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Grozījums Nr. 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija 2009. gada 27. maija 
paziņojumā "Eiropas finanšu uzraudzība" 
izklāstīja vairākas reformas pašreizējā 
sistēmā finanšu stabilitātes nodrošināšanai 
ES līmenī, tostarp jo īpaši Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas (ESRK) izveidi, 
lai atbildētu par makrouzraudzību. Padome 
2009. gada 9. jūnijā un Eiropadome 18. un 
19. jūnija sanāksmē atbalstīja Komisijas 
viedokli un atzinīgi novērtēja Komisijas 
nodomu iesniegt tiesību aktu 
priekšlikumus, lai pilnībā 2010. gada laikā 
varētu pabeigt izveidot jauno sistēmu. 
Atbilstīgi Komisijas viedoklim tā cita 
starpā secināja, ka ECB "būtu jāsniedz 
analītisks, statistisks, administratīvs un 
loģistikas atbalsts ESRK, arī izmantojot 
valstu centrālo banku un uzraudzītāju 
specializētus padomus".

(5) Komisija 2009. gada 27. maija 
paziņojumā „Eiropas finanšu uzraudzība” 
izklāstīja vairākas reformas pašreizējā 
sistēmā finanšu stabilitātes nodrošināšanai 
ES līmenī, tostarp jo īpaši Eiropas 
Sistēmisko risku komitejas (ESRK) izveidi, 
lai atbildētu par makrouzraudzību. Padome 
2009. gada 9. jūnijā un Eiropadome 18. un 
19. jūnija sanāksmē atbalstīja Komisijas 
viedokli un atzinīgi novērtēja Komisijas 
nodomu iesniegt tiesību aktu 
priekšlikumus, lai pilnībā 2010. gada laikā 
varētu pabeigt izveidot jauno sistēmu. 
Atbilstīgi Komisijas viedoklim tā cita 
starpā secināja, ka ECB „būtu jāsniedz 
analītisks, statistisks, administratīvs un 
loģistikas atbalsts ESRK, arī izmantojot 
valstu centrālo banku un uzraudzītāju 
specializētus padomus”. Atbalstam, ko 
Eiropas Centrālā banka sniedz ESRK, un 
uzdevumiem, kas noteikti ESRK, 
nevajadzētu skart neatkarības principu, 
kas ECB ir jāievēro savu pienākumu 
veikšanā atbilstoši Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) ESRK vajadzētu būt atbildīgai par 
sistēmisko risku uzraudzību un 
novērtēšanu parastos apstākļos, lai 
mazinātu sistēmas apdraudējumu saistībā 
ar sistēmas elementu darbības 
traucējumiem un palielinātu finanšu 
sistēmas noturību pret triecieniem. Šajā 
sakarā ESRK vajadzētu uzlabot finanšu 
stabilitāti un mazināt negatīvo ietekmi uz 
izaugsmi un nodarbinātību reālajā 
ekonomikā. Lai īstenotu savu uzdevumu, 
ESRK vajadzētu analizēt visu attiecīgo 
informāciju, jo īpaši attiecīgos tiesību 
aktus, kuri var ietekmēt finanšu stabilitāti, 
piemēram, noteikumus par grāmatvedību, 
bankrotu un sanāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 
attiecīgajai politiskajai rīcībai.

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 
attiecīgajai politiskajai rīcībai, un 
jānodrošina minēto brīdinājumu un 
ieteikumu publiskošana.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 
attiecīgajai politiskajai rīcībai.

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 
attiecīgajai politiskajai rīcībai. Ja šādus 
brīdinājumus vai ieteikumus adresē 
atsevišķai dalībvalstij vai dalībvalstu 
grupai, ESRK vajadzētu arī ierosināt 
attiecīgus atbalsta pasākumus, kurus 
varētu nodrošināt, piemēram, Eiropas 
Centrālo banku sistēma. 

Or. en

Pamatojums

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at an early stage; therefore there is a value in conferring on the ESRB 
the power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be 
coupled with an amendment to the ESAs Regulations in order to enable the relevant ESA to 
make decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a 
coordinated intervention.

Grozījums Nr. 93
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 
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attiecīgajai politiskajai rīcībai. attiecīgajai politiskajai rīcībai. Attiecīgā 
gadījumā ESRK vajadzētu izsludināt 
ārkārtas situāciju, kā rezultātā vajadzētu 
iesaistīties Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais grozījums izriet no ierosinātā 3. un 16. panta grozījuma par ESRK galvenajiem 
uzdevumiem. Paredzams, ka ESRK ieteikumi un brīdinājumi ievērojami ietekmēs dalībvalstu 
finanšu tirgus un tautsaimniecību. Ierosinātā grozījuma mērķis ir nostiprināt ESRK spēju jau  
krīzes pirmsākumā stabilizēt ekonomikas stāvokli. ESRK būtu jāspēj sniegt pienācīgus 
atbalsta līdzekļus, kuri tiktu norādīti, sniedzot ieteikumus vai izsakot brīdinājumus.

Grozījums Nr. 94
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 
attiecīgajai politiskajai rīcībai. 

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 
attiecīgajai politiskajai rīcībai. Attiecīgā
gadījumā ESRK vajadzētu izsludināt 
ārkārtas situāciju, kā rezultātā vajadzētu 
iesaistīties Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Lai risinātu iespējamo ārkārtas situāciju radītās problēmas, saistībā ar ES vienotā finanšu 
pakalpojumu tirgus izveidi ir jārīkojas koordinēti, jo krīze vienā dalībvalstī var strauji 
sasniegt citas valstis. ESRK ir atbilstoši līdzekļi un priviliģēts stāvoklis, lai agrīni konstatētu 
ārkārtas situācijas, tādēļ ir lietderīgi piešķirt ESRK pilnvaras izsludināt ārkārtas situāciju. 
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Grozījums Nr. 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 
attiecīgajai politiskajai rīcībai. 

(8) Vajadzības gadījumā ESRK būtu 
jāizsaka vispārēja rakstura brīdinājumi un 
jāsniedz ieteikumi Kopienai kopumā, 
atsevišķām dalībvalstīm vai dalībvalstu 
grupām, nosakot konkrētu termiņu 
attiecīgajai politiskajai rīcībai. Attiecīgā 
gadījumā ESRK vajadzētu izsludināt 
ārkārtas situāciju, kā rezultātā vajadzētu 
iesaistīties Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Lai risinātu iespējamo ārkārtas situāciju radītās problēmas, saistībā ar ES vienotā finanšu 
pakalpojumu tirgus izveidi ir jārīkojas koordinēti, jo krīze vienā dalībvalstī var strauji 
sasniegt citas valstis. ESRK ir atbilstoši līdzekļi un priviliģēts stāvoklis, lai agrīni konstatētu 
ārkārtas situācijas, tādēļ ir lietderīgi piešķirt ESRK pilnvaras izsludināt ārkārtas situāciju. 

Grozījums Nr. 96
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ja ESRK konstatē risku, kas var 
būtiski apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu 
darbību un integritāti vai visas finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti Eiropas 
Savienībā, tai būtu jāspēj izteikt 
brīdinājumu, izsludinot ārkārtas situāciju. 
Šādā gadījumā ESRK par savu 
brīdinājumu vajadzētu nekavējoties 
informēt Eiropas Parlamentu, Padomi, 
Komisiju, valstu uzraudzības iestādes un 
Eiropas uzraudzības iestādi. Ārkārtas 
situācijas gadījumā ESRK vajadzētu 
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izteikt brīdinājumu par ārkārtas situāciju.

Or. en

Pamatojums

Par visiem brīdinājumiem vajadzētu tieši informēt arī valstu kompetentās iestādes.

Grozījums Nr. 97
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ja ESRK konstatē risku, kas var 
būtiski apdraudēt finanšu tirgu pienācīgu 
darbību un integritāti vai visas Eiropas 
Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas 
stabilitāti, tai būtu jāspēj izteikt 
brīdinājumu, izsludinot ārkārtas situāciju. 
Šādā gadījumā ESRK par savu 
brīdinājumu vajadzētu savlaicīgi informēt 
Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju, 
valstu uzraudzības iestādes un Eiropas 
uzraudzības iestādi. Ārkārtas situācijas 
gadījumā ESRK vajadzētu izteikt 
brīdinājumu par ārkārtas situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie 
jānosūta ar Padomes starpniecību un 
vajadzības gadījumā ar Eiropas Banku 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie būtu
jānosūta ar Eiropas Parlamenta, Padomes 
un vajadzības gadījumā ar Eiropas
uzraudzības iestādes (EUI) un valstu 
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Parlamenta un Padomes Regulu (EK)Nr. 
…/…, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. …/…, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/…, starpniecību.

uzraudzības iestāžu starpniecību.

Or. en

Pamatojums

Arī valstu kompetentās iestādes vajadzētu tieši informēt par jebkādu brīdinājumu.

Grozījums Nr. 99
Miguel Portas

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie 
jānosūta ar Padomes starpniecību un 
vajadzības gadījumā ar Eiropas Banku 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK)Nr. 
…/…, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. …/…, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/…, starpniecību.

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie būtu
jānosūta ar Komisijas un vajadzības 
gadījumā ar Eiropas uzraudzības iestādes 
(EUI) starpniecību.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie 
jānosūta ar Padomes starpniecību un 
vajadzības gadījumā ar Eiropas Banku 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK)Nr. 
…/…, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. …/…, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/…, starpniecību.

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie būtu
tieši jānosūta adresātiem un —
informācijai — Eiropas Parlamentam,
Padomei un vajadzības gadījumā Eiropas 
Banku iestādei, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/…, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. …/…, kā arī Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādei, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/….

Or. en

Pamatojums

Sniedzot ieteikumus ar Padomes starpniecību, iespējams, nevarēs nodrošināt to, lai tie 
galvenokārt būtu balstīti uz tehniskiem novērtējumiem, tādēļ papildus Padomei un Eiropas 
Parlamentam ir jānodrošina atbilstošas procedūras tiešai saziņai ar ieteikumu adresātiem. Šī 
grozījuma pamatojumu jau ierosināja ECOFIN padome.

