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Ändringsförslag 47
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av fördraget om
Europeiska unionen, särskilt artikel 3.3, 
och fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt artikel 114,

Or. en

Ändringsförslag 48
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) På begäran av parlamenten i de 
deltagande medlemsstaterna bör en 
företrädare för nämnden kunna höras av 
de ansvariga utskotten i de berörda 
nationella parlamenten, i närvaro av den 
behöriga nationella myndigheten.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För en snabb rekonstruktion när den 
blir nödvändig bör nämnden, i samarbete 
med den relevanta behöriga myndigheten 
eller ECB, noggrant övervaka de berörda 
institutens situation och hur de hörsammat 
tidigare ingripanden mot dem.

(26) För att snabbt kunna inleda en 
rekonstruktion när den blir nödvändig bör 
nämnden, i samarbete med den relevanta 
behöriga myndigheten eller ECB, noggrant 
övervaka de berörda institutens situation 
och hur de hörsammat tidigare ingripanden 
mot dem.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om 
kommissionen beslutar att ett institut ska 
rekonstrueras, bör nämnden omedelbart 
anta en rekonstruktionsordning som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
mycket snabbt. Kommissionen bör under 
hela rekonstruktionsförfarandet ha tillgång 
till alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om 
kommissionen beslutar att ett institut ska 
rekonstrueras, bör nämnden omedelbart 
anta en rekonstruktionsordning som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

Or. fr

Ändringsförslag 51
Helmut Scholz
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Likvidation av ett institut på obestånd 
kan med normala insolvensförfaranden 
äventyra den finansiella stabiliteten, 
tillhandahållandet av vitala tjänster och 
inverka på insättarskyddet. I sådana fall 
ligger användning av 
rekonstruktionsverktyg i det allmänna 
intresset. Målet med rekonstruktion bör 
därför vara att säkerställa fortsatta vitala 
finansiella tjänster, värna om det 
finansiella systemets stabilitet, skydda 
insättarna och begränsa överdrivet 
risktagande genom att minimera att institut 
på obestånd förlitar sig på offentligt 
finansiellt stöd.

(28) Likvidation av ett institut på obestånd 
kan med normala insolvensförfaranden 
äventyra den finansiella stabiliteten, 
tillhandahållandet av vitala tjänster och 
inverka på insättarskyddet. I sådana fall 
ligger användning av 
rekonstruktionsverktyg i det allmänna 
intresset. Målet med rekonstruktion bör 
därför vara att säkerställa fortsatta vitala 
finansiella tjänster, värna om det 
finansiella systemets stabilitet, begränsa
den moraliska risken genom att minimera 
att institut på obestånd förlitar sig på 
offentligt finansiellt stöd, skydda 
insättarna samt bidra till hållbar och 
balanserad ekonomisk tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 52
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Emellertid bör en avveckling av ett 
institut på obestånd genom normala 
insolvensförfaranden alltid övervägas, 
innan beslut fattas om att driva institutet 
vidare. Ett insolvent institut bör i största 
möjliga utsträckning drivas vidare med 
användning av privata medel. Detta kan 
antingen ske genom försäljning till eller 
sammanslagning med en privat köpare, 
genom att institutets skulder skrivs ned 
eller dess skulder omvandlas till aktier för 
en rekapitalisering.

(29) Emellertid bör en avveckling av ett 
institut på obestånd genom normala 
insolvensförfaranden alltid övervägas, 
innan beslut fattas om att driva institutet 
vidare. Ett insolvent institut får drivas 
vidare med användning av privata medel i 
syfte att bevara den finansiella 
stabiliteten. Detta kan antingen ske genom 
försäljning till eller sammanslagning med 
en privat köpare, genom att institutets 
skulder skrivs ned eller dess skulder 
omvandlas till aktier för en 
rekapitalisering.
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Or. en

