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Τροπολογία 10
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η θέσπιση ενιαίου εποπτικού 
μηχανισμού είναι το πρώτο βήμα για τη 
δημιουργία Ευρωπαϊκής τραπεζικής 
ένωσης, που θα βασίζεται σε ένα ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων και θα περιλαμβάνει 
επίσης ένα κοινό πλαίσιο ασφάλισης των 
καταθέσεων και εξυγίανσης.

(2) Μετά την έγκριση της συνθήκης για 
τη δημιουργία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού σταθερότητας, η θέσπιση 
ενιαίου εποπτικού μηχανισμού έχει 
αποφασιστική σημασία για τη διάρρηξη 
του φαύλου κύκλου μεταξύ τραπεζών και 
κυρίαρχων κρατών και τη δυνατότητα 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών· 
αποτελεί επίσης ένα πρώτο βήμα για τη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής τραπεζικής 
ένωσης, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί 
με κοινούς μηχανισμούς για τη διάσωση 
των τραπεζών και τη διασφάλιση των 
καταθέσεων των πολιτών που θα 
βασίζεται, σε επίπεδο ΕΕ, σε ένα ενιαίο 
εγχειρίδιο κανόνων και θα περιλαμβάνει 
επίσης ένα κοινό πλαίσιο ασφάλισης των 
καταθέσεων και εξυγίανσης.

Or. en

Τροπολογία 11
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να θεσπιστεί ο ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. …/… του Συμβουλίου [κανονισμός 
του άρθρου 127 παράγραφος 6] αναθέτει 
ειδικά καθήκοντα στην ΕΚΤ που αφορούν 
πολιτικές σχετικές με την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στα 
κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ. Άλλα κράτη μέλη μπορούν να έχουν 

(3) Προκειμένου να θεσπιστεί ο ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. …/… του Συμβουλίου [κανονισμός 
του άρθρου 127 παράγραφος 6] αναθέτει, 
για μία μεταβατική περίοδο και έως ότου 
ελεγχθούν ενδελεχώς όλες οι νομικές 
πτυχές, ειδικά καθήκοντα στην ΕΚΤ που 
αφορούν πολιτικές σχετικές με την 
προληπτική εποπτεία ορισμένων 
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στενή συνεργασία με την ΕΚΤ. Στο 
πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού, η ΕΚΤ 
θα συντονίζει και θα εκφράζει την θέση 
των εν λόγω κρατών μελών στις 
αποφάσεις που θα λαμβάνει το συμβούλιο 
εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών (ΕΑΤ) και θα εμπίπτουν στο 
πεδίο των καθηκόντων της ΕΚΤ.

πιστωτικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη 
που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. 
Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
περιορισμού των δυνητικών απειλών για 
τη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης που προέρχονται από τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, θα πρέπει να 
θεσπισθεί, στο εγγύς μέλλον και στο 
βαθμό που πληρούνται όλες οι θεσμικές 
προϋποθέσεις, ένας ενιαίος εποπτικός 
μηχανισμός. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
αυτό η ΕΚΤ, σε στενή συνεργασία με τις 
εθνικές εποπτικές αρχές διασφαλίζει ότι 
τα σημαντικά από συστημικής σκοπιάς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (SIFI), τα 
οποία συνιστούν μία ιδιαίτερη απειλή για 
τις οικονομίες της Ευρώπης, εφαρμόζουν 
επιχειρηματικά πρότυπα τα οποία 
εξυπηρετούν τους πολίτες της Ευρώπης 
και όχι τους μετόχους τους.

Or. en

Τροπολογία 12
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να θεσπιστεί ο ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. …/… του Συμβουλίου [κανονισμός 
του άρθρου 127 παράγραφος 6] αναθέτει 
ειδικά καθήκοντα στην ΕΚΤ που αφορούν 
πολιτικές σχετικές με την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στα 
κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ. Άλλα κράτη μέλη μπορούν να έχουν 
στενή συνεργασία με την ΕΚΤ. Στο 
πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού, η ΕΚΤ 
θα συντονίζει και θα εκφράζει την θέση 
των εν λόγω κρατών μελών στις 
αποφάσεις που θα λαμβάνει το συμβούλιο 

(3) Προκειμένου να θεσπιστεί ο ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. …/… του Συμβουλίου [κανονισμός 
του άρθρου 127 παράγραφος 6] αναθέτει 
ειδικά καθήκοντα στην ΕΚΤ που αφορούν 
πολιτικές σχετικές με την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στα 
κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 
ευρώ. Άλλα κράτη μέλη μπορούν να έχουν 
στενή συνεργασία με την ΕΚΤ.
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εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών (ΕΑΤ) και θα εμπίπτουν στο 
πεδίο των καθηκόντων της ΕΚΤ.

