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Alteração 47
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado da União 
Europeia, nomeadamente o artigo 3.º, 
n.º 3, e o Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 114.º,

Or. en

Alteração 48
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A pedido dos parlamentos dos 
Estados-Membros participantes, as 
comissões competentes dos parlamentos 
em causa deverão poder ouvir, na 
presença da autoridade nacional 
competente, um representante do Comité.

Or. fr

Alteração 49
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de garantir uma ação rápida
em matéria de resolução, quando tal se 

(26) A fim de garantir o desencadeamento 
rápido do processo em matéria de 
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torna necessário, o comité deve 
acompanhar de perto, em cooperação com 
a autoridade competente em causa ou o 
BCE, a situação das instituições em causa e 
o cumprimento por estas de qualquer 
medida de intervenção precoce tomada 
relativamente a elas.

resolução, quando tal se torna necessário, o 
comité deve acompanhar de perto, em 
cooperação com a autoridade competente 
em causa ou o BCE, a situação das 
instituições em causa e o cumprimento por 
estas de qualquer medida de intervenção 
precoce tomada relativamente a elas.

Or. fr

Alteração 50
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num curto espaço de tempo. A 
Comissão deve, durante todo o processo de 
resolução, ter acesso a quaisquer 
informações que considerar necessárias 
para tomar uma decisão com conhecimento 
de causa no quadro do processo de 
resolução. Quando a Comissão decide 
sujeitar uma instituição a um processo de 
resolução, o comité deve imediatamente 
adotar um dispositivo de resolução 
especificando os instrumentos e os poderes 
de resolução a aplicar e os dispositivos de 
financiamento a utilizar eventualmente.

(27) A fim de minimizar as perturbações 
registadas nos mercados financeiros e na 
economia, o processo da resolução deve ser 
realizado num muito curto espaço de 
tempo. A Comissão deve, durante todo o 
processo de resolução, ter acesso a 
quaisquer informações que considerar 
necessárias para tomar uma decisão com 
conhecimento de causa no quadro do 
processo de resolução. Quando a Comissão 
decide sujeitar uma instituição a um 
processo de resolução, o comité deve 
imediatamente adotar um dispositivo de 
resolução especificando os instrumentos e 
os poderes de resolução a aplicar e os 
dispositivos de financiamento a utilizar 
eventualmente.

Or. fr

Alteração 51
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) A liquidação de uma instituição em 
dificuldades ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência poderá pôr em 
causa a estabilidade financeira, interromper 
a prestação de serviços essenciais e afetar a 
proteção dos depositantes. Nesse caso, será 
do interesse público aplicar os 
instrumentos de resolução. Os objetivos da 
resolução deverão, por conseguinte, passar 
por garantir a continuidade dos serviços 
financeiros essenciais, manter a 
estabilidade do sistema financeiro, reduzir 
o risco moral limitando o recurso a apoios 
financeiros públicos para as instituições em 
dificuldades e proteger os depositantes.

(28) A liquidação de uma instituição em 
dificuldades ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência poderá pôr em 
causa a estabilidade financeira, interromper 
a prestação de serviços essenciais e afetar a 
proteção dos depositantes. Nesse caso, será 
do interesse público aplicar os 
instrumentos de resolução. Os objetivos da 
resolução deverão, por conseguinte, passar 
por garantir a continuidade dos serviços 
financeiros essenciais, manter a 
estabilidade do sistema financeiro, reduzir 
o risco moral limitando o recurso a apoios 
financeiros públicos para as instituições em 
dificuldades, proteger os depositantes e 
contribuir para um crescimento 
económico sustentável e equilibrado.

Or. en

Alteração 52
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Contudo, a liquidação de uma 
instituição insolvente através dos 
procedimentos normais de insolvência 
deve ser sempre considerada antes de 
qualquer decisão no sentido de a manter 
em atividade. Uma instituição insolvente 
deverá ser mantida em atividade para 
efeitos de estabilidade financeira 
utilizando, tanto quanto possível, fundos 
privados, quer através da sua alienação ou 
fusão com um comprador do setor privado 
ou através da redução do valor 
contabilístico do passivo da instituição ou 
de uma conversão da sua dívida em 
capitais próprios, de modo a proceder a 

(29) Contudo, a liquidação de uma 
instituição insolvente através dos 
procedimentos normais de insolvência 
deve ser sempre considerada antes de 
qualquer decisão no sentido de a manter 
em atividade. Uma instituição insolvente 
pode ser mantida em atividade para efeitos 
de estabilidade financeira utilizando fundos 
privados, quer através da sua alienação ou 
fusão com um comprador do setor privado 
ou através da redução do valor 
contabilístico do passivo da instituição ou 
de uma conversão da sua dívida em 
capitais próprios, de modo a proceder a 
uma recapitalização.
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uma recapitalização.

