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Amendement 10
Enrique Guerrero Salom

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het instellen van een 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme is
een eerste stap naar de oprichting van een 
Europese bankenunie die op een werkelijk 
gemeenschappelijk rulebook voor 
financiële diensten is gebaseerd en ook een 
Europese depositogarantieregeling en een 
gemeenschappelijke Europese 
afwikkelingsregeling omvat.

(2) Na de aanneming van het Verdrag tot 
instelling van het Europees 
Stabiliteitsmechanisme is het instellen van 
een gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme cruciaal om de 
vicieuze cirkel tussen banken en 
overheden te doorbreken en banken 
rechtstreeks te kunnen herkapitaliseren, 
en is het tevens een eerste stap naar de 
oprichting van een Europese bankenunie 
die moet worden aangevuld met 
gemeenschappelijke mechanismen voor 
de liquidatie van banken en de 
waarborging van klantendeposito's, en die 
op EU-niveau op een werkelijk 
gemeenschappelijk rulebook voor 
financiële diensten is gebaseerd en ook een 
Europese depositogarantieregeling en een 
gemeenschappelijke Europese 
afwikkelingsregeling omvat.

Or. en

Amendement 11
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om te voorzien in het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
worden bij Verordening (EU) nr. …/…3

van de Raad [127, lid 6 verordening] aan 
de ECB specifieke taken opgedragen 
betreffende het beleid op het gebied van 
het prudentieel toezicht op 

(3) Om te voorzien in het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
worden bij Verordening (EU) nr. …/…3

van de Raad [127, lid 6 verordening] aan 
de ECB in de overgangsfase totdat alle 
juridische aspecten grondig onderzocht 
zijn specifieke taken opgedragen 
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kredietinstellingen in de lidstaten die de 
euro als munt hebben. Andere lidstaten 
kunnen een nauwe samenwerking met de 
ECB aangaan. Krachtens die verordening 
zal de ECB de standpunten van de lidstaten 
coördineren en bepalen met betrekking tot 
de besluiten die door de raad van 
toezichthouders van de Europese 
Bankautoriteit (EBA) binnen het 
toepassingsgebied van de ECB-taken 
worden genomen.

betreffende het beleid op het gebied van 
het prudentieel toezicht op bepaalde 
kredietinstellingen in de lidstaten die de 
euro als munt hebben. Gezien de noodzaak 
om mogelijke bedreigingen van de 
financiële markten voor het Europese 
integratieproces in te dammen, dient er in 
de nabije toekomst een gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme te worden ingesteld 
voor de hele Europese Unie dat moet 
voldoen aan alle mogelijke institutionele 
randvoorwaarden. Krachtens die 
verordening moet de ECB er in nauwe 
samenwerking met nationale 
toezichtsinstanties op toezien dat 
systeemrelevante financiële instellingen 
(SIFI's) die een specifieke bedreiging 
vormen voor de Europese economieën 
bedrijfsmodellen toepassen die de burgers 
van Europa dienen in plaats van de 
aandeelhouders.

Or. en

Amendement 12
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om te voorzien in het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
worden bij Verordening (EU) nr. …/…3

van de Raad [127, lid 6 verordening] aan 
de ECB specifieke taken opgedragen 
betreffende het beleid op het gebied van 
het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen in de lidstaten die de 
euro als munt hebben. Andere lidstaten 
kunnen een nauwe samenwerking met de 
ECB aangaan. Krachtens die verordening 
zal de ECB de standpunten van de 
lidstaten coördineren en bepalen met 

(3) Om te voorzien in het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
worden bij Verordening (EU) nr. …/…3

van de Raad [127, lid 6 verordening] aan 
de ECB specifieke taken opgedragen 
betreffende het beleid op het gebied van 
het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen in de lidstaten die de 
euro als munt hebben. Andere lidstaten 
kunnen een nauwe samenwerking met de 
ECB aangaan.
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betrekking tot de besluiten die door de 
raad van toezichthouders van de Europese 
Bankautoriteit (EBA) binnen het 
toepassingsgebied van de ECB-taken 
worden genomen.