Ändringsförslag 53
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Den rådande ekonomiska krisen 
orsakades till stor del av finansbranschen, 
där många aktörer blivit för stora för att 
tillåtas gå omkull och måste räddas med 
offentliga medel. I strid med all 
marknadsekonomisk logik blev 
förlusterna samhällets medan vinsterna 
hamnade i privata händer. 
Finansinstitutens huvuduppgift är att 
slussa in besparingar i produktiva 
investeringar, och finanssektorn bör 
reduceras till sina basfunktioner. Institut 
som har nått en storlek och en grad av 
sammanlänkning som sannolikt kommer 
att utgöra ett systemhot mot ekonomins 
funktionssätt i enskilda medlemsstater, 
eller i EU som helhet, bör således 
rekonstrueras med hjälp av de relevanta 
verktygen, eftersom detta på lång sikt 
kommer att leda till en mer balanserad 
och hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 54
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Begränsandet av aktieägares och 
borgenärers rättigheter bör följa artikel 

(31) Rekonstruktionsverktyg bör tillämpas 
på de institut som är eller sannolikt 
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52 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Rekonstruktionsverktyg bör
därför bara tillämpas på de institut som är 
eller sannolikt kommer att hamna på 
obestånd, och bara om det är nödvändigt 
för att tillgodose det allmänna intresset av 
finansiell stabilitet. I synnerhet bör 
rekonstruktionsverktyg tillämpas om 
institutet inte kan avvecklas genom 
normala insolvensförfaranden och utan 
att destabilisera det finansiella systemet, 
om åtgärderna krävs för att trygga en 
snabb överlåtelse och upprätthålla 
systemviktiga funktioner, samt om det inte 
finns några rimliga utsikter till andra 
alternativa privata lösningar, inklusive 
kapitaltillskott från befintliga aktieägare 
eller någon tredje part, tillräckligt för att 
återställa institutets bärkraft.

kommer att hamna på obestånd eller på 
institut som nått en kritisk storlek, och 
bara om det är nödvändigt för att tillgodose 
det allmänna intresset av finansiell 
stabilitet och hållbar och balanserad 
ekonomisk tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 55
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Inskränkandet av äganderätten bör inte 
vara oproportionerligt. Påverkas 
följaktligen aktieägare och borgenärer, bör 
de inte drabbas av större förluster än vad 
de skulle ha burit om institutet hade 
avvecklats vid den tidpunkt då 
rekonstruktionsbeslutet fattas. Om delar av 
tillgångarna i ett institut under 
rekonstruktion överlåts till en privat köpare 
eller en brobank, bör institutets återstående 
del avvecklas genom normala 
insolvensförfaranden. Aktieägare och 
borgenärer som blir föremål för institutets 
rekonstruktionsförfaranden bör skyddas, 
genom att vid rekonstruktionen vara 
berättigade att för sina fordringar inte få ut 

(32) Inskränkandet av äganderätten bör inte 
vara oproportionerligt och bör alltid ske 
med allmänintresset för ögonen. Påverkas 
följaktligen aktieägare och borgenärer, bör 
de inte drabbas av större förluster än vad 
de skulle ha burit om institutet hade 
avvecklats vid den tidpunkt då 
rekonstruktionsbeslutet fattas. Om delar av 
tillgångarna i ett institut under 
rekonstruktion överlåts till en privat köpare 
eller en brobank, bör institutets återstående 
del avvecklas genom normala 
insolvensförfaranden. Aktieägare och 
borgenärer som blir föremål för institutets 
rekonstruktionsförfaranden bör skyddas, 
genom att vid rekonstruktionen vara 
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mindre än vad de hade fått ut om hela 
institutet hade avvecklats genom normala 
insolvensförfaranden.

berättigade att för sina fordringar inte få ut 
mindre än vad de hade fått ut om hela 
institutet hade avvecklats genom normala 
insolvensförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 56
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör tillhandahålla en 
ram för rekonstruktionsinsatsen som beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet
och bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