Grozījums Nr. 101
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie 
jānosūta ar Padomes starpniecību un 
vajadzības gadījumā ar Eiropas Banku 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie būtu
tieši jānosūta adresātiem un —
informācijai — Eiropas Parlamentam,
Padomei un vajadzības gadījumā Eiropas 
Banku iestādei, kas izveidota ar Eiropas 
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…/…, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. …/…, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/…, starpniecību.

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/…, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. …/…, kā arī Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādei, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/….

Or. en

Pamatojums

Sniedzot ieteikumus ar Padomes starpniecību, iespējams, nevarēs nodrošināt to, lai tie 
galvenokārt būtu balstīti uz tehniskiem novērtējumiem, tādēļ papildus Padomei un Eiropas 
Parlamentam ir jānodrošina atbilstošas procedūras tiešai saziņai ar ieteikumu adresātiem.

Grozījums Nr. 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie 
jānosūta ar Padomes starpniecību un 
vajadzības gadījumā ar Eiropas Banku 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/…, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. …/…, Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādes, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/…, starpniecību.

(9) Lai palielinātu šo brīdinājumu un 
ieteikumu nozīmību un likumību, tie būtu
tieši jānosūta adresātiem un —
informācijai — Eiropas Parlamentam,
Padomei un vajadzības gadījumā Eiropas 
Banku iestādei, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/…, Eiropas Vērtspapīru un tirgu 
iestādei, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. …/…, kā arī Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādei, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 
…/….

Or. en
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Pamatojums

Sniedzot ieteikumus ar Padomes starpniecību, iespējams, nevarēs nodrošināt to, lai tie 
galvenokārt būtu balstīti uz tehniskiem novērtējumiem, tādēļ papildus Padomei un Eiropas 
Parlamentam ir jānodrošina atbilstošas procedūras tiešai saziņai ar ieteikumu adresātiem.

Grozījums Nr. 103
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESRK, pamatojoties uz adresātu 
ziņojumiem, būtu arī jāuzrauga, vai tās 
ieteikumi tiek ievēroti, lai nodrošinātu to, 
ka šiem brīdinājumiem un ieteikumiem 
patiešām tiek sekots. Ieteikumu adresātiem 
jārīkojas saskaņā ar šiem ieteikumiem, 
izņemot, ja tie savu nerīkošanos var
pienācīgi pamatot ("rīkojies vai paskaidro" 
mehānisms).

(10) ESRK, pamatojoties uz adresātu 
ziņojumiem, būtu arī jāuzrauga, vai tās 
ieteikumi tiek ievēroti, lai nodrošinātu to, 
ka šie brīdinājumi un ieteikumi patiešām
tiek ņemti vērā. Ieteikumu adresātiem 
vajadzētu pienācīgi pamatot visus ESRK 
ieteikumu pienācīgas neievērošanas 
gadījumus („rīkojies vai paskaidro” 
mehānisms). Jānodrošina iespēja ESRK 
vērsties pie Eiropas Parlamenta un 
Padomes, ja adresāti nav ievērojuši 
ieteikumus atbilstoši tās ieskatiem.

Or. en

Pamatojums

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. It would be therefore 
appropriate to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European 
Parliament also in cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the 
recommendations. Indeed, the simple ‘execution’ of ESRB recommendations could not be 
sufficient. 
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Grozījums Nr. 104
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESRK, pamatojoties uz adresātu 
ziņojumiem, būtu arī jāuzrauga, vai tās 
ieteikumi tiek ievēroti, lai nodrošinātu to, 
ka šiem brīdinājumiem un ieteikumiem 
patiešām tiek sekots. Ieteikumu adresātiem 
jārīkojas saskaņā ar šiem ieteikumiem, 
izņemot, ja tie savu nerīkošanos var
pienācīgi pamatot ("rīkojies vai paskaidro" 
mehānisms).

(10) ESRK, pamatojoties uz adresātu 
ziņojumiem, būtu arī jāuzrauga, vai tās 
ieteikumi tiek ievēroti, lai nodrošinātu to, 
ka šie brīdinājumi un ieteikumi patiešām
tiek ņemti vērā. Ieteikumu adresātiem 
vajadzētu pienācīgi pamatot visus ESRB 
ieteikumu pienācīgas neievērošanas 
gadījumus („rīkojies vai paskaidro” 
mehānisms). Jānodrošina iespēja ESRK 
vērsties pie Eiropas Parlamenta un 
Padomes, ja adresāti nav ievērojuši 
ieteikumus atbilstoši tās ieskatiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ESRK ieteikumi nav tiesiski saistoši, Padomei un Eiropas Parlamentam ir pienācīgi 
jāuzrauga ESRK ieteikumu īstenošana. Kā liecina pieredze, dalībvalstu iestādes nav 
piešķīrušas pienācīgu nozīmi ECB periodiski sniegtajiem brīdinājumiem.

Grozījums Nr. 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) ESRK, pamatojoties uz adresātu 
ziņojumiem, būtu arī jāuzrauga, vai tās 
ieteikumi tiek ievēroti, lai nodrošinātu to, 
ka šiem brīdinājumiem un ieteikumiem 
patiešām tiek sekots. Ieteikumu adresātiem 
jārīkojas saskaņā ar šiem ieteikumiem, 
izņemot, ja tie savu nerīkošanos var
pienācīgi pamatot ("rīkojies vai paskaidro" 
mehānisms).

(10) ESRK, pamatojoties uz adresātu 
ziņojumiem, būtu arī jāuzrauga, vai tās 
ieteikumi tiek ievēroti, lai nodrošinātu to, 
ka šie brīdinājumi un ieteikumi patiešām
tiek ņemti vērā. Ieteikumu adresātiem 
vajadzētu pienācīgi pamatot visus ESRK 
ieteikumu pienācīgas neievērošanas 
gadījumus („rīkojies vai paskaidro” 
mehānisms). Jānodrošina iespēja ESRK 
vērsties pie Eiropas Parlamenta un 
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Padomes, ja adresāti nav ievērojuši 
ieteikumus atbilstoši tās ieskatiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ESRK ieteikumi nav tiesiski saistoši, Padomei un Eiropas Parlamentam ir pienācīgi 
jāuzrauga ESRK ieteikumu īstenošana. Kā liecina pieredze, dalībvalstu iestādes nav 
piešķīrušas pienācīgu nozīmi ECB periodiski sniegtajiem brīdinājumiem. Tādēļ būtu lietderīgi 
ļaut ESRK vērsties pēc palīdzības pie Eiropas Parlamenta un Padomes arī tad, ja tā nav 
apmierināta ar to, kā adresāti ir ievērojuši ieteikumus.

Grozījums Nr. 106
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) ESRK ir jāizlemj, vai ieteikumam
jābūt konfidenciālam vai publiski 
pieejamam, ņemot vērā, ka konkrētos 
apstākļos publiskošana var veicināt šo 
ieteikumu ievērošanu.

(11) ESRK būtu jāizlemj, vai ieteikumam 
jābūt konfidenciālam vai publiski 
pieejamam, ņemot vērā, ka publiskošana 
parasti ir labs veids, kā veicināt 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) ESRK vismaz reizi gadā ir jāziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei; plašu 
finansiālo grūtību gadījumā tas jādara
biežāk.

(12) Saistībā ar ESRK pusgada ziņojuma 
publicēšanu divreiz gadā, bet plašu 
finansiālo grūtību gadījumā biežāk ESRK
priekšsēdētājs būtu jāuzaicina Eiropas 
Parlamentā uz uzklausīšanu, kuras 
konteksts atšķiras no Eiropas Parlamenta 
un Eiropas Centrālās bankas 
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priekšsēdētāja monetārā dialoga.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Ņemot vērā, ka ES nepiederošo 
Eiropas Ekonomikas zonas 
valstu / Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas valstu bankas un finanšu 
iestādes var darboties Eiropas Savienībā, 
ja tām ir izcelsmes valstī izdota darbības 
licence, viens katras šādas valsts augsta 
līmeņa pārstāvis var tikt uzaicināts 
piedalīties ESRK valdes sēdēs.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Derk Jan Eppink

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) No finanšu iestāžu un tirgu 
savstarpējās saiknes izriet, ka iespējamo 
sistēmisko risku uzraudzībai un 
novērtējumam jāpamatojas uz plaša spektra 
attiecīgiem makroekonomikas un 
mikrofinanšu datiem un rādītājiem. Tālab 
ESRK ir jābūt pieejamai visai informācijai, 
kas tai vajadzīga savu pienākumu 
veikšanai, vienlaikus saglabājot šo datu 
konfidencialitāti.

(16) No finanšu iestāžu un tirgu 
savstarpējās saiknes izriet, ka iespējamo 
sistēmisko risku uzraudzībai un 
novērtējumam jāpamatojas uz plaša spektra 
attiecīgiem makroekonomikas un 
mikrofinanšu datiem un rādītājiem. Tālab 
ESRK vajadzētu būt pieejamai visai 
attiecīgajai informācijai, kas tai vajadzīga 
savu pienākumu veikšanai, vienlaikus 
saglabājot šo datu konfidencialitāti, lai 
nodrošinātu tirgus stabilitāti.
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Or. en

Pamatojums

Konfidencialitāte ir viens no svarīgākajiem elementiem ESRK darbībā. Jebkāda priekšlaicīgi 
izpausta informācija var būtiski ietekmēt tirgu.

Grozījums Nr. 110
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) No finanšu iestāžu un tirgu 
savstarpējās saiknes izriet, ka iespējamo 
sistēmisko risku uzraudzībai un 
novērtējumam jāpamatojas uz plaša spektra 
attiecīgiem makroekonomikas un 
mikrofinanšu datiem un rādītājiem. Tālab 
ESRK ir jābūt pieejamai visai informācijai, 
kas tai vajadzīga savu pienākumu 
veikšanai, vienlaikus saglabājot šo datu 
konfidencialitāti.