Or. en

Τροπολογία 13
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) Σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά από 
μία ενδελεχή αξιολόγηση του εποπτικού 
μηχανισμού που θα συσταθεί κατά τη 
μεταβατική αυτή φάση, η προληπτική 
εποπτεία όλων των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, 
αναφορικά με την εναρμονισμένη 
εφαρμογή των αποφάσεων του 
ευρωπαϊκού εποπτικού οργάνου, θα 
ανατεθεί πλήρως στην ΕΑΤ ή σε ένα νέο 
ειδικό ανεξάρτητο ευρωπαϊκό όργανο το 
οποίο θα συγκροτηθεί με τη συμμετοχή 
των εθνικών εποπτικών αρχών. Εάν 
απαιτηθεί, το νομικό καθεστώς της ΕΑΤ 
θα τροποποιηθεί αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 14
Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 a) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
η ΕΑΤ, στις εργασίες της οποίας 
συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη με ίσα 
δικαιώματα, δημιουργήθηκε με σκοπό να 
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εκπονήσει το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων 
και να διασφαλίσει τη συνοχή των 
εποπτικών διαδικασιών στην ΕΕ και 
δεδομένου ότι η ΕΚΤ διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο του ενιαίου 
εποπτικού μηχανισμού που 
δημιουργήθηκε, η ΕΑΤ πρέπει να 
εξοπλιστεί με επαρκή μέσα που θα της 
επιτρέψουν να ασκήσει αποτελεσματικά 
τα καθήκοντα που θα της ανατεθούν 
σχετικά με την ακεραιότητα της 
εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 15
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
Υποχρέωση λογοδοσίας των Αρχών
Οι Αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2, στοιχεία α έως δ καθώς 
και τα εποπτικά όργανα και οι 
συνεπικουρούσες εθνικές αρχές σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
.../...*[κανονισμός του άρθρου 127, 
παράγραφος 6 ΣΛΕΕ], λογοδοτούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. 

Or. en

Τροπολογία 16
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. Στο άρθρο 8, παράγραφος 2 μετά το 
στοιχείο ι προστίθεται το στοιχείο ια:
"ι α) αναπτύσσει και επικαιροποιεί ένα 
ενιαίο εγχειρίδιο εποπτείας για ολόκληρη 
την Ένωση με βασικές μεθόδους για τον 
εντοπισμό και τη μέτρηση τραπεζικών 
κινδύνων, το πλαίσιο αξιολόγησης της 
πολιτικής της τράπεζας για τη μείωση 
των κινδύνων αυτών και τα κριτήρια για 
τη θέσπιση δυνητικών διορθωτικών 
μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές 
πρακτικές και δομές της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 17
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Στο άρθρο 27 το πρώτο εδάφιο της 
δεύτερης παραγράφου αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
2. Η Αρχή συμβάλλει στην ανάπτυξη 
κοινών μηχανισμών για τη διάσωση των 
τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης μίας 
ευρωπαϊκής αρχής η οποία έχει την 
εξουσία ενεργοποίησης κεφαλαίων στο 
πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 18
Enrique Guerrero Salom
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Στο άρθρο 40, παράγραφος 
1προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο μετά 
το στοιχείο στ: 

στ a) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Or. en

Τροπολογία 19
Helmut Scholz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 a. Στο άρθρο 81, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Όσον αφορά το ζήτημα της άμεσης 
εποπτείας των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων ή υποδομών ενωσιακής 
εμβέλειας, η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς, τη 
σταθερότητα της εσωτερικής αγοράς και 
τη συνοχή της Ένωσης στο σύνολό της, 
καταρτίζει μία ετήσια έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά με την ενδεδειγμένη 
χρονική συγκυρία για την υποβολή 
προτάσεων με τις οποίες ανατίθενται 
στην Αρχή ή σε ένα νέο εποπτικό όργανο 
που πρόκειται να συσταθεί πλήρη και 
πανευρωπαϊκής εμβέλειας εποπτικά 
καθήκοντα στον τομέα αυτό, συγχρόνως 
δε παρέχεται στο εποπτικό αυτό όργανο 
καθεστώς ανεξαρτησίας υπό τον έλεγχο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. Σε περίπτωση ανάληψης 
των εποπτικών καθηκόντων ενωσιακής 
εμβέλειας από την ΕΑΤ, η έκθεση 
αναφέρει εάν το άρθρο 114 ΣΛΕΕ 
εξακολουθεί να αποτελεί την κατάλληλη 
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νομική βάση του κανονισμού αυτού 
δυνάμει του οποίου συγκροτήθηκε η 
Αρχή, ενώ η Αρχή αποκτά διευρυμένες 
αρμοδιότητες και ένα νέο καθεστώς και, 
εφόσον απαιτείται, προτείνει μία άλλη 
νομική βάση".

Or. en