(36) Kommissionen bör, på grundval av 
utkast till rekonstruktionsplaner som 
utarbetats av nämnden, tillhandahålla en 
ram för rekonstruktionsinsatsen utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet och 
bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden snabbt 
och effektivt besluta om den närmare 
rekonstruktionsordningen. I de relevanta 
rekonstruktionsverktygen bör försäljnings-, 
broinstituts-, skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) En effektiv rekonstruktionsordning (39) En snabb och effektiv 
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bör minimera de kostnader som drabbar 
skattebetalarna för rekonstruktionen av ett 
institut på obestånd. Den bör också 
säkerställa att även stora och systemviktiga 
institut kan rekonstrueras, utan att den 
finansiella stabiliteten äventyras. 
Skuldnedskrivningsverktyget uppfyller det 
målet, genom att säkerställa att enhetens 
aktieägare och borgenärer lider relevanta 
förluster och bär en lämplig del av de 
kostnaderna. I detta syfte har rådet för 
finansiell stabilitet rekommenderat att 
lagstadgad befogenhet att skriva ned 
skulder bör ingå i en rekonstruktionsram, 
som ett ytterligare alternativ i förening med 
andra rekonstruktionsverktyg.

rekonstruktionsordning bör minimera de 
kostnader som drabbar skattebetalarna för 
rekonstruktionen av ett institut på 
obestånd. Den bör också säkerställa att 
även stora och systemviktiga institut kan 
rekonstrueras, utan att den finansiella 
stabiliteten äventyras. 
Skuldnedskrivningsverktyget uppfyller det 
målet, genom att säkerställa att enhetens 
aktieägare och borgenärer lider relevanta 
förluster och bär en lämplig del av de 
kostnaderna. I detta syfte har rådet för 
finansiell stabilitet rekommenderat att 
lagstadgad befogenhet att skriva ned 
skulder bör ingå i en rekonstruktionsram, 
som ett ytterligare alternativ i förening med 
andra rekonstruktionsverktyg.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som 
kommissionen och nämnden kan komma 
att vidta, om en enhet enligt artikel 2 eller 
en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning.

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som 
kommissionen och nämnden kan komma 
att vidta, om en enhet enligt artikel 2 eller 
en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning. Om detta inte kan garanteras 
på grund av att en enhet har nått eller 
sannolikt kommer att nå en kritisk storlek 
ska nämnden se till att enheten anpassar 
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sin affärsstrategi i enlighet med detta, så 
att en ordnad rekonstruktion kan 
åstadkommas i händelse av obestånd eller 
kris.

Or. en

Ändringsförslag 59
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den utarbetar en rekonstruktionsplan 
för enheter enligt artikel 2, ska nämnden
göra en bedömning av om en sådan enhet 
kan rekonstrueras i enlighet med denna 
förordning. En enhet ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla den med normala 
insolvensförfaranden eller också kan 
rekonstruera den med de olika verktygen 
och befogenheterna och utan betydande 
negativa effekter på finansiella system, 
inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i den 
medlemsstat där enheten finns, i andra 
medlemsstater eller i unionen och för att 
säkra enhetens vitala funktioner.

2. När nämnden utarbetar en 
rekonstruktionsplan för enheter enligt 
artikel 2 ska den göra en bedömning av om 
en sådan enhet kan rekonstrueras i enlighet 
med denna förordning. En enhet ska anses 
kunna rekonstrueras om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla den med normala 
insolvensförfaranden eller också kan 
rekonstruera den med de olika verktygen 
och befogenheterna och utan betydande 
negativa effekter på finansiella system, 
inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i den 
medlemsstat där enheten finns, i andra 
medlemsstater eller i unionen och för att 
säkra enhetens vitala funktioner. Enheter 
som nått en kritisk storlek och som inte 
anses kunna rekonstrueras med de 
befintliga verktyg som avses i artikel 19 
ska omstruktureras i enlighet med detta. I 
detta fall ska äganderätten underordnas 
allmänintresset.

Or. en

Ändringsförslag 60
Helmut Scholz
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa att vitala funktioner
upprätthålls.

a) Säkerställa att grundläggande 
bankfunktioner upprätthålls.

Or. en

Ändringsförslag 61
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Bidra till hållbar och balanserad 
ekonomisk tillväxt.

