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Pakeitimas 10
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) numatyti bendrą priežiūros
mechanizmą yra pirmasis žingsnis kuriant 
Europos bankų sąjungą, kuri sutvirtinama
tikrai bendromis finansinių paslaugų 
taisyklėmis ir kuriai, be kita ko, priklausys 
bendra indėlių draudimo ir bankų 
pertvarkymo sistema;

(2) sudarius Europos stabilumo 
mechanizmo steigimo sutartį nuostatos 
dėl bendro priežiūros mechanizmo yra 
pagrindas siekiant: pašalinti užburtą ratą 
bankų ir valstybių santykiuose; suteikti 
galimybę tiesiogiai rekapitalizuoti bankus; 
taip pat žengti pirmąjį žingsnį kuriant 
Europos bankų sąjungą, kurią reikia 
papildyti bendrais bankų pertvarkymo ir 
klientų indėlių užtikrinimo mechanizmais 
ir ES lygmeniu paremti tikrai bendromis 
finansinių paslaugų taisyklėmis ir kuriai, 
be kita ko, priklausys bendra indėlių 
draudimo ir bankų pertvarkymo sistema;

Or. en

Pakeitimas 11
Helmut Scholz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad būtų numatytas bendras priežiūros 
mechanizmas, Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. .../...3 [reglamentu pagal 127 straipsnio 
6 dalį] ECB pavedamos specialios 
užduotys, susijusios su rizikos ribojimu 
pagrįstos valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, kredito įstaigų priežiūros politika.
Kitos valstybės narės gali glaudžiai 
bendradarbiauti su ECB. Pagal tą 
reglamentą ECB koordinuos ir teiks tų 
valstybių narių poziciją dėl sprendimų, 

(3) kad būtų numatytas bendras priežiūros 
mechanizmas, Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. .../...3 [reglamentu pagal 127 straipsnio 
6 dalį] ECB pereinamuoju etapu, kol nėra 
nuodugniai įvertinti visi teisiniai aspektai,
pavedamos specialios užduotys, susijusios 
su rizikos ribojimu pagrįstos valstybių 
narių, kurių valiuta yra euro, tam tikrų
kredito įstaigų priežiūros politika. 
Atsižvelgiant į poreikį sumažinti galimas 
finansų rinkų grėsmes, kylančias Europos 
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kuriuos ECB užduočių srityje priima 
Europos bankininkystės institucijos (EBI) 
Priežiūros taryba;

integracijos procesui, ir kiek tai įmanoma 
pagal visas išankstines institucines 
sąlygas artimiausioje ateityje reikia 
sukurti visoje Europos Sąjungoje taikomą 
bendrą priežiūros mechanizmą. Pagal 
minėtą reglamentą ECB, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su nacionalinėmis 
priežiūros institucijomis, turi užtikrinti, 
kad ypatingą grėsmę ES valstybių 
ekonomikai keliančios sisteminės svarbos 
finansų įstaigos (SSFĮ) taikytų verslo 
modelius, kurie labiau atitinka ES 
gyventojų, o ne akcininkų interesus.

Or. en

Pakeitimas 12
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) kad būtų numatytas bendras priežiūros 
mechanizmas, Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. .../...3 [reglamentu pagal 127 straipsnio 
6 dalį] ECB pavedamos specialios 
užduotys, susijusios su rizikos ribojimu 
pagrįstos valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, kredito įstaigų priežiūros politika. 
Kitos valstybės narės gali glaudžiai 
bendradarbiauti su ECB. Pagal tą 
reglamentą ECB koordinuos ir teiks tų 
valstybių narių poziciją dėl sprendimų, 
kuriuos ECB užduočių srityje priima 
Europos bankininkystės institucijos (EBI) 
Priežiūros taryba;

(3) kad būtų numatytas bendras priežiūros 
mechanizmas, Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. .../...3 [reglamentu pagal 127 straipsnio 
6 dalį] ECB pavedamos specialios 
užduotys, susijusios su rizikos ribojimu 
pagrįstos valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, kredito įstaigų priežiūros politika. 
Kitos valstybės narės gali glaudžiai 
bendradarbiauti su ECB.