Or. en

Alteração 53
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A atual crise económica foi 
provocada, em grande medida, pelo setor 
financeiro, onde muitos intervenientes se 
tornaram demasiado importantes para 
falirem e tiveram de ser resgatados com 
fundos públicos. Contrastando com 
qualquer lógica de economia de mercado, 
as perdas foram socializadas e os lucros 
privatizados. O principal papel das 
instituições financeiras é canalizar as 
poupanças para investimentos produtivos 
e o setor financeiro deve ser reduzido às 
suas funções essenciais. Como tal, as 
instituições que atinjam uma dimensão e
um nível de interligação tal que 
constituam uma ameaça sistémica para o 
funcionamento das economias de 
Estados-Membros isolados ou da União 
Europeia no seu todo devem ser objeto de 
um processo de resolução aplicando os 
respetivos instrumentos, uma vez que tal 
conduzirá, a longo prazo, a um 
crescimento mais equilibrado e 
sustentável.

Or. en

Alteração 54
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) As limitações aos direitos dos 
acionistas e credores devem estar 
conformes com os princípios enunciados 
no artigo 52.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais. Os instrumentos de 
resolução só devem, por conseguinte, ser 
aplicados às instituições que estejam em 
situação ou em risco de colapso e apenas 
quando tal for necessário para a 
prossecução do objetivo de estabilidade 
financeira no interesse geral. Em 
particular, os instrumentos de resolução 
só devem ser aplicados quando a 
instituição não puder ser liquidada ao 
abrigo dos procedimentos normais de 
insolvência sem destabilizar o sistema 
financeiro, quando as medidas forem 
necessárias para assegurar a rápida 
transferência e a continuidade das 
funções de importância sistémica e 
quando não existir nenhuma perspetiva 
razoável de uma solução privada 
alternativa, nomeadamente um aumento 
de capital pelos acionistas ou por terceiros 
que seja suficiente para repor 
integralmente a viabilidade da instituição.

(31) Os instrumentos de resolução devem 
ser aplicados às instituições que estejam 
em situação ou em risco de colapso ou às 
instituições que atinjam uma dimensão 
crítica, e apenas quando tal for necessário 
para a prossecução do objetivo de 
estabilidade e sustentabilidade financeira e 
de crescimento económico equilibrado no 
interesse geral.

Or. en

Alteração 55
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) A interferência com os direitos de 
propriedade não deve ser 
desproporcionada. Daí decorre que os 
acionistas e credores afetados não deverão 
suportar perdas mais elevadas do que 
aconteceria se a instituição fosse liquidada 

(32) A interferência com os direitos de 
propriedade não deve ser desproporcionada 
e deve sempre estar em conformidade com 
a proteção do interesse público geral. Daí 
decorre que os acionistas e credores 
afetados não deverão suportar perdas mais 
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no momento em que é tomada a decisão de 
desencadear a resolução. Em caso de 
transferência parcial dos ativos de uma 
instituição em processo de resolução para 
um comprador do setor privado ou para um 
banco de transição, a parte residual da 
instituição deverá ser liquidada ao abrigo 
dos procedimentos normais de insolvência. 
Para proteger os acionistas e credores 
existentes da instituição durante os 
procedimentos de liquidação, estes deverão 
ter direito a receber em pagamento pelos 
seus créditos um valor não inferior ao que 
se estima que receberiam se a instituição 
fosse totalmente liquidada ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência.

elevadas do que aconteceria se a instituição 
fosse liquidada no momento em que é 
tomada a decisão de desencadear a 
resolução. Em caso de transferência parcial 
dos ativos de uma instituição em processo 
de resolução para um comprador do setor 
privado ou para um banco de transição, a 
parte residual da instituição deverá ser 
liquidada ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência. Para proteger os 
acionistas e credores existentes da 
instituição durante os procedimentos de 
liquidação, estes deverão ter direito a 
receber em pagamento pelos seus créditos 
um valor não inferior ao que se estima que 
receberiam se a instituição fosse totalmente 
liquidada ao abrigo dos procedimentos 
normais de insolvência.