Or. en

Motivering

Banker som är för stora för att tillåtas gå omkull kommer sannolikt att öka den ekonomiska 
volatiliteten i kristider. Därmed är nackdelarna med banker som nått en kritisk storlek större 
än deras ekonomiska nytta.

Ändringsförslag 62
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå dessa mål ska kommissionen 
och nämnden sträva efter att undvika 
onödig värdeförstörelse och att minimera 
rekonstruktionskostnaden.

För att uppnå dessa mål ska kommissionen 
och nämnden sträva efter att minimera 
rekonstruktionskostnaden och agera i det 
överordnade allmänintresset snarare än i 
aktieägarnas och borgenärernas intresse.
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Or. en

Ändringsförslag 63
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden rekommendera 
kommissionen att enheten blir föremål för 
rekonstruktion. Rekommendationen ska 
åtminstone innehålla följande:

5. Om ett av villkoren enligt punkt 2 är 
uppfyllt ska nämnden rekommendera 
kommissionen att enheten blir föremål för 
rekonstruktion. Rekommendationen ska 
åtminstone innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 64
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska en 
enhet som avses i artikel 2 eller en koncern 
anses inte längre ha förmåga att överleva 
endast om de båda följande villkoren är 
uppfyllda:

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska en 
enhet som avses i artikel 2 eller en koncern 
anses inte längre ha förmåga att överleva 
om ett av följande villkor är uppfyllt:

Or. en

Ändringsförslag 65
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Nämnden ska muntligen eller skriftligen 
besvara frågor som ställs till den av 
Europaparlamentet eller rådet, enligt 
nämndens egna procedurregler, i närvaro 
av företrädare för de deltagande 
medlemsstater som inte har euron som 
valuta.

6. Nämnden ska muntligen eller skriftligen 
besvara frågor som ställs till den av 
Europaparlamentet eller rådet, enligt 
nämndens egna procedurregler, i närvaro 
av företrädare för de deltagande 
medlemsstater som inte har euron som 
valuta. Nämnden ska besvara frågorna 
inom rimlig tid.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. På begäran ska den verkställande 
direktören hålla konfidentiella muntliga 
diskussioner bakom stängda dörrar med 
ordföranden och de vice ordförandena för
Europaparlamentets behöriga utskott om 
sådana diskussioner är nödvändiga för att 
Europaparlamentet ska kunna utöva sina 
befogenheter enligt fördraget. Det ska 
ingås ett avtal mellan Europaparlamentet 
och nämnden med närmare bestämmelser 
om hur dessa diskussioner ska genomföras 
i praktiken, så att fullständig sekretess 
garanteras enligt de konfidentialitetskrav 
som gäller för ECB i egenskap av behörig 
myndighet enligt den berörda 
unionslagstiftningen.

7. På begäran ska den verkställande 
direktören hålla konfidentiella muntliga 
diskussioner bakom stängda dörrar med 
ordföranden och samordnarna i
Europaparlamentets behöriga utskott, om 
sådana diskussioner är nödvändiga för att 
Europaparlamentet ska kunna utöva sina 
befogenheter enligt fördraget. Det ska 
ingås ett avtal mellan Europaparlamentet 
och nämnden med närmare bestämmelser 
om hur dessa diskussioner ska genomföras 
i praktiken, så att fullständig sekretess 
garanteras enligt de konfidentialitetskrav 
som gäller för ECB i egenskap av behörig 
myndighet enligt den berörda 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 67
Andrew Duff
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Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nämnden ska översända sin 
årsrapport till de nationella parlamenten i 
de deltagande staterna. De nationella 
parlamenten får avge motiverade 
yttranden över årsrapporten till nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 68
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nämndens möten i dess verkställande 
sammansättning ska sammankallas av 
den verkställande direktören på dennes 
eget initiativ eller på begäran av två 
ledamöter, och ska ledas av den 
verkställande direktören. Nämnden får 
bjuda in observatörer att delta i dess 
verkställande möten på ad hoc-basis.

Nämnden får bjuda in observatörer att delta 
i dess verkställande möten på ad hoc-basis.