(16) No finanšu iestāžu un tirgu
savstarpējās saiknes izriet, ka iespējamo 
sistēmisko risku uzraudzībai un 
novērtējumam jāpamatojas uz plaša spektra 
attiecīgiem makroekonomikas un 
mikrofinanšu datiem un rādītājiem. Tālab 
ESRK ir jābūt pieejamai visai informācijai, 
kas tai vajadzīga savu pienākumu 
veikšanai, vienlaikus saglabājot šo datu 
konfidencialitāti. Parasti šādai 
informācijai vajadzētu būt kopsavilkuma 
vai apkopojuma veidā, izņemot 
gadījumus, kad, pamatojoties uz objektīvi 
pārbaudāmiem datiem, pastāv ilgstošs un 
būtisks tirgus traucējumu risks. Ja ESRK 
pieprasa informāciju, kas nav 
kopsavilkuma vai apkopojuma veidā, 
attiecīgās finanšu iestādes ir tiesīgas paust 
savus uzskatus par šāda pieprasījuma 
sniegtajiem ieguvumiem.

Or. en

Pamatojums

Jālasa kopā ar 15. panta grozījumiem. ESRK ir paredzēts veikt makrouzraudzību, tādēļ tai 
nebūtu nepieciešama piekļuve specifiskai informācijai par konkrētu uzņēmumu. 
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Grozījums Nr. 111
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādei un Eiropas Banku 
iestādei vajadzētu būt loceklēm 
attiecīgajās krīzes pārvaldības komitejās, 
kuras pieder pie uzraudzības iestāžu 
starptautiskajām kolēģijām.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Tirgus dalībnieki var dot vērtīgu 
ieguldījumu izpratnē par procesiem, kas 
ietekmē finanšu sistēmu. Tālab ESRK 
vajadzības gadījumā būtu jākonsultējas ar 
privātā sektora dalībniekiem (finanšu
sektora dalībnieki, patērētāju apvienības, 
finanšu pakalpojumu lietotāju grupas, ko 
izveidojusi Komisija vai kas izveidotas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem), lai 
dotu tiem vienlīdzīgas iespējas izteikt 
savus apsvērumus.

(17) Tirgus dalībnieki var dot vērtīgu 
ieguldījumu izpratnē par procesiem, kas 
ietekmē finanšu sistēmu. Tālab ESRK 
vajadzības gadījumā būtu jākonsultējas ar 
privātā sektora dalībniekiem, (tostarp ar
finanšu sektora pārstāvjiem, patērētāju 
apvienībām un finanšu pakalpojumu 
lietotāju grupām, ko izveidojusi Komisija 
vai kas izveidotas saskaņā ar Eiropas 
Savienības tiesību aktiem) un būtu jādod
tiem vienlīdzīgas iespējas izteikt savus 
apsvērumus, izmantojot oficiālu 
konsultatīvo grupu.

Or. en

Pamatojums

Paredzams, ka apspriedes ar ieinteresētajām personām palīdzēs ESRK labāk izprast tirgus 
procesus, ja šīs apspriedes īstenos oficiālā praktizējošo speciālistu grupā.



PE439.845v01-00 18/86 AM\808496LV.doc

LV

Grozījums Nr. 113
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Sistēmisko risku padome, turpmāk 
"ESRK", ir izveidota.

Eiropas Sistēmisko risku komiteja, turpmāk 
„ESRK”, ir izveidota. Tās mītne atrodas 
Luksemburgā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 10. pantu dalībvalstu 1965. gada 8. aprīlī pieņemtajā lēmumā par Eiropas iestāžu 
mītņu noteikšanu ESRK mītnei vajadzētu atrasties Luksemburgā.

Grozījums Nr. 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a EFUS struktūrā ir:
a) ESRK;
b) Eiropas uzraudzības iestāde 
(vērtspapīri un tirgi), kas izveidota ar 
Regulu (ES) Nr. .../2010 (EVTI); 
c) Eiropas uzraudzības iestāde 
(apdrošināšana un fondētās pensijas), kas 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../2010 
(EAFPI); 
d) Eiropas uzraudzības iestāde (bankas), 
kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. .../2010 
(EBI); 
e) Eiropas uzraudzības iestāde (Apvienotā 
komiteja), kas paredzēta Regulas (ES) 



AM\808496LV.doc 19/86 PE439.845v01-00

LV

Nr. .../... [EBI], Nr. .../... [EVTI] un Nr. 
.../... [EAFPI] 40. pantā;
f) dalībvalstu iestādes saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. .../... [EVTI] 1. panta 2. punktā, 
Regulas (ES) Nr. .../2009 [EAFPI] 
1. panta 2. punktā un Regulas (ES) 
Nr. .../... [EBI] 1. panta 2. punktā 
noteikto; 
g) Komisija, lai veiktu uzdevumus, kas 
minēti Regulas (ES) Nr. .../... [EBI], Nr. 
.../... [EVTI] un Nr. .../... [EAFPI] 7. un 
9. pantā.
Šī punkta b), c) un d) apakšpunktā minēto 
Eiropas uzraudzības iestāžu mītne atrodas 
Frankfurtē.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) "finanšu iestāde" ir jebkura iestāde, 
kuras galvenā nodarbošanās ir 
noguldījumu pieņemšana, kredītu 
piešķiršana, apdrošināšanas vai citu finanšu 
pakalpojumu sniegšana klientiem vai 
locekļiem, vai tā patstāvīgi iesaistās
finansiālos ieguldījumos vai tirdzniecības 
darbībās;

a) "finanšu iestāde" ir jebkurš uzņēmums, 
kura galvenā nodarbošanās ir noguldījumu 
pieņemšana, kredītu piešķiršana, 
apdrošināšanas vai citu finanšu 
pakalpojumu sniegšana klientiem vai 
locekļiem vai patstāvīga iesaistīšanās
finanšu ieguldījumu vai tirdzniecības 
darbībās, un jebkurš cits Eiropas 
Savienībā reģistrēts uzņēmums vai 
organizācija ar līdzīgu nodarbošanos, arī 
tad, ja šādas finanšu iestādes darbība nav 
tieši saistīta ar plašu sabiedrības daļu;

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) "finanšu sistēma" ir visas finanšu 
iestādes, tirgi un tirgus infrastruktūras.

b) "finanšu sistēma" ir visas finanšu 
iestādes, tirgi, produkti un tirgus 
infrastruktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
2. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) „sistēmisks risks” ir finanšu 
pakalpojumu traucējumu risks, ko rada 
finanšu sistēmas vai tās daļu darbības 
ievērojama vājināšanās un kam var būt 
ievērojama negatīva ietekme uz reālo 
ekonomiku. Ņemot vērā minēto, jebkura 
veida finanšu iestāde un starpnieks, 
tirgus, infrastruktūra un instruments var 
būt sistēmiski nozīmīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESRK atbild par Kopienas finanšu 
sistēmas makrouzraudzību, lai novērstu vai 
vājinātu sistēmiskos riskus finanšu sistēmā, 

1. ESRK atbild par Kopienas finanšu 
sistēmas makrouzraudzību, lai novērstu vai 
vājinātu sistēmiskos riskus finanšu sistēmā, 
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tādējādi izvairoties no plašu finansiālo 
grūtību posmiem, veicinātu iekšējā tirgus 
netraucētu darbību un nodrošinātu finanšu 
sektora ilglaicīgu ieguldījumu ekonomikas 
izaugsmē. 

tādējādi izvairoties no plašu finansiālo 
grūtību posmiem, un nodrošinātu finanšu 
sektora ilglaicīgu ieguldījumu ekonomikas 
izaugsmē, tādējādi palīdzot sasniegt 
Eiropas Savienības mērķus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESRK atbild par Kopienas finanšu 
sistēmas makrouzraudzību, lai novērstu vai 
vājinātu sistēmiskos riskus finanšu sistēmā, 
tādējādi izvairoties no plašu finansiālo 
grūtību posmiem, veicinātu iekšējā tirgus 
netraucētu darbību un nodrošinātu finanšu 
sektora ilglaicīgu ieguldījumu ekonomikas 
izaugsmē.

1. ESRK atbild par Kopienas finanšu 
sistēmas makrouzraudzību, lai novērstu vai 
vājinātu sistēmiskos riskus finanšu sistēmā, 
tādējādi izvairoties no plašu finansiālo 
grūtību posmiem, veicinātu iekšējā tirgus 
netraucētu darbību un nodrošinātu finanšu 
sektora ilglaicīgu ieguldījumu ekonomikas 
izaugsmē, tādējādi ievērojot Līguma par 
Eiropas Savienību 3. pantu.

Or. en

Pamatojums

Finanšu krīze var būtiski apdraudēt ne tikai iekšējo tirgu vai ekonomisko izaugsmi, bet arī 
Eiropas Savienības mērķi, tādēļ iekļauta atsauce uz LES 3. pantā paredzēto Eiropas 
Savienības mērķi.

Grozījums Nr. 120
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESRK atbild par Kopienas finanšu 
sistēmas makrouzraudzību, lai novērstu vai 

1. ESRK atbild par Kopienas finanšu 
sistēmas makrouzraudzību, lai novērstu vai 
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vājinātu sistēmiskos riskus finanšu sistēmā, 
tādējādi izvairoties no plašu finansiālo 
grūtību posmiem, veicinātu iekšējā tirgus 
netraucētu darbību un nodrošinātu finanšu 
sektora ilglaicīgu ieguldījumu ekonomikas 
izaugsmē.

vājinātu sistēmiskos riskus finanšu sistēmā, 
jo īpaši turpmāku „kredītu burbuļu” 
veidošanu Eiropas Savienībā, tādējādi 
izvairoties no plašu finansiālo grūtību 
posmiem, veicinātu iekšējā tirgus 
netraucētu darbību un nodrošinātu finanšu 
sektora ilglaicīgu ieguldījumu ekonomikas 
izaugsmē.

Or. en

Pamatojums

„Kredītu burbuļu” problēmas nozīmīgums pašreizējās krīzes apstākļos liek tieši norādīt, ka 
tās novēršana ir viens no ESRK mērķiem. 

Grozījums Nr. 121
Pervenche Berès

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) nosaka un/vai vāc vajadzīgos datus 
no visām finanšu iestādēm un ar Eiropas 
uzraudzības iestāžu starpniecību;

Or. en

Pamatojums

Bez atbilstošiem datiem nav iespējams noteikt sistēmiski nozīmīgu finanšu iestāžu finansiālo 
stāvokli, iespējamo „aktīvu burbuļu” esību vai tirgus infrastruktūru efektīvu funkcionēšanu. 

