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 podmiot, o którym 
mowa w art. 2, lub grupę uznaje się za 
niebędące w stanie utrzymać rentowności
wyłącznie, jeśli spełnione są oba poniższe 
warunki:

2. Do celów ust. 1 podmiot, o którym 
mowa w art. 2, lub grupę uznaje się za 
niebędące w stanie utrzymać rentowności, 
jeśli spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

Or. en

Poprawka 65
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Radę, 
zgodnie z własnymi procedurami i w 
obecności przedstawicieli wszelkich 
uczestniczących państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro.

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Radę, 
zgodnie z własnymi procedurami i w 
obecności przedstawicieli wszelkich 
uczestniczących państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro. W rozsądnym 
terminie rada dostarcza odpowiedź na 
skierowane do niej pytania.
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Or. fr

Poprawka 66
Andrew Duff

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Na wniosek dyrektor wykonawczy 
prowadzi poufne dyskusje przy drzwiach 
zamkniętych z przewodniczącym i
wiceprzewodniczącymi właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego, jeżeli takie 
dyskusje są wymagane w ramach 
wykonywania uprawnień Parlamentu 
Europejskiego na mocy Traktatu.
Parlament Europejski i rada zawierają 
porozumienie dotyczące szczegółowych 
warunków organizacji takich dyskusji, 
mając na celu zapewnienie pełnej
poufności zgodnie z obowiązkami w 
zakresie poufności nałożonymi na EBC 
jako właściwy organ na mocy stosownego 
prawa Unii.

7. Na wniosek dyrektor wykonawczy 
prowadzi poufne dyskusje przy drzwiach 
zamkniętych z przewodniczącym i
koordynatorami właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego, jeżeli takie 
dyskusje są wymagane w ramach 
wykonywania uprawnień Parlamentu 
Europejskiego na mocy Traktatu.
Parlament Europejski i rada zawierają 
porozumienie dotyczące szczegółowych 
warunków organizacji takich dyskusji, 
mając na celu zapewnienie pełnej 
poufności zgodnie z obowiązkami w 
zakresie poufności nałożonymi na EBC 
jako właściwy organ na mocy stosownego 
prawa Unii.

Or. en

Poprawka 67
Andrew Duff

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rada przekazuje roczne sprawozdanie 
parlamentom narodowym państw 
uczestniczących. Parlamenty narodowe 
mogą przekazać radzie uzasadnione 
opinie na temat sprawozdania rocznego.

Or. en
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Poprawka 68
Andrew Duff

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia rady na sesji wykonawczej 
zwołuje dyrektor wykonawczy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek dwóch 
członków; dyrektor wykonawczy 
przewodniczy również tym posiedzeniom. 
Rada może zapraszać obserwatorów do 
doraźnego uczestnictwa w jej sesjach 
wykonawczych.

Rada może zapraszać obserwatorów do 
doraźnego uczestnictwa w jej sesjach 
wykonawczych.

Or. en

Poprawka 69
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektor wykonawczy i zastępca 
dyrektora wykonawczego mianowani są w 
oparciu o osiągnięcia, umiejętności, 
znajomość spraw bankowych i 
finansowych oraz doświadczenie w 
dziedzinie nadzoru finansowego i regulacji 
finansowych.

4. Dyrektor wykonawczy i zastępca 
dyrektora wykonawczego mianowani są w 
oparciu o osiągnięcia, umiejętności, 
znajomość spraw bankowych i 
finansowych oraz doświadczenie w 
dziedzinie nadzoru finansowego i regulacji 
finansowych. W miarę możliwości 
mianowania odbywają się z
uwzględnieniem zasady równowagi płci.

Or. fr

Poprawka 70
Andrew Duff
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po wysłuchaniu
Parlamentu Europejskiego.

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po uzyskaniu 
zgody Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Poprawka 71
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po wysłuchaniu 
Parlamentu Europejskiego.

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po zatwierdzeniu 
przez Parlament Europejski.

Or. fr

Poprawka 72
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie i 



PE522.894v01-00 18/19 AM\1008615PL.doc

PL

kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po wysłuchaniu
Parlamentu Europejskiego.

Parlamentowi Europejskiemu listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po uzyskaniu 
zgody Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Poprawka 73
Andrew Duff

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli dyrektor wykonawczy lub 
zastępca dyrektora wykonawczego 
przestają spełniać warunki wymagane do 
wykonywania ich obowiązków lub 
dopuścili się poważnego uchybienia, Rada 
może, na wniosek Komisji i po
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego, 
usunąć dyrektora wykonawczego lub 
zastępcę dyrektora wykonawczego z 
urzędu.

8. Jeżeli dyrektor wykonawczy lub 
zastępca dyrektora wykonawczego 
przestają spełniać warunki wymagane do 
wykonywania ich obowiązków lub 
dopuścili się poważnego uchybienia, Rada 
może, na wniosek Komisji i po uzyskaniu 
zgody Parlamentu Europejskiego, usunąć 
dyrektora wykonawczego lub zastępcę 
dyrektora wykonawczego z urzędu.

Or. en

Poprawka 74
Andrew Duff

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ani państwa członkowskie, ani żaden 
inny organ publiczny lub prywatny nie 
starają się wpływać na dyrektora 
wykonawczego i zastępcę dyrektora 
wykonawczego w wykonywaniu ich zadań.

skreślony
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Or. en

Poprawka 75
Andrew Duff

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69 a
Zabezpieczenie fiskalne

W ciągu pięciu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia wprowadza się 
wspólny unijny instrument pożyczkowy w 
celu przekazania Europejskiemu 
Mechanizmowi Stabilności funkcji 
zabezpieczenia fiskalnego na rzecz 
Funduszu. Środek ten stanowi część 
procedury przeglądu jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, 
przewidzianego w art. 83.

Or. en