Or. en

Alteração 56
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A Comissão deve definir o quadro da 
medida de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 
âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os 
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 
o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 

(36) A Comissão, com base nos projetos 
de planos de resolução preparados pelo 
Comité, deve definir o quadro da medida 
de resolução a tomar segundo as 
circunstâncias do caso e está em condições 
de designar todos os instrumentos de 
resolução que devem ser utilizados. No 
âmbito desse quadro claro e preciso, o 
comité deve decidir rapidamente, 
eficazmente e em pormenor sobre o 
dispositivo de resolução a aplicar. Os
instrumentos de resolução pertinentes 
devem incluir o instrumento de alienação, 
o instrumento da instituição de transição, o 
instrumento de resgate interno e o 
instrumento de separação dos ativos, 
igualmente previstos na Diretiva []. O 
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instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

quadro deve igualmente permitir avaliar se 
as condições de uma redução do valor 
contabilístico e de uma conversão de 
instrumentos de fundos próprios estão 
satisfeitas.

Or. fr

Alteração 57
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Um regime de resolução eficaz deverá 
minimizar os custos a suportar pelos 
contribuintes em virtude da resolução de 
uma instituição em dificuldades. Deverá 
ainda assegurar que mesmo as grandes 
instituições de importância sistémica 
possam ser objeto de resolução sem pôr em 
risco a estabilidade financeira. O 
instrumento de resgate interno permite a 
realização desse objetivo ao garantir que os 
acionistas e credores da instituição 
suportam as perdas apropriadas e uma 
parte adequada desses custos. Para o efeito, 
o enquadramento para a resolução deverá 
incluir poderes legais para reduzir o valor 
contabilístico da dívida, como opção 
adicional e em conjunto com outros 
instrumentos de resolução, tal como o 
Conselho para a Estabilidade Financeira 
recomendou.

(39) Um regime de resolução rápido e
eficaz deverá minimizar os custos a 
suportar pelos contribuintes em virtude da 
resolução de uma instituição em 
dificuldades. Deverá ainda assegurar que 
mesmo as grandes instituições de 
importância sistémica possam ser objeto de 
resolução sem pôr em risco a estabilidade 
financeira. O instrumento de resgate 
interno permite a realização desse objetivo 
ao garantir que os acionistas e credores da 
instituição suportam as perdas apropriadas 
e uma parte adequada desses custos. Para o 
efeito, o enquadramento para a resolução 
deverá incluir poderes legais para reduzir o 
valor contabilístico da dívida, como opção 
adicional e em conjunto com outros 
instrumentos de resolução, tal como o 
Conselho para a Estabilidade Financeira 
recomendou.

Or. fr

Alteração 58
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que a Comissão e o 
Comité podem adotar quando uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo 
preenchem as condições para desencadear 
a resolução. O plano de resolução deve ter 
em consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente regulamento.

4. Os planos de resolução devem prever as 
medidas de resolução que a Comissão e o 
Comité podem adotar quando uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo 
preenchem as condições para desencadear 
a resolução. O plano de resolução deve ter 
em consideração diferentes cenários, 
nomeadamente a possibilidade de falência 
ser de origem idiossincrática ou ocorrer 
num período de instabilidade financeira 
mais generalizada ou de acontecimentos 
sistémicos. O plano de resolução não deve 
pressupor qualquer apoio financeiro 
público extraordinário para além da 
utilização do fundo estabelecido em 
conformidade com o presente regulamento. 
Quando tal não puder ser garantido 
porque a entidade atingiu, ou é provável 
que atinja, uma dimensão crítica, o 
Comité deve assegurar que a entidade 
adapte a sua estratégia empresarial em 
conformidade, para que, em caso de 
falência ou crise, o processo de resolução 
possa decorrer de forma ordeira.