Grozījums Nr. 122
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) nosaka un/vai vāc vajadzīgos datus 
no visām finanšu iestādēm un ar Eiropas 
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uzraudzības iestāžu starpniecību;

Or. en

Pamatojums

Bez atbilstošiem datiem nav iespējams noteikt sistēmiski nozīmīgu finanšu iestāžu finansiālo 
stāvokli, iespējamo „aktīvu burbuļu” esību vai tirgus infrastruktūru efektīvu funkcionēšanu. 

Grozījums Nr. 123
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izsaka brīdinājumus, ja šie riski tiek 
uzskatīti par būtiskiem;

(c) izsaka brīdinājumus, ja šie riski tiek 
uzskatīti par būtiskiem, un attiecīgā 
gadījumā izsludina ārkārtas situāciju;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir pilnvarot ESRK izsludināt ārkārtas situāciju, lai attiecīgā EUI 
varētu pieņemt lēmumus, kas ir tieši piemērojami valsts iestādēm, kuru kompetencē ir 
saskaņotas intervences vadīšana. Paralēli šī noteikuma īstenošanai vajadzētu grozīt EUI 
noteikumus.

Grozījums Nr. 124
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izsaka brīdinājumus, ja šie riski tiek 
uzskatīti par būtiskiem;

(c) izsaka brīdinājumus, ja šie riski tiek 
uzskatīti par būtiskiem, un attiecīgā 
gadījumā izsludina ārkārtas situāciju;

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir pilnvarot ESRK izsludināt ārkārtas stāvokli, lai attiecīgā EUI 
varētu pieņemt lēmumus, kas ir tieši piemērojami valsts iestādēm, kuru kompetencē ir 
saskaņotas intervences vadīšana.

Grozījums Nr. 125
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) izsaka brīdinājumus, ja šie riski tiek 
uzskatīti par būtiskiem;

(c) izsaka brīdinājumus, ja šie riski tiek 
uzskatīti par būtiskiem, un attiecīgā 
gadījumā nodrošina to publisku 
pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem;

(d) vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem un nodrošina to 
publisku pieejamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ierosina piemērotus atbalsta 
pasākumus, lai uzlabotu ierosinātos 
korektīvos pasākumus;

Or. en

Pamatojums

Paredzams, ka ESRK ieteikumi un brīdinājumi ievērojami ietekmēs dalībvalstu finanšu tirgus 
un tautsaimniecību. Ierosinātā grozījuma mērķis ir nostiprināt ESRK spēju jau  krīzes 
pirmsākumā stabilizēt ekonomikas stāvokli. ESRK būtu jāspēj sniegt pienācīgus atbalsta 
līdzekļus, kuri tiktu paziņoti vienlaicīgi ar sniegtajiem ieteikumiem vai izteiktajiem 
brīdinājumiem. Šāda kompetence uzlabos ESRK darba efektivitāti.

Grozījums Nr. 128
Derk Jan Eppink

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESRK ir valde, koordinācijas komiteja 
un sekretariāts.

1. ESRK sastāvā ir valde, koordinācijas 
komiteja, sekretariāts un konsultatīva 
speciālistu komiteja.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde pieņem lēmumus, kas vajadzīgi, 2. Valde pieņem lēmumus, kas vajadzīgi, 
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lai nodrošinātu ESRK uzticēto uzdevumu 
izpildi.

lai īstenotu 3. panta 2. punkta c) un 
d) apakšpunktā noteiktos uzdevumus, un 
nodrošina visu ESRK uzticēto uzdevumu 
izpildi.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas komitejai vajadzētu piešķirt nozīmīgāku lomu ESRK darbā. Valdes lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras vajadzētu īstenot tikai attiecībā uz brīdinājumu izteikšanu un 
ieteikumu sniegšanu, jo pretējā gadījumā ESRK darbotos neelastīgi un pārāk lēni. Tādēļ 
koordinācijas komitejai vajadzētu būt atbildīgai par darba virzību un valdes lēmumu 
sagatavošanu.  

Grozījums Nr. 130
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Koordinācijas komiteja palīdz ESRK 
lēmumu pieņemšanas procesā, atbalstot to 
valdes sēžu sagatavošanā, pārskatot 
apspriežamos dokumentus un uzraugot 
ESRK darba virzību.

3. Koordinācijas komiteja palīdz ESRK 
lēmumu pieņemšanas procesā, konstatējot 
riskus un nosakot to prioritātes, atbalstot 
to valdes sēžu sagatavošanā, veicot 
3. panta 2. punkta e)–h) apakšpunktā 
paredzētos uzdevumus, pārskatot 
apspriežamos dokumentus un uzraugot 
ESRK darba virzību.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas komitejai vajadzētu piešķirt nozīmīgāku lomu ESRK darbā. Valdes lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras vajadzētu īstenot tikai attiecībā uz brīdinājumu izteikšanu un 
ieteikumu sniegšanu, jo pretējā gadījumā ESRK darbotos neelastīgi un pārāk lēni. Tādēļ 
koordinācijas komitejai vajadzētu būt atbildīgai par darba virzību un valdes lēmumu 
sagatavošanu.  
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Grozījums Nr. 131
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Koordinācijas komiteja palīdz ESRK 
lēmumu pieņemšanas procesā, atbalstot to 
valdes sēžu sagatavošanā, pārskatot 
apspriežamos dokumentus un uzraugot 
ESRK darba virzību. 

3. Koordinācijas komiteja palīdz ESRK 
lēmumu pieņemšanas procesā, atbalstot to 
valdes sēžu sagatavošanā, pārskatot 
apspriežamos dokumentus un uzraugot 
ESRK darba virzību. Ja valde tiek aicināta 
pieņemt lēmumus par konkrētai nozarei 
raksturīgiem jautājumiem, koordinācijas 
komiteja cieši sadarbojas ar kompetento 
Eiropas iestādi un tās attiecīgo 
ieinteresēto personu grupu, lai veidotu 
sēžu dokumentāciju.

Or. it

Grozījums Nr. 132
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Koordinācijas komiteja palīdz ESRK 
lēmumu pieņemšanas procesā, atbalstot to 
valdes sēžu sagatavošanā, pārskatot 
apspriežamos dokumentus un uzraugot 
ESRK darba virzību.

3. Koordinācijas komiteja palīdz ESRK 
lēmumu pieņemšanas procesā, atbalstot to 
valdes sēžu sagatavošanā, pārskatot 
apspriežamos dokumentus un uzraugot 
ESRK darba virzību. Ja valde tiek aicināta 
pieņemt lēmumus par konkrētai nozarei 
raksturīgiem jautājumiem, koordinācijas 
komiteja cieši sadarbojas ar kompetento 
Eiropas iestādi un tās attiecīgo 
ieinteresēto personu grupu, lai veidotu 
sēžu dokumentāciju.

Or. it
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Grozījums Nr. 133
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Neatkarīgā konsultatīvā ekspertu 
komiteja, kas minēta 12.a pantā, sniedz 
objektīvas konsultācijas un vispārēju 
informāciju par būtiskiem jautājumiem, 
kas attiecas uz ESRK darbu un finanšu 
sistēmas vispārējo stabilitāti.  

Or. en

Pamatojums

Papildus konsultatīvajai speciālistu komitejai objektīvas konsultācijas un vispārēju 
informāciju par būtiskiem jautājumiem ESRK sniedz arī neatkarīga akadēmisko aprindu 
pārstāvju un ekspertu grupa. Konsultatīvās ekspertu komitejas priekšsēdētājs ir koordinācijas 
komitejas loceklis.  

Grozījums Nr. 134
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas uzraudzības iestādes, 
darbojoties ESRK, sniedz ekspertu 
ieteikumus attiecībā uz to dažādo nozaru 
makroekonomikas riska profiliem, kas 
saistītas ar finanšu pakalpojumiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 135
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas uzraudzības iestādes sniedz 
ekspertu ieteikumus attiecībā uz to dažādo 
nozaru makroekonomikas riska profiliem, 
kas saistītas ar finanšu pakalpojumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 136
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ESRK valdes priekšsēdētāju un
priekšsēdētāja vietnieku ievēl uz pieciem 
gadiem no valdes locekļu, kas vienlaikus ir 
arī ECB Ģenerālpadomes locekļi, vidus. 
Viņus var ievēlēt amatā atkārtoti. 

1. ESRK valdes priekšsēdētāju ievēlē uz 
pieciem gadiem no valdes locekļu, kas 
vienlaikus ir arī ECB Ģenerālpadomes 
locekļi, vidus. Viņu var ievēlēt amatā 
atkārtoti.

Or. it

Grozījums Nr. 137
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Priekšsēdētāja pirmo vietnieku un otro 
vietnieku no sava vidus ievēlē ECB 
Ģenerālpadomes locekļi uz tādu pašu 
pilnvaru laiku, kāds ir viņu dalībai 
Ģenerālpadomē, ievērojot vajadzību 
nodrošināt dalībvalstu, kā arī euro zonas 
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dalībvalstu un dalībvalstu ārpus euro 
zonas līdzsvarotu pārstāvību. Viņus var 
ievēlēt atkārtoti.

Or. en

Pamatojums

Arī ESRK priekšsēdētāja otrajam vietniekam vajadzētu būt centrālās bankas pārstāvim, lai 
nodrošinātu valdes neatkarību un ļautu labāk atspoguļot tās sastāvu. 

Grozījums Nr. 138
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlē 
valdes balsstiesīgie locekļi, ņemot vērā 
nepieciešamību nodrošināt dalībvalstu, kā 
arī euro zonas dalībvalstu un dalībvalstu 
ārpus euro zonas līdzsvarotu pārstāvību. 
Viņu var ievēlēt atkārtoti.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Abi priekšsēdētāja vietnieki vada 
Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādi un Eiropas Vērtspapīru un 
tirgus iestādi.