Or. en

Ändringsförslag 69
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den verkställande direktören och den 
vice verkställande direktören ska utses på 
grundval av meriter, kompetens, kunskap 
om bank- och finansfrågor samt erfarenhet 

4. Den verkställande direktören och den 
vice verkställande direktören ska utses på 
grundval av meriter, kompetens, kunskap 
om bank- och finansfrågor samt erfarenhet 
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inom finansiell tillsyn och reglering. inom finansiell tillsyn och reglering. 
Utnämningarna ska också, i möjligaste 
mån, följa principen om en jämn 
könsfördelning.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter att ha hört nämnden vid dess 
plenarmöte ska kommissionen föreslå rådet 
en förteckning över kandidater som kan 
utses till verkställande direktör respektive 
vice verkställande direktör. Rådet ska 
sedan utse den verkställande direktören och 
den vice verkställande direktören efter att 
ha hört Europaparlamentet.

5. Efter att ha hört nämnden vid dess 
plenarmöte ska kommissionen föreslå rådet 
en förteckning över kandidater som kan 
utses till verkställande direktör respektive 
vice verkställande direktör. Rådet ska 
sedan utse den verkställande direktören och 
den vice verkställande direktören efter att 
ha fått Europaparlamentets godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 71
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter att ha hört nämnden vid dess 
plenarmöte ska kommissionen föreslå rådet 
en förteckning över kandidater som kan 
utses till verkställande direktör respektive 
vice verkställande direktör. . Rådet ska 
sedan utse den verkställande direktören och 
den vice verkställande direktören efter att 
ha hört Europaparlamentet.

5. Efter att ha hört nämnden vid dess 
plenarmöte ska kommissionen föreslå rådet 
och Europaparlamentet en förteckning 
över kandidater som kan utses till 
verkställande direktör respektive vice 
verkställande direktör. Rådet ska sedan 
utse den verkställande direktören och den 
vice verkställande direktören efter att ha 
fått Europaparlamentets godkännande.
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Or. fr

Ändringsförslag 72
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Efter att ha hört nämnden vid dess 
plenarmöte ska kommissionen föreslå rådet 
en förteckning över kandidater som kan 
utses till verkställande direktör respektive 
vice verkställande direktör. Rådet ska 
sedan utse den verkställande direktören och 
den vice verkställande direktören efter att 
ha hört Europaparlamentet.

5. Efter att ha hört nämnden vid dess 
plenarmöte ska kommissionen föreslå rådet 
och Europaparlamentet en förteckning 
över kandidater som kan utses till 
verkställande direktör respektive vice
verkställande direktör. Rådet ska sedan 
utse den verkställande direktören och den 
vice verkställande direktören efter att ha 
fått Europaparlamentets godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 73
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om en verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör inte längre uppfyller 
villkoren för att utöva uppdraget eller har 
gjort sig skyldig till allvarlig försummelse 
får rådet på kommissionens förslag och 
efter att ha hör Europaparlamentet
entlediga den berörde verkställande 
direktören eller vice verkställande 
direktören från sin tjänst.

8. Om en verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör inte längre uppfyller 
villkoren för att utöva uppdraget eller har 
gjort sig skyldig till allvarlig försummelse 
får rådet på kommissionens förslag och 
efter Europaparlamentets godkännande
entlediga den berörde verkställande 
direktören eller vice verkställande 
direktören från sin tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 74
Andrew Duff
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Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varken medlemsstaterna eller 
offentliga eller privata organ får försöka 
påverka den verkställande direktören och 
den vice verkställande direktören när de 
utför sina uppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 75
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 69a
Finanspolitisk säkerhetsspärr

Inom fem år efter det att denna 
förordning trätt i kraft ska en gemensam 
EU-lånefacilitet skapas för att ge 
Europeiska stabilitetsmekanismen en 
funktion som finanspolitisk 
säkerhetsspärr för fonden. Denna åtgärd 
ska betraktas som en del av det 
granskningsförfarande i den 
gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen som 
föreskrivs i artikel 83.

Or. en