Or. en

Pakeitimas 13
Helmut Scholz
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) vėlesniame etape, atlikus nuodugnų 
šiame pereinamajame etape sukurto 
priežiūros mechanizmo įvertinimą, ES 
mastu visų kredito įstaigų rizikos ribojimu 
pagrįsta priežiūra turėtų būti visiškai 
pavesta EBI arba naujai tam skirtai 
nepriklausomai ES įstaigai, kuri būtų 
sukurta dalyvaujant nacionalinėms 
priežiūros institucijoms, siekiant 
suderintai įgyvendinti Europos priežiūros 
institucijos priimtus sprendimus. Esant 
reikalui, atitinkamai turėtų būti pakeistas 
EBI teisinis statusas.

Or. en

Pakeitimas 14
Rafał Trzaskowski

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kadangi EBI, kurios darbe lygiomis 
teisėmis dalyvauja visos valstybės narės, 
buvo įsteigta siekiant parengti bendrą 
taisyklių sąvadą ir užtikrinti priežiūros 
praktikos ES nuoseklumą ir kadangi 
kuriamas bendras priežiūros 
mechanizmas, kuriame vadovaujantį 
vaidmenį atlieka ECB, EBI reikia 
aprūpinti tinkamomis priemonėmis, 
kurios sudarys jai galimybes efektyviai 
atlikti jai pavestas užduotis, susijusias su 
bendrosios finansinių paslaugų rinkos 
vientisumu.

Or. en
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Pakeitimas 15
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 3 straipsnis pakeičiamas taip:
Institucijų atskaitomybė
2 straipsnio 2 dalies a–d punktuose 
nurodytos institucijos ir Euro 
bankininkystės pagrindinė priežiūros 
institucija (angl. ECS) bei jai pagal 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 
.../...*[Tarybos reglamentą pagal SESV 
127 straipsnio 6 dalį] padedančios 
nacionalinės valdžios institucijos yra 
atskaitingos Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 16
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 8 straipsnio 2 dalyje po j punkto 
įterpiamas šis punktas:
„ja) parengti ir, atsižvelgiant į verslo 
praktikos ir rinkos struktūrų pokyčius, 
atnaujinti visai Sąjungai bendrą 
priežiūros vadovą, jame pateikiant 
pagrindines metodikas, kurias taikant 
nustatoma ir kiekybiškai įvertinama rizika 
bankuose, banko politikos kovojant su šia 
rizika įvertinimo pagrindines taisykles bei 
galimų taisomųjų veiksmų nustatymo 
kriterijus.
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Or. en

Pakeitimas 17
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 27 straipsnio antros dalies pirma 
pastraipa pakeičiama taip:
2. Institucija prisideda prie bendrų 
priemonių, kuriomis siekiama išspręsti 
bankų problemas, plėtros, įskaitant ir 
Europos instituciją, kuri per Europos 
apsaugos nuo krizės priemonių 
mechanizmą įpareigota mobilizuoti 
fondus.

Or. en

Pakeitimas 18
Enrique Guerrero Salom

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 40 straipsnio 1 dalyje po f punkto 
įterpiamas šis punktas:

fa) vienas Europos Parlamento 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
atstovas.

Or. en

Pakeitimas 19
Helmut Scholz
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. 81 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Nagrinėdama visos Europos įstaigų 
ar infrastruktūros tiesioginės priežiūros 
klausimą bei atsižvelgdama į pokyčius 
rinkoje, vidaus rinkos stabilumą ir visos 
Sąjungos sanglaudą, Komisija parengia 
metinę ataskaitą dėl tinkamo laiko 
pasiūlymams, pavesdama Institucijai arba 
naujam priežiūros organui visos Europos 
lygmeniu vykdyti visos priežiūros 
pareigas šioje srityje, tuo pat metu 
suteikdama šiam priežiūros organui, kurį 
kontroliuoja Europos Parlamentas ir 
Taryba, nepriklausomą statusą. Jei EBI 
perimtų Europos lygmens priežiūros 
pareigas, ataskaitoje turėtų būti nurodyta, 
ar SESV 114 straipsnis išlieka šio 
reglamento, kuriuo įsteigiama Institucija, 
tinkamas teisinis pagrindas, jei
Institucijai suteikiama didesnė 
atsakomybė ir naujas statusas, ir prireikus 
turėtų būti pasiūlytas kitas teisinis 
pagrindas.“

Or. en