Or. it



AM\808496LV.doc 31/86 PE439.845v01-00

LV

Grozījums Nr. 140
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Priekšsēdētāja otrais vietnieks ir 
Apvienotās Eiropas uzraudzības iestāžu 
komitejas priekšsēdētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
5. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.c Pirms stāšanās amatā ESRK 
priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Eiropas Parlamentā atklātā 
uzklausīšanā izklāsta to, kā viņi ir 
paredzējuši izpildīt šajā regulā noteiktos 
amata pienākumus. Priekšsēdētāja otro 
vietnieku Eiropas Parlaments uzklausa kā 
Apvienotās Eiropas uzraudzības iestāžu 
komitejas priekšsēdētāju.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja valdes priekšsēdētājs sanāksmē nevar 
piedalīties, valdes un/vai koordinācijas 
komitejas sanāksmes vada priekšsēdētāja 

3. Ja valdes priekšsēdētājs sanāksmē nevar 
piedalīties, valdes un/vai koordinācijas 
komitejas sanāksmes vada priekšsēdētāja 
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vietnieks. vecākais vietnieks.

Or. it

Grozījums Nr. 143
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ECB Ģenerālpadomes locekļa, kas ir 
ievēlēts par valdes priekšsēdētāju vai 
priekšsēdētāja vietnieku, pilnvaru termiņš 
beidzas, pirms pagājuši pieci gadi, vai ja 
valdes priekšsēdētājs vai valdes 
priekšsēdētāja vietnieks kaut kāda iemesla 
dēļ nevar pildīt savu pienākumu, saskaņā ar 
pirmo punktu tiek ievēlēts jauns valdes 
priekšsēdētājs vai valdes priekšsēdētāja 
vietnieks.

4. Ja ECB Ģenerālpadomes locekļa, kas ir 
ievēlēts par valdes priekšsēdētāju, pilnvaru 
termiņš beidzas, pirms pagājuši pieci gadi, 
vai ja valdes priekšsēdētājs kaut kāda 
iemesla dēļ nevar pildīt savu pienākumu, 
saskaņā ar pirmo punktu tiek ievēlēts jauns 
valdes priekšsēdētājs.

Or. it

Grozījums Nr. 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) valstu centrālo banku vadītāji; b) valstu centrālo banku vadītāji, kuru 
skaits nepārsniedz vienu trešdaļu no 
kopējā dalībvalstu skaita un kurus ievēlē 
ECB Ģenerālpadomes locekļi uz tādu 
pašu pilnvaru laiku, kāds ir viņu dalībai 
Ģenerālpadomē, ievērojot vajadzību 
nodrošināt lielo un mazo dalībvalstu, kā 
arī euro zonas dalībvalstu un dalībvalstu 
ārpus euro zonas līdzsvarotu pārstāvību;

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) sešas neatkarīgas personas, no kurām 
divas ir jāizvirza katrai EUI; lai mazinātu 
iespējamo problēmu saistībā ar pārmērīgu 
koncentrēšanos uz bankām un uzlabotu 
valdes lēmumu kvalitāti, kandidāti 
nedrīkst būt Eiropas uzraudzības iestāžu 
locekļi un tie ir jāizvēlas, pamatojoties uz 
viņu vispārējām zināšanām un atbalstu 
Savienības interesēm, un uz šo personu 
atšķirīgo pieredzi akadēmiskajā jomā vai 
privātajā sektorā, jo īpaši MVU, 
arodbiedrībās vai finanšu pakalpojumu 
sniedzēju vai patērētāju statusā; izvirzot 
minētās personas, Eiropas uzraudzības 
iestādēm ir jānorāda persona, kas tiek 
izvirzīta arī darbam koordinācijas 
komitejā; pārējiem valdes balsstiesīgajiem 
locekļiem kandidāti ir jāapstiprina; veicot 
pienākumus, izvirzītās personas nedrīkst 
nedz lūgt, nedz pieņemt nevienas valdības, 
iestādes, struktūras, dienesta, 
organizācijas vai privātpersonas 
norādījumus; tām ir jāatturas no jebkādas 
rīcības, kas nav saderīga ar viņu 
pienākumiem vai uzdevumu veikšanu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts un 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) sešas neatkarīgas personas, kuras pa 
vienai ir izvirzījusi katra Eiropas 
uzraudzības iestāžu uzraudzības padome 
un ieinteresēto personu grupa.
Šī punkta fa) apakšpunktā minētās 
personas nav Eiropas uzraudzības iestāžu 
locekļi, un tās ir jāizvēlas, pamatojoties uz 
viņu vispārējām zināšanām un dažādo 
pieredzi akadēmiskajās jomās vai citās 
jomās, jo īpaši MVU, arodbiedrībās vai 
finanšu pakalpojumu sniedzēju vai 
patērētāju statusā. Vajadzētu nodrošināt, 
ka minētās personas līdzsvaroti pārstāv 
pircēju, pārdevēju un darba ņēmēju 
pārstāvjus. Izvirzot minētās personas, 
Eiropas uzraudzības iestādes norāda 
personu, kas tiek izvirzīta arī darbam 
koordinācijas komitejā. Pārējie valdes 
balsstiesīgie locekļi apstiprina kandidātus. 
Veicot pienākumus, ieceltās personas 
nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai 
citas iestādes, struktūras, dienesta, 
organizācijas vai privātpersonas 
norādījumus. Šīs personas atturas no 
jebkuras rīcības, kas nav saderīga ar viņu 
pienākumiem vai uzdevumu veikšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts un 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) sešas neatkarīgas pārējo valdes 
balsstiesīgo locekļu izvirzītas un 
Parlamenta un Padomes apstiprinātas 
personas. 
Šī punkta fa) apakšpunktā minētās 
personas izvēlas, pamatojoties uz viņu 
vispārējām zināšanām un atbalstu 
Savienības idejām, un dažādo pieredzi 
akadēmiskajās jomās vai privātajā 
sektorā, jo īpaši MVU, arodbiedrībās vai 
finanšu pakalpojumu sniedzēju vai 
patērētāju statusā. Pirms minēto personu 
izvirzīšanas valde norāda personu, kas 
tiek izvirzīta arī darbam koordinācijas 
komitejā. Veicot pienākumus, ieceltās 
personas nelūdz un nepieņem nevienas 
valdības vai citas iestādes, struktūras, 
dienesta, organizācijas vai privātpersonas 
norādījumus. Šīs personas atturas no 
jebkuras rīcības, kas nav saderīga ar viņu 
pienākumiem vai uzdevumu veikšanu.

Or. en

Pamatojums

Sešu neatkarīgo ekspertu izvirzīšana ir jāveic ESRK valdei, lai nodrošinātu viņu neatkarību. 
Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinājums pastiprinās izvirzīto ekspertu leģitimitāti. 

Grozījums Nr. 148
Miguel Portas

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts un 1.a daļa (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) sešas neatkarīgas personas, kuru 
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izvirzīšana ir jāveic valdes 
balsstiesīgajiem locekļiem. 
Šā punkta fa) apakšpunktā minētās 
personas nav Eiropas uzraudzības iestāžu 
locekļi, un tās izvēlas, pamatojoties uz 
viņu vispārējām zināšanām un atbalstu 
Savienības interesēm, dažādo pieredzi 
akadēmiskajās jomās vai privātajā 
sektorā, jo īpaši MVU, arodbiedrībās vai 
finanšu pakalpojumu sniedzēju vai 
patērētāju statusā. Izvirzot minētās 
personas, valdes locekļi norāda, kura 
persona tiek izvirzīta arī darbam 
koordinācijas komitejā. Veicot 
pienākumus, izvirzītās personas nelūdz un 
nepieņem nevienas valdības, iestādes, 
struktūras, dienesta, organizācijas vai 
privātas personas norādījumus. Šīs 
personas atturas no jebkādas rīcības, kas 
nav saderīga ar viņu pienākumiem vai 
uzdevumu veikšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pa vienai personai, ko izvirzījusi 
attiecīgi Eiropas Arodbiedrību 
konfederācija, Eiropas Biznesa 
konfederācija un Eiropas Patērētāju 
organizācija.

Or. en
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Grozījums Nr. 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) pa vienam pārstāvim attiecīgi no 
Eiropas Arodbiedrību konfederācijas, 
Eiropas Biznesa konfederācijas un 
Eiropas Patērētāju organizācijas.

Or. en

Pamatojums

Lai ES uzraudzītu makroekonomikas nelīdzsvarotību, attiecīgajiem makroekonomikas 
dalībniekiem ir jāpiedalās ESRK apspriedēs. Valde, kurā galvenokārt tiek pārstāvētas 
centrālās bankas, ir nelīdzsvarota. Apspriedēs ir jāiesaistās tām iesaistīto personu grupām, 
ko skar finanšu krīzes ekonomiskie un sociālie riski, taču tās par tiem nav atbildīgas.

Grozījums Nr. 151
Miguel Portas

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valdes locekļi bez balsstiesībām ir: 2. Ekonomikas un finanšu komitejas 
priekšsēdētājs ir valdes loceklis bez 
balsstiesībām.

a) viens augsta līmeņa pārstāvis no katras 
dalībvalsts kompetentajām uzraudzības 
iestādēm;
b) Ekonomikas un finanšu komitejas 
priekšsēdētājs.

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) viens augsta līmeņa pārstāvis no katras 
dalībvalsts kompetentajām uzraudzības 
iestādēm;

a) viens augsta līmeņa pārstāvis no katras 
dalībvalsts kompetentajām uzraudzības 
iestādēm saskaņā ar 3. punktu;

Or. en

Pamatojums

Rotācijas sistēma, kas balstīta uz apspriežamo jautājumu, garantē to, ka attiecīgie speciālisti 
netiek izslēgti no tādu lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar konkrētu nozari. Ir jānodrošina 
taisnīgs līdzsvars starp nozaru speciālistu daudzveidīgu pārstāvību un ESRK nevainojamu 
darbību.  Lai izraudzītos attiecīgo personu, kurai jāapmeklē sanāksmes par jautājumiem, kas 
ir šīs personas kompetencē, lēmumu par attiecīgo augsta līmeņa pārstāvju iecelšanu pieņem 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 153
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) viens augsta līmeņa pārstāvis no katras 
dalībvalsts kompetentajām uzraudzības 
iestādēm;

a) viens augsta līmeņa pārstāvis no katras 
dalībvalsts kompetentajām uzraudzības 
iestādēm saskaņā ar 3. punktu;

Or. de

Pamatojums

Jebkurai jaunai uzraudzības sistēmai ir ne tikai jāievēro atšķirības, pamatojoties uz 
konkrētajiem riskiem, kas ietekmē finanšu tirgus, bet arī jāņem vērā finanšu iestāžu 
izmantotie dažādie uzņēmējdarbības modeļi. Lai ievērotu atšķirības attiecībā uz 
apdrošināšanas iestāžu un citu finanšu iestāžu uzņēmējdarbības modeļiem, arī 
apdrošināšanas uzraudzības iestādēm ir jābūt pienācīgi pārstāvētām ESRK.
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Grozījums Nr. 154
Jean-Paul Gauzès

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja sanāksmes darba kārtībā ir iekļauti 
punkti, kas attiecas uz vairākām valsts 
uzraudzības iestādēm vienā un tajā pašā 
dalībvalstī, attiecīgais augstā līmeņa 
pārstāvis piedalās tikai to jautājumu 
apspriešanā, kas ir viņa vai viņas 
kompetencē.