Or. en

Amendement 13
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In een later stadium, na een 
grondige evaluatie van het 
toezichtsmechanisme dat in deze 
overgangsfase wordt ingesteld, wordt het 
prudentieel toezicht van alle 
kredietinstellingen in de hele EU volledig 
overgelaten aan de EBA of aan een nieuw 
op te richten onafhankelijk Europees 
orgaan, met de inbreng van nationale 
toezichtsinstanties wat betreft de 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van 
de door het Europese toezichtsorgaan 
genomen besluiten. Indien nodig wordt de 
wettelijke status van de EBA 
dienovereenkomstig aangepast.

Or. en

Amendement 14
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Overwegende dat de EBA, bij de 
werkzaamheden waaraan alle lidstaten 
met gelijke rechten deelnemen, opgericht 
is om een gemeenschappelijk rulebook te 
ontwikkelen en om de samenhang van 
toezichtspraktijken binnen de EU te 
waarborgen, en gezien de instelling van 
een gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme waarbij een leidende 
rol is weggelegd voor de ECB, moet de 
EBA worden uitgerust met adequate 
instrumenten waarmee deze autoriteit de 
aan haar toevertrouwde taken voor de 
integriteit van de gemeenschappelijke 
markt op het vlak van financiële diensten 
efficiënt kan uitvoeren.

Or. en

Amendement 15
Enrique Guerrero Salom

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Artikel 3 wordt vervangen door:
Verantwoordingsplicht van de 
Autoriteiten
De in artikel 2, lid 2, onder a) tot en 
met d), bedoelde autoriteiten evenals de 
ECS (Centrale toezichthouder 
eurobanken) en assisterende nationale 
instanties overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. …/…* [127, lid 6, VWEU 
verordening van de Raad] leggen 
verantwoording af aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en
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Amendement 16
Enrique Guerrero Salom

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In artikel 8, lid 2, wordt het 
volgende punt na punt j) ingevoegd:
"j bis) een gemeenschappelijk 
toezichtshandboek te ontwikkelen en bij te 
houden in de hele Unie, met 
inachtneming van de veranderende 
bedrijfspraktijken en marktstructuren, dat 
de volgende elementen omvat: de 
belangrijkste methoden om risico's bij 
banken vast te stellen en te meten, het 
kader om het beleid van de bank met 
betrekking tot de indamming van deze 
risico's te beoordelen en de criteria om 
mogelijke corrigerende maatregelen te 
bepalen.

Or. en

Amendement 17
Enrique Guerrero Salom

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In artikel 27 wordt de eerste alinea 
van lid 2 vervangen door:
2. De Autoriteit draagt bij tot de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
mechanismen voor de liquidatie van 
banken, inclusief een Europese autoriteit 
die de bevoegdheid krijgt om fondsen te 
vrij te maken via een Europees vangnet.

Or. en
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Amendement 18
Enrique Guerrero Salom

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In artikel 40, lid 1, wordt het 
volgende punt na punt f) ingevoegd:

f bis) één vertegenwoordiger van de 
Commissie economische en monetaire 
zaken van het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 19
Helmut Scholz

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Artikel 81, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. Met betrekking tot het rechtstreeks 
toezicht op instellingen of infrastructuren 
met een Europese reikwijdte stelt de 
Commissie, in het licht van de 
marktontwikkelingen, de stabiliteit van de 
interne markt en de cohesie van de Unie, 
een jaarverslag op waarin zij beoordeelt 
welk tijdstip passend is om een autoriteit 
ter zake of een nieuw toezichtsorgaan met 
volledige en Europese 
toezichtsverantwoordelijkheden op te 
richten, waarbij dit toezichtsorgaan een 
onafhankelijke status wordt toegekend 
waarop controle wordt uitgeoefend door 
het Europees Parlement en de Raad. 
Mocht de EBA de 
toezichtsverantwoordelijkheden in de hele 
EU overnemen, dan wordt in het verslag 
bepaald of artikel 114 VWEU als 
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rechtsgrondslag voor deze verordening tot 
instelling van de Autoriteit van toepassing 
blijft als de Autoriteit meer 
verantwoordelijkheden en een nieuwe 
status krijgt, en wordt indien nodig een 
voorstel gedaan voor een andere 
rechtsgrondslag."

Or. en