Or. en

Alteração 59
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na elaboração de um plano de resolução 
para as entidades a que se refere o 
artigo 2.º, o Comité deve avaliar em que 
medida essas entidades são suscetíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Uma entidade é considerada 
passível de resolução se for viável e 
credível para a autoridade de resolução 

2. Na elaboração de um plano de resolução 
para as entidades a que se refere o 
artigo 2.º, o Comité deve avaliar em que 
medida essas entidades são suscetíveis de 
resolução em conformidade com o presente 
regulamento. Uma entidade é considerada 
passível de resolução se for viável e 
credível para a autoridade de resolução 
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proceder à sua liquidação ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência ou à 
sua resolução através da aplicação dos 
diferentes instrumentos e poderes de 
resolução sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros do Estado-Membro 
em que se situa a entidade, para outros 
Estados-Membros ou a União, 
nomeadamente em circunstâncias de 
instabilidade financeira mais generalizada 
ou de acontecimentos sistémicos, tendo 
como objetivo assegurar a continuidade das 
funções críticas da entidade.

proceder à sua liquidação ao abrigo dos 
procedimentos normais de insolvência ou à 
sua resolução através da aplicação dos 
diferentes instrumentos e poderes de 
resolução sem que isso resulte em 
consequências adversas significativas para 
os sistemas financeiros do Estado-Membro 
em que se situa a entidade, para outros 
Estados-Membros ou a União, 
nomeadamente em circunstâncias de 
instabilidade financeira mais generalizada 
ou de acontecimentos sistémicos, tendo 
como objetivo assegurar a continuidade das 
funções críticas da entidade. As entidades 
que atinjam uma dimensão crítica e não 
sejam consideradas passíveis de resolução 
com os instrumentos existentes referidos 
no artigo 19.º devem ser reestruturadas 
em conformidade. Neste caso, os direitos 
de propriedade devem estar subordinados 
ao interesse público geral.

Or. en

Alteração 60
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar a continuidade das funções 
críticas;

(a) Assegurar a continuidade das funções 
bancárias básicas;

Or. en

Alteração 61
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Contribuir para um crescimento 
económico sustentável e equilibrado;

Or. en

Justificação

Os bancos que são demasiado importantes para falirem tendem a aumentar a volatilidade 
económica em alturas de crise. Como tal, as desvantagens dos bancos que atingiram uma 
dimensão crítica são maiores do que os seus benefícios económicos.

Alteração 62
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 Ao prosseguir os objetivos atrás referidos, 
a Comissão e o Comité devem procurar 
evitar a destruição desnecessária de valor 
e reduzir ao mínimo o custo da resolução.

Ao prosseguir os objetivos atrás referidos, 
a Comissão e o Comité devem procurar 
minimizar o custo da resolução e agir no 
interesse geral, em vez de o fazerem no 
interesse dos acionistas e dos credores.

Or. en

Alteração 63
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Se todas as condições estabelecidas no 
n.º 2 estiverem satisfeitas, o Comité deve 
recomendar à Comissão que a entidade seja 
colocada em processo de resolução. A 
recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:

5. Se uma das condições estabelecidas no 
n.º 2 estiver satisfeita, o Comité deve 
recomendar à Comissão que a entidade seja 
colocada em processo de resolução. A 
recomendação deve incluir, no mínimo, o 
seguinte:



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

PT

Or. en

Alteração 64
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo devem 
ser considerados como já não sendo viáveis 
apenas se estiverem satisfeitas ambas as
seguintes condições:

2. Para efeitos do n.º 1, uma entidade 
referida no artigo 2.º ou um grupo devem 
ser considerados como já não sendo 
viáveis, se estiver satisfeita uma das
seguintes condições:

Or. en

Alteração 65
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Comité deve responder, oralmente ou 
por escrito, às perguntas que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho, segundo os seus próprios 
procedimentos, na presença dos 
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro.

6. O Comité deve responder, oralmente ou 
por escrito, às perguntas que lhe forem 
colocadas pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho, segundo os seus próprios 
procedimentos, na presença dos 
representantes dos Estados-Membros
participantes cuja moeda não seja o euro. O 
Comité responde, num prazo razoável, às 
perguntas que lhe forem colocadas.

Or. fr

Alteração 66
Andrew Duff
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sempre que lhe for solicitado, o diretor 
executivo procede a debates orais 
confidenciais, à porta fechada, com o 
presidente e os vice-presidentes da 
comissão competente do Parlamento 
Europeu, quando tais debates sejam 
necessários para o exercício das 
competências conferidas ao Parlamento 
Europeu pelo Tratado. O Parlamento 
Europeu e o Comité devem concluir um 
acordo sobre as modalidades da 
organização desses debates, a fim de 
garantir a total confidencialidade, em 
conformidade com as obrigações em 
matéria de confidencialidade que as 
disposições do direito da União Europeia 
impõem ao BCE enquanto autoridade 
competente.