3. Attiecībā uz valsts uzraudzības iestāžu
pārstāvību attiecīgie augsta līmeņa 
pārstāvji mainās atkarībā no apspriežamā 
jautājuma, ja vien valsts uzraudzības 
iestādes nav vienojušās par kopīgu 
pārstāvi.

Or. en

Pamatojums

Rotācijas sistēma, kas balstīta uz apspriežamo jautājumu, garantē to, ka attiecīgie speciālisti 
netiek izslēgti no tādu lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar konkrētu nozari. Ir jānodrošina 
taisnīgs līdzsvars starp nozaru speciālistu daudzveidīgu pārstāvību  un ESRK nevainojamu 
darbību. Lai izraudzītos attiecīgo personu, kurai jāapmeklē sanāksmes par jautājumiem, kas 
ir šīs personas kompetencē, lēmumu par attiecīgo augsta līmeņa pārstāvju iecelšanu pieņem 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 155
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja sanāksmes darba kārtībā ir iekļauti 
punkti, kas attiecas uz vairākām valsts 
uzraudzības iestādēm vienā un tajā pašā 
dalībvalstī, attiecīgais augstā līmeņa 
pārstāvis piedalās tikai to jautājumu 
apspriešanā, kas ir viņa vai viņas 
kompetencē.

3. Attiecībā uz valsts uzraudzības iestāžu
pārstāvību attiecīgie augsta līmeņa 
pārstāvji mainās atkarībā no apspriežamā 
jautājuma, ja vien valsts uzraudzības 
iestādes nav vienojušās par kopīgu 
pārstāvi.

Or. de
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Pamatojums

Jebkurai jaunai uzraudzības sistēmai ir ne tikai jāievēro atšķirības, pamatojoties uz 
konkrētajiem riskiem, kas ietekmē finanšu tirgus, bet arī jāņem vērā dažādie finanšu iestāžu 
izmantotie uzņēmējdarbības modeļi. Tādēļ ir jānodrošina apdrošināšanas uzraudzības iestāžu 
pienācīga pārstāvība ESRK. 

Grozījums Nr. 156
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
7. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi, savus 
pienākumus veic neatkarīgi, jo īpaši 
gadījumos, kad iespējama ESRK lēmumu 
saistība ar ECB mandātu.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Parastās valdes pilnsapulces sasauc 
valdes priekšsēdētājs, un tās notiek vismaz 
četras reizes gadā. Ārkārtas sanāksmes var 
sasaukt pēc priekšsēdētāja ierosmes vai, ja 
to pieprasa vismaz viena trešdaļa valdes 
balsstiesīgo locekļu.

1. Parastās valdes pilnsapulces sasauc 
valdes priekšsēdētājs, un tās notiek vismaz 
četras reizes gadā. Ārkārtas sanāksmes var 
sasaukt pēc priekšsēdētāja ierosmes vai, ja 
to pieprasa vismaz viena trešdaļa valdes 
locekļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums
9. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Vienu augsta līmeņa pārstāvi no 
katras ES nepiederošas Eiropas 
Ekonomikas zonas valsts / Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas valsts var 
uzaicināt apmeklēt valdes sanāksmes.

Or. en

Grozījums Nr. 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katram valdes balsstiesīgajam loceklim 
ir viena balss. 

1. Valde cenšas panākt vienprātību. Ja 
vienprātību nav iespējams panākt, katram 
valdes balsstiesīgajam loceklim ir viena 
balss. 

Ikviens valdes loceklis jebkurā laikā var 
pieprasīt balsošanu par brīdinājuma vai 
ieteikuma projektu.

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Lai valde varētu balsot, vajadzīgais 
kvorums ir divas trešdaļas valdes 
balsstiesīgo locekļu. Ja kvoruma nav, 
priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas 
sanāksmi, kurā lēmumu var pieņemt arī bez 
kvoruma.

3. Lai valde varētu balsot, vajadzīgais 
klātesošo kvorums ir divas trešdaļas valdes 
balsstiesīgo locekļu. Ja klātesošo kvoruma 
nav, priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas 
sanāksmi, kurā lēmumu var pieņemt arī bez 
klātesošo kvoruma.

Or. en

Pamatojums

Divu trešdaļu valdes balsstiesīgo locekļu kvorums ir pamatots, tomēr, pievienojot vārdu 
„klātesošo”, vajadzētu precizēt, ka balsošanas process neietver nekādu balsu sadalījumu. 
ESRK ir Eiropas institūcija, kurā nav pieļaujama valstu interešu pārstāvēšana, un tās 
locekļiem ir saistoša tikai Eiropas mērķu ievērošana. 

Grozījums Nr. 161
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atkāpjoties no 2. punkta, lai publicētu 
brīdinājumu vai ieteikumu, ir vajadzīgs 
divu trešdaļu balsu vairākums.

Or. en

Pamatojums

Divu trešdaļu valdes balsstiesīgo locekļu kvorums ir pamatots, tomēr, pievienojot vārdu 
„klātesošo”, vajadzētu precizēt, ka balsošanas process neietver nekādu balsu sadalījumu. 
ESRK ir Eiropas institūcija, kurā nav pieļaujama valstu interešu pārstāvēšana, un tās 
locekļiem ir saistoša tikai Eiropas mērķu ievērošana. 
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Grozījums Nr. 162
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ESRK priekšsēdētāja vietnieks; b) divi ESRK priekšsēdētāja vietnieki, kas 
ir arī Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādes (EAFPI) un Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 
priekšsēdētāji;

Or. it

Grozījums Nr. 163
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ESRK priekšsēdētāja vietnieks; b) ESRK priekšsēdētāja pirmais un otrais
vietnieks;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ESRK priekšsēdētāja vietnieks; b) ESRK priekšsēdētāja vietnieks un otrais 
priekšsēdētāja vietnieks;

Or. en
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Pamatojums

Koordinācijas komitejas sastāvā vajadzētu būt ESRK priekšsēdētāja otrajam vietniekam un 
trijiem no sešiem ekspertiem.

Grozījums Nr. 165
Derk Jan Eppink

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieci valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi. Tos ievēl valdes 
locekļi uz diviem gadiem no to valdes 
locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā valdes sastāvu, kurā kopumā būs 61 loceklis, koordinācijas komitejai, kas 
atbalstīs valdi lēmumu pieņemšanas procesā, būtu jānodrošina iespēja strādāt ātri un efektīvi.

Grozījums Nr. 166
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieci valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi. Tos ievēl valdes 
locekļi uz diviem gadiem no to valdes 
locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi;

c) divi citi valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi.

Or. it
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Grozījums Nr. 167
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieci valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi. Tos ievēl valdes 
locekļi uz diviem gadiem no to valdes 
locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi;

c) seši citi valdes locekļi, tostarp trīs 
neatkarīgas personas saskaņā ar rotācijas 
principu, ņemot vērā vajadzību nodrošināt 
dalībvalstu, euro zonas valstu un valstu 
ārpus euro zonas līdzsvarotu pārstāvību. 
Tos ievēl valdes locekļi uz diviem gadiem;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieci valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi. Tos ievēl valdes 
locekļi uz diviem gadiem no to valdes 
locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi;

c) divi citi valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi un kas pārstāv 
euro zonas dalībvalstis un ārpus euro 
zonas esošās dalībvalstis. Tos ievēl valdes 
locekļi uz diviem gadiem no to valdes 
locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi;

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir palielināt koordinācijas komitejas darba efektivitāti, 
ierobežojot tās locekļu skaitu un precizējot, ka tie pārstāvēs euro zonas dalībvalstis un ārpus 
euro zonas esošās dalībvalstis. ESRK koordinācijas komitejā jābūt ārpus euro zonas esošo 
valstu centrālo banku līdzsvarotai pārstāvībai.
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Grozījums Nr. 169
Danuta Jazłowiecka

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieci valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi. Tos ievēl valdes 
locekļi uz diviem gadiem no to valdes 
locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi;

c) pieci citi valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi un kas 
proporcionāli pārstāv euro zonas 
dalībvalstis un ārpus euro zonas esošās 
dalībvalstis. Tos ievēl valdes locekļi uz 
diviem gadiem no to valdes locekļu vidus, 
kas vienlaikus ir arī ECB Ģenerālpadomes 
locekļi; 

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir nodrošināt koordinācijas komitejas sastāva atbilstību, 
precizējot, ka tās locekļi pārstāvēs euro zonas dalībvalstis un ārpus euro zonas esošās 
dalībvalstis. ESRK koordinācijas komitejā jābūt ārpus euro zonas esošo valstu centrālo banku 
līdzsvarotai pārstāvībai.

Grozījums Nr. 170
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pieci valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi. Tos ievēl valdes 
locekļi uz diviem gadiem no to valdes 
locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi;

c) pieci citi valdes locekļi, kas ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi, tostarp ECB 
priekšsēdētāja vietnieks, ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt dalībvalstu, euro 
zonas valstu un valstu ārpus euro zonas 
līdzsvarotu pārstāvību. Tos ievēl valdes 
locekļi uz četriem gadiem no to valdes 
locekļu vidus, kas vienlaikus ir arī ECB 
Ģenerālpadomes locekļi;

Or. en
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Pamatojums

Koordinācijas komitejas sastāvā vajadzētu būt ESRK priekšsēdētāja otrajam vietniekam un 
trijiem no sešiem ekspertiem.

