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Изменение 10
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Осигуряването на единен надзорен 
механизъм е първата стъпка към 
създаване на Европейски банков съюз,
основаващ се на наистина единна 
нормативна уредба за финансовите 
услуги и включващ също обща схема за 
гарантиране на депозитите и обща 
европейска оздравителна система.

(2) След приемането на Договора за 
създаване на Европейски механизъм за 
стабилност осигуряването на единен 
надзорен механизъм е от съществено 
значение за прекъсването на порочния 
кръг между банките и държавния 
дълг, за създаването на възможност 
за директно рекапитализиране на 
банките, както и първа стъпка към 
създаване на Европейски банков съюз,
който трябва да бъде допълнен с 
общи механизми за оздравяване на
банките и гарантиране на 
депозитите на клиентите, който на 
равнище ЕС е подкрепен от наистина 
единна нормативна уредба за 
финансовите услуги и включва също 
обща схема за гарантиране на 
депозитите и обща европейска 
оздравителна система.

Or. en

Изменение 11
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел прилагане на единния 
надзорен механизъм с Регламент (EС)
№…/…3 на Съвета [Регламент по 
член 127, параграф 6] на ЕЦБ се 
възлагат конкретни задачи по 
отношение на политиките, свързани с 
пруденциалния надзор върху

(3) С цел прилагане на единния 
надзорен механизъм с Регламент (EС) 
№…/...3 на Съвета [Регламент по 
член 127, параграф 6] на ЕЦБ се 
възлагат, за преходен период и докато 
се проучат обстойно всички правни 
аспекти, конкретни задачи по 
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кредитните институции в държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото. Други държави членки могат 
да поддържат тясно сътрудничество 
с ЕЦБ. Съгласно този регламент ЕЦБ
ще координира и изразява позицията 
на тези държави членки по 
решенията, които се вземат от 
Съвета на надзорниците на 
Европейския банков орган (ЕБО) и 
които попадат в обхвата на задачите 
на ЕЦБ.

отношение на политиките, свързани с 
пруденциалния надзор върху някои 
кредитни институции в държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото. Като се има предвид 
необходимостта да се намалят 
възможните заплахи, пораждани от 
финансовите пазари, за процеса на 
европейска интеграция, в най-близко 
бъдеще следва да се създаде единен 
надзорен механизъм за целия 
Европейски съюз, доколкото това е се 
позволява от всички възможни 
институционални предпоставки. 
Съгласно този регламент ЕЦБ, в тясно 
сътрудничество с националните 
надзорни органи, трябва да 
гарантира, че финансовите 
институции със системно значение,
които представляват особена заплаха 
за европейските икономики, прилагат 
икономически модели в полза на 
хората в Европа, а не толкова на 
своите акционери.

Or. en

Изменение 12
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел прилагане на единния 
надзорен механизъм с Регламент (EС) 
№…/…3 на Съвета [Регламент по 
член 127, параграф 6] на ЕЦБ се 
възлагат конкретни задачи по 
отношение на политиките, свързани с 
пруденциалния надзор върху 
кредитните институции в държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото. Други държави членки могат да 

(3) С цел прилагане на единния 
надзорен механизъм с Регламент (EС) 
№…/…3 на Съвета [Регламент по 
член 127, параграф 6] на ЕЦБ се 
възлагат конкретни задачи по 
отношение на политиките, свързани с 
пруденциалния надзор върху 
кредитните институции в държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото. Други държави членки могат да 
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поддържат тясно сътрудничество с ЕЦБ.
Съгласно този регламент ЕЦБ ще 
координира и изразява позицията на 
тези държави членки по решенията, 
които се вземат от Съвета на 
надзорниците на Европейския банков 
орган (ЕБО) и които попадат в 
обхвата на задачите на ЕЦБ.

поддържат тясно сътрудничество с ЕЦБ.

Or. en

Изменение 13
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) На по-късен етап, след 
задълбочена оценка на надзорния 
механизъм, създаден през този 
преходен период, общоевропейският 
пруденциален надзор на всички 
кредитни институции се възлага 
изцяло на ЕБО или на нов специален и 
независим европейски орган, който се 
създава с участието на националните 
надзорни органи във връзка с 
хармонизираното изпълнение на 
решенията, взети от Европейския 
надзорен орган. При необходимост 
правният статут на ЕБО се променя 
съответно. 

Or. en

Изменение 14
Rafał Trzaskowski

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Като се има предвид, че ЕБО, в 
чиято работа участват с равни права 
всички държави членки, беше създаден 
с цел разработване на единната 
нормативна уредба и осигуряване на 
сближаване на надзорните практики 
в целия ЕС, и предвид създаването на 
единния надзорен механизъм с водеща 
роля на ЕБЦ, е необходимо на ЕБО да 
бъдат предоставени адекватни 
инструменти, които да му позволят 
да изпълнява ефикасно възложените 
му задачи, свързани с интегритета на 
вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги.

Or. en

Изменение 15
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Член 3 се заменя със следното:
Отчетност на органите
Органите, посочени в член 2, параграф 
2, букви от а) до г), както и 
Централният орган за банков надзор в 
еврозоната и подпомагащите го 
национални органи съгласно 
Регламент (ЕС) № .../...* [регламент 
на Съвета по член 127, параграф 6 от 
ДФЕС] се отчитат пред Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en
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Изменение 16
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 8, параграф 2 след буква й) 
се добавя следната алинея:
„йа) да разработва и актуализира, 
като взема предвид променящите се 
стопански практики и пазарни 
структури, единно ръководство за 
надзор за целия Съюз, съдържащо 
основните методологии за определяне 
и измерване на рисковете в банките, 
рамката за оценяване на политиките 
на банките за ограничаване на тези 
рискове и критериите за определяне 
на възможните корективни 
действия.“

Or. en

Изменение 17
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В член 27, параграф 2 първата 
алинея се заменя със следното:
„2. Органът допринася за 
разработването на общи механизми 
за оздравяване на банки, включително 
европейски орган с правомощия за 
мобилизиране на финансови средства 
чрез европейски ограничителен 
механизъм.“

Or. en
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Изменение 18
Enrique Guerrero Salom

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В член 40, параграф 1 след буква е) 
се добавя следната алинея:

„еа) един представител на комисията 
по икономически и парични въпроси 
на Европейския парламент;“

Or. en

Изменение 19
Helmut Scholz

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. В член 81 параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Във връзка с прекия надзор над 
институции или инфраструктури от 
общоевропейски мащаб и като 
отчита пазарните тенденции, 
стабилността на вътрешния пазар и 
сближаването на Съюза като цяло, 
Комисията изготвя годишен доклад за 
оценка относно подходящите срокове 
за предложения, с които на Органа 
или на новия надзорен орган, който 
ще бъде създаден, да бъдат възложени 
пълни и общоевропейски надзорни 
задължения в тази област, като 
същевременно на този надзорен орган 
се предоставя независим статут под 
контрола на Европейския парламент 
и на Съвета. В случай че ЕБО поеме 
общоевропейските надзорни 
отговорности, докладът определя 
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дали член 114 от ДФЕС остава 
целесъобразното правно основание за 
регламента за създаване на Органа, 
предвид това, че на него му се 
възлагат разширени отговорности и 
се предоставя нов статут, и ако е 
необходимо, предлага друго правно 
основание.“

Or. en