7. Sempre que lhe for solicitado, o diretor 
executivo procede a debates orais 
confidenciais, à porta fechada, com o 
presidente e os coordenadores da comissão 
competente do Parlamento Europeu, 
quando tais debates sejam necessários para 
o exercício das competências conferidas ao 
Parlamento Europeu pelo Tratado. O 
Parlamento Europeu e o Comité devem 
concluir um acordo sobre as modalidades 
da organização desses debates, a fim de 
garantir a total confidencialidade, em 
conformidade com as obrigações em 
matéria de confidencialidade que as 
disposições do direito da União Europeia 
impõem ao BCE enquanto autoridade 
competente.

Or. en

Alteração 67
Andrew Duff

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Comité deve enviar o respetivo 
relatório anual aos parlamentos nacionais 
dos Estados-Membros participantes. Os 
parlamentos nacionais podem entregar ao 
Comité pareceres fundamentados sobre o 
relatório anual.

Or. en
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Alteração 68
Andrew Duff

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As reuniões do Comité em sessão 
executiva são convocadas pelo diretor 
executivo, quer por sua própria iniciativa 
quer a pedido de dois membros, e 
presididas pelo diretor executivo. O 
Comité pode convidar observadores para 
assistirem às suas sessões executivas numa 
base ad hoc.

O Comité pode convidar observadores para 
assistirem às suas sessões executivas numa 
base ad hoc.

Or. en

Alteração 69
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto são nomeados com base no seu 
mérito, competências e no conhecimento 
dos domínios bancário e financeiro, bem 
como na sua experiência em matéria de 
supervisão e regulação financeiras.

4. O diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto são nomeados com base no seu 
mérito, competências e no conhecimento 
dos domínios bancário e financeiro, bem 
como na sua experiência em matéria de 
supervisão e regulação financeiras. As 
nomeações devem também basear-se, 
tanto quanto possível, no princípio da 
paridade entre homens e mulheres.

Or. fr

Alteração 70
Andrew Duff

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto 
após consulta do Parlamento Europeu.

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto 
após obter a aprovação do Parlamento 
Europeu.

Or. en

Alteração 71
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. . O Conselho nomeia o diretor 
executivo e o diretor executivo adjunto 
após consulta do Parlamento Europeu.

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu uma lista de 
candidatos para a nomeação do diretor 
executivo e do diretor executivo adjunto. O 
Conselho nomeia o diretor executivo e o 
diretor executivo adjunto após obter a 
aprovação do Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 72
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho 
uma lista de candidatos para a nomeação 
do diretor executivo e do diretor executivo 
adjunto. O Conselho nomeia o diretor 

5. Após consulta do Comité, em sessão 
plenária, a Comissão propõe ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu uma lista de 
candidatos para a nomeação do diretor 
executivo e do diretor executivo adjunto. O 
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executivo e o diretor executivo adjunto 
após consulta do Parlamento Europeu.

Conselho nomeia o diretor executivo e o 
diretor executivo adjunto após obter a 
aprovação do Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 73
Andrew Duff

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Se o diretor executivo ou o diretor 
executivo adjunto tiverem deixado de 
preencher os requisitos necessários para o 
exercício das suas funções ou tiverem 
cometido falta grave, o Comité pode, sob 
proposta da Comissão e após consulta do 
Parlamento Europeu, destituí-los das suas 
funções.

8. Se o diretor executivo ou o diretor 
executivo adjunto tiverem deixado de 
preencher os requisitos necessários para o 
exercício das suas funções ou tiverem 
cometido falta grave, o Comité pode, sob 
proposta da Comissão e após obter a 
aprovação do Parlamento Europeu, 
destituí-los das suas funções.

Or. en

Alteração 74
Andrew Duff

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nem os Estados-Membros, nem 
qualquer outro organismo público ou 
privado podem procurar influenciar o 
diretor executivo e o diretor executivo 
adjunto no desempenho das suas funções.

Suprimido

Or. en
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Alteração 75
Andrew Duff

Proposta de regulamento
Artigo 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-A
Segurança orçamental

No prazo de cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, deve ser 
criado um mecanismo de empréstimo 
comum na União para conferir ao 
Mecanismo Europeu de Estabilidade a 
função de segurança orçamental do 
fundo. Esta medida deve ser considerada 
parte do procedimento de revisão do 
Mecanismo Único de Resolução previsto 
no artigo 83.º.

Or. en