Grozījums Nr. 171
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) Eiropas Komisijas loceklis; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 172
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) Eiropas Banku iestādes priekšsēdētājs; e) Eiropas uzraudzības iestādes (bankas)
priekšsēdētājs;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādes priekšsēdētājs;

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 174
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) Eiropas Apdrošināšanas un fondēto 
pensiju iestādes priekšsēdētājs;

f) Eiropas uzraudzības iestādes 
(apdrošināšana un fondētās pensijas)
priekšsēdētājs;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētājs;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 176
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 
priekšsēdētājs;

g) Eiropas uzraudzības iestādes 
(vērtspapīri un tirgi) priekšsēdētājs;

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) Ekonomikas un finanšu komitejas 
priekšsēdētājs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 178
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) Ekonomikas un finanšu komitejas 
priekšsēdētājs.

h) trīs no sešām 6. panta 1. punkta 
fa) apakšpunktā minētajām 
neatkarīgajām personām.

Or. en

Pamatojums

Koordinācijas komitejas sastāvā vajadzētu būt ESRK priekšsēdētāja otrajam vietniekam un 
trijiem no sešiem ekspertiem.

Grozījums Nr. 179
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) Konsultatīvās ekspertu komitejas 
priekšsēdētājs.  

Or. en
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Pamatojums

Papildus konsultatīvajai speciālistu komitejai neatkarīga akadēmisko aprindu pārstāvju un 
ekspertu grupa sniedz ESRK objektīvas konsultācijas un vispārēju informāciju par 
nozīmīgiem jautājumiem. Konsultatīvās ekspertu komitejas priekšsēdētājs piedalās 
koordinācijas komitejas darbā. 

Grozījums Nr. 180
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra ievēlētā koordinācijas komitejas 
locekļa vakantā vieta tiks aizpildīta, 
ievēlot jaunu valdes locekli.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsultatīvā speciālistu komiteja Konsultatīvā zinātniskā komiteja

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu makroekonomisku tirgus traucējumu uzraudzību ES, ir jāpiedalās 
attiecīgajiem makroekonomiskā līmeņa dalībniekiem un pilsoniskajai sabiedrībai. Ir 
jāiesaistās tām iesaistīto personu grupām, ko skar finanšu krīzes ekonomiskie un sociālie 
riski, taču tās par tiem nav atbildīgas.
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Grozījums Nr. 182
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsultatīvās speciālistu komitejas 
sastāvā ir šādi locekļi:

1. Konsultatīvās speciālistu komitejas 
sastāvā ir 15 koordinācijas komitejas 
izvirzīti eksperti ar atzītu kompetenci savā 
jomā un neapstrīdamu neatkarību. Tiem 
ir jāpārstāv plašs pieredzes un prasmju 
spektrs.

a) viens pārstāvis no katras valsts 
centrālās bankas un viens pārstāvis no 
ECB;
b) viens pārstāvis no katras dalībvalsts 
kompetentās uzraudzības iestādes;
c) viens Eiropas Banku iestādes pārstāvis;
d) viens pārstāvis no Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
iestādes;
e) viens pārstāvis no Eiropas Vērtspapīru 
un tirgu iestādes;
f) divi Komisijas pārstāvji;
g) viens pārstāvis no Ekonomikas un 
finanšu komitejas.
Katras dalībvalsts uzraudzības iestādes 
izraugās komitejai vienu pārstāvi. Ja 
sanāksmes darba kārtībā ir iekļauti 
punkti, kas attiecas uz vairākām valsts 
uzraudzības iestādēm vienā un tajā pašā 
dalībvalstī, attiecīgais pārstāvis piedalās 
tikai to darba kārtības jautājumu 
apspriešanā, kas ir viņa kompetencē.

Valde tos apstiprina uz četru gadu 
pilnvaru termiņu, ko var pagarināt vienu 
reizi.

Or. en

Pamatojums

Garāks termiņš ir labāka neatkarības garantija. Līdz ar to ierosina četru gadu termiņu, ko 
var pagarināt tikai vienu reizi.
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Grozījums Nr. 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsultatīvās speciālistu komitejas 
sastāvā ir šādi locekļi:

1. Konsultatīvās zinātniskās komitejas 
sastāvā ir šādi locekļi:

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu makroekonomisku tirgus traucējumu uzraudzību ES, ir jāpiedalās 
attiecīgajiem makroekonomiskā līmeņa dalībniekiem un pilsoniskajai sabiedrībai. Ir 
jāiesaistās tām iesaistīto personu grupām, ko skar finanšu krīzes ekonomiskie un sociālie 
riski, taču tās par tiem nav atbildīgas.

Grozījums Nr. 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsultatīvās speciālistu komitejas 
sastāvā ir šādi locekļi:

1. Konsultatīvās zinātniskās komitejas 
sastāvā ir šādi locekļi:

Or. en

Grozījums Nr. 185
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konsultatīvās speciālistu komitejas 
sastāvā ir šādi locekļi:

1. Konsultatīvās zinātniskās komitejas 
sastāvā ir šādi locekļi:
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Or. en

Grozījums Nr. 186
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) viens pārstāvis no katras valsts 
centrālās bankas un viens pārstāvis no 
ECB;

a) deviņi koordinācijas komitejas izvirzīti 
eksperti ar atzītu kompetenci savā jomā 
un neapstrīdamu neatkarību. Tie pārstāv 
plašu pieredzes un prasmju spektru un ir 
ar vienlīdz labām teorētiskajām un 
praktiskajām zināšanām attiecībā uz 
pārdošanu (bankas un citi finanšu 
pakalpojumu sniedzēji), pirkšanu 
(patērētāji, lielo uzņēmumu un MVU 
klienti un ieguldītāji) un nozarē 
nodarbinātajiem. Valde tos apstiprina uz 
divu gadu pilnvaru termiņu, ko var 
pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viens pārstāvis no katras dalībvalsts 
kompetentās uzraudzības iestādes;

b) attiecīgi viens Eiropas Arodbiedrību 
konfederācijas, Eiropas Biznesa 
konfederācijas un Eiropas Patērētāju 
organizācijas izvirzīts eksperts ar atzītu 
kompetenci un neapstrīdamu neatkarību;

Or. en
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Grozījums Nr. 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) viens pārstāvis no katras dalībvalsts 
kompetentās uzraudzības iestādes;

b) viens pārstāvis no attiecīgi Eiropas 
Arodbiedrību konfederācijas, Eiropas 
Biznesa konfederācijas un Eiropas 
Patērētāju organizācijas;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu makroekonomisku tirgus traucējumu uzraudzību ES, ir jāpiedalās 
attiecīgajiem makroekonomiskā līmeņa dalībniekiem un pilsoniskajai sabiedrībai. Ir 
jāiesaistās tām iesaistīto personu grupām, ko skar finanšu krīzes ekonomiskie un sociālie 
riski, taču tās par tiem nav atbildīgas.

Grozījums Nr. 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) viens pārstāvis no attiecīgi Eiropas 
Arodbiedrību konfederācijas, Eiropas 
Biznesa konfederācijas un Eiropas 
Patērētāju organizācijas;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu makroekonomisku tirgus traucējumu uzraudzību ES, ir jāpiedalās 
attiecīgajiem makroekonomiskā līmeņa dalībniekiem un pilsoniskajai sabiedrībai. Ir 
jāiesaistās tām iesaistīto personu grupām, ko skar finanšu krīzes ekonomiskie un sociālie 
riski, taču tās par tiem nav atbildīgas.
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Grozījums Nr. 190
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katras dalībvalsts uzraudzības iestādes 
izraugās komitejai vienu pārstāvi. Ja 
sanāksmes darba kārtībā ir iekļauti 
punkti, kas attiecas uz vairākām valsts 
uzraudzības iestādēm vienā un tajā pašā 
dalībvalstī, attiecīgais pārstāvis piedalās 
tikai to darba kārtības jautājumu 
apspriešanā, kas ir viņa kompetencē.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 191
Othmar Karas

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katras dalībvalsts uzraudzības iestādes 
izraugās komitejai vienu pārstāvi. Ja 
sanāksmes darba kārtībā ir iekļauti 
punkti, kas attiecas uz vairākām valsts 
uzraudzības iestādēm vienā un tajā pašā 
dalībvalstī, attiecīgais pārstāvis piedalās 
tikai to darba kārtības jautājumu 
apspriešanā, kas ir viņa kompetencē.

Katras dalībvalsts uzraudzības iestādes 
izraugās komitejai vienu pārstāvi. Attiecībā 
uz valsts uzraudzības iestāžu pārstāvību
attiecīgie augsta līmeņa pārstāvji mainās 
atkarībā no apspriežamā jautājuma, ja 
vien valsts uzraudzības iestādes nav 
vienojušās par kopīgu pārstāvi.

Or. de

Pamatojums

Jebkurai jaunai uzraudzības sistēmai ir ne tikai jāievēro atšķirības, pamatojoties uz 
konkrētajiem riskiem, kas ietekmē finanšu tirgus, bet arī jāņem vērā apdrošināšanas 
uzņēmumu un citu finanšu iestāžu izmantoto uzņēmējdarbības modeļu atšķirības. Tādēļ ir 
jānodrošina, ka arī apdrošināšanas uzraudzības iestādes ir pienācīgi pārstāvētas ESRK 
konsultatīvajā speciālistu komitejā.
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Grozījums Nr. 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo,
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
12. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai sniegtu atbalstu un konsultācijas 
par būtiskiem jautājumiem ESRK darbā, 
konsultatīvā zinātniskā komiteja cieši 
sadarbojas ar Eiropas Centrālo banku 
sistēmas ekspertu darba grupām.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums
12. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Attiecīgā gadījumā konsultatīvā 
zinātniskā komiteja ierosina valdei atvērtā 
un pārredzamā veidā, ievērojot 
konfidencialitātes prasības, organizēt 
agrīna posma apspriedes ar 
ieinteresētajām personām, piemēram, 
tirgus dalībniekiem, patērētāju 
organizācijām un akadēmisko aprindu 
ekspertiem.

Or. en

Pamatojums

Tikai valde var ārēji pārstāvēt ESRK, un tādēļ tā ir kompetenta lemt par sabiedriskas 
apspriešanas uzsākšanu. 
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Grozījums Nr. 194
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Konsultatīvā ekspertu komiteja

1. Konsultatīvās ekspertu komitejas 
sastāvā ir deviņi koordinācijas komitejas 
izvirzīti eksperti ar atzītu kompetenci un 
pierādītu neatkarību, kuri pārstāv plašu 
pieredzes un prasmju spektru un kurus 
valde apstiprina uz divu gadu pilnvaru 
termiņu, ko var pagarināt.
2. Konsultatīvās ekspertu komitejas 
priekšsēdētāju ieceļ valde saskaņā ar 
koordinācijas komitejas priekšsēdētāja 
priekšlikumu.
3. Konsultatīvā ekspertu komiteja veic 
4. panta 5.a punktā minētos uzdevumus.
4. ESRK sekretariāts atbalsta 
konsultatīvās ekspertu komitejas darbu, 
un sekretariāta vadītājs piedalās tās 
sanāksmēs. 

Or. en

Pamatojums

Papildus konsultatīvajai speciālistu komitejai neatkarīga akadēmisko aprindu pārstāvju un 
ekspertu grupa sniedz ESRK objektīvas konsultācijas un vispārēju informāciju par 
nozīmīgiem jautājumiem. Konsultatīvās ekspertu komitejas priekšsēdētājs piedalās 
koordinācijas komitejas darbā. 
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Grozījums Nr. 195
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot savu uzdevumu, ESRK vajadzības 
gadījumā konsultējas ar attiecīgā privātā 
sektora dalībniekiem.

Veicot savu uzdevumu, ESRK vajadzības 
gadījumā konsultējas ar attiecīgā privātā 
sektora dalībniekiem.

Šajā nolūkā izveido konsultatīvu grupu, 
lai ESRK varētu izmantot ieguldījumu 
izpratnes veidošanā par finanšu sistēmas 
attīstību.

Or. en

Pamatojums

Paredzams, ka apspriedes ar ieinteresētajām personām palīdzēs ESRK labāk izprast tirgus 
procesus, ja šīs apspriedes īstenos oficiālā praktizējošo speciālistu grupā.

Grozījums Nr. 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot savu uzdevumu, ESRK vajadzības 
gadījumā konsultējas ar attiecīgā privātā 
sektora dalībniekiem.

Veicot savu uzdevumu, ESRK vajadzības 
gadījumā apzina attiecīgā privātā vai valsts
sektora dalībnieku viedokļus, tostarp jo 
īpaši Eiropas uzraudzības iestāžu 
ieinteresēto personu grupu viedokļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot savu uzdevumu, ESRK vajadzības 
gadījumā konsultējas ar attiecīgā privātā 
sektora dalībniekiem.

Veicot savu uzdevumu, ESRK konsultējas 
ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
tostarp vismaz Eiropas uzraudzības 
iestāžu ieinteresēto personu grupu 
pārstāvjiem.

Or. en

Pamatojums

ESRK konsultējas ar visām ieinteresētajām personām, ne tikai privātā sektora pārstāvjiem. 
Visos jautājumos jārīkojas tā, kā uzskata par vajadzīgu ieinteresētās personas, nevis ESRK.

Grozījums Nr. 198
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas uzraudzības iestādes, valstu 
centrālās bankas un dalībvalstis cieši 
sadarbojas ar ESRK un nodrošina to ar
visu informāciju, kas tai vajadzīga, lai 
veiktu savus uzdevumus saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem.

2. Eiropas uzraudzības iestādes, valstu 
centrālās bankas un dalībvalstis cieši 
sadarbojas ar ESRK un sniedz tai apkopotu
informāciju, kas vajadzīga, lai veiktu savus 
uzdevumus saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. de

Pamatojums

ESRK veic makroekonomisku uzraudzību un tāpēc tai, lai spētu noteikt ES mēroga sistēmiskus 
riskus, ir vajadzīgi apkopoti dati. Datu sniegšana apkopojuma veidā arī nodrošinātu 
racionālu pienākumu sadalījumu un novērstu pārmērīgu ESRK noslogojumu.
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Grozījums Nr. 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESRK var pieprasīt informāciju no
Eiropas uzraudzības iestādēm pārskata vai 
apkopojuma veidā tā, ka nav iespējams 
atpazīt atsevišķas finanšu iestādes. Ja 
pieprasītie dati minētajām iestādēm nav 
pieejami vai tie nav pieejami savlaicīgi, 
ESRK var pieprasīt datus no valstu 
uzraudzības iestādēm, valstu centrālajām 
bankām vai citām dalībvalstu iestādēm.

3. Pēc ESRK pieprasījuma Eiropas 
uzraudzības iestādes sniedz informāciju
pārskata vai apkopojuma veidā tā, lai nav 
iespējams atpazīt atsevišķas finanšu 
iestādes. Ja pieprasītie dati minētajām
iestādēm nav pieejami vai tie nav pieejami 
savlaicīgi, valstu uzraudzības iestādes, 
valstu centrālās bankas vai citas
dalībvalstu iestādes sniedz datus pēc
ESRK pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. ESRK var pieprasīt informāciju no
Eiropas uzraudzības iestādēm pārskata vai 
apkopojuma veidā tā, ka nav iespējams 
atpazīt atsevišķas finanšu iestādes. Ja 
pieprasītie dati minētajām iestādēm nav 
pieejami vai tie nav pieejami savlaicīgi, 
ESRK var pieprasīt datus no valstu 
uzraudzības iestādēm, valstu centrālajām 
bankām vai citām dalībvalstu iestādēm.

3. Pēc ESRK pieprasījuma Eiropas 
uzraudzības iestādes sniedz informāciju
pārskata vai apkopojuma veidā. Ja 
pieprasītie dati minētajām iestādēm nav 
pieejami vai tie nav pieejami savlaicīgi, 
valstu uzraudzības iestādes, valstu 
centrālās bankas vai citas dalībvalstu 
iestādes sniedz attiecīgos datus pēc ESRK
pieprasījuma.

Or. en
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Grozījums Nr. 201
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. ESRK ar pamatotu pieprasījumu var 
vērsties pie Eiropas uzraudzības iestādēm, 
lai saņemtu datus, kas nav sniegti 
pārskata vai apkopojuma veidā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apkopotas informācijas sniegšana ļautu ESRK noteikt iespējamos riskus un izdarīt attiecīgus 
secinājumus. Par atsevišķu finanšu iestāžu datu apkopošanu vajadzētu būt atbildīgām tikai 
dalībvalstu un Eiropas uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 202
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. ESRK ar pamatotu pieprasījumu var 
vērsties pie Eiropas uzraudzības iestādēm, 
lai saņemtu datus, kas nav sniegti 
pārskata vai apkopojuma veidā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 203
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. ESRK ar pamatotu pieprasījumu var 4. Ja, pastāvot ilgstošam un būtiskam 



PE439.845v01-00 62/86 AM\808496LV.doc

LV

vērsties pie Eiropas uzraudzības iestādēm, 
lai saņemtu datus, kas nav sniegti pārskata 
vai apkopojuma veidā.

tirgus traucējumu riskam, uz ko norāda 
objektīvi pārbaudāmi dati un kas var skart 
noteiktu finanšu iestādi, 15. panta 
3. punktā minētā informācija nav 
pietiekama, lai ESRK spētu pildīt savus 
pienākumus, tā ar pamatotu pieprasījumu 
var vērsties pie Eiropas uzraudzības 
iestādēm, lai saņemtu datus, kas nav sniegti 
pārskata vai apkopojuma veidā.

Ja ESRK lūdz datus, kas nav sniegti 
pārskata vai apkopojuma veidā, tā 
pamatotā pieprasījumā paskaidro, kāpēc 
dati par attiecīgo atsevišķo finanšu iestādi 
tiek uzskatīti par sistēmiski būtiskiem un 
vajadzīgiem, ņemot vērā esošo tirgus 
situāciju.

Or. en

Pamatojums

ESRK mērķis ir veikt makroekonomisku uzraudzību, tādēļ tai nav nepieciešama piekļuve 
specifiskai informācijai par konkrētu uzņēmumu. Ar otrā teikuma palīdzību priekšlikumu 
saskaņo ar Padomes vispārējo pieeju.

Grozījums Nr. 204
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms informācijas pieprasījuma 
atbilstīgi 3. un 4. punktam ESRK 
apspriežas ar attiecīgo Eiropas 
uzraudzības iestādi, lai pārliecinātos par 
pieprasījuma proporcionalitāti. 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 205
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms informācijas pieprasījuma 
atbilstīgi 3. un 4. punktam ESRK 
apspriežas ar attiecīgo Eiropas uzraudzības 
iestādi, lai pārliecinātos par pieprasījuma 
proporcionalitāti.

5. Pirms katra tādas informācijas 
pieprasījuma, kas nav pārskata vai 
apkopojuma veidā, ESRK apspriežas ar 
attiecīgo Eiropas uzraudzības iestādi, lai 
pārliecinātos par pieprasījuma pamatotību 
un samērīgumu. Ja attiecīgā Eiropas 
uzraudzības iestāde neuzskata, ka 
pieprasījums ir pamatots un samērīgs, tā 
nekavējoties nosūta pieprasījumu atpakaļ 
ESRK un lūdz papildu pamatojumu. Ja 
ESRK ir sniegusi attiecīgajai Eiropas 
uzraudzības iestādei šādu papildu 
pamatojumu, šī Eiropas uzraudzības 
iestāde nosūta ESRK pieprasītos datus ar 
nosacījumu, ka tai joprojām ir piekļuve 
attiecīgajiem datiem.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidri redzams, ka informācijas apmaiņa ir jāuzlabo, lai sekmētu izpratni par sistēmisku 
risku. Tomēr ir svarīgi neierobežot tirgus tendences, atklājot konfidenciālus datus, kas varētu 
ietekmēt finanšu tirgu pienācīgu darbību.

Grozījums Nr. 206
Derk Jan Eppink

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms informācijas pieprasījuma 
atbilstīgi 3. un 4. punktam ESRK 
apspriežas ar attiecīgo Eiropas 
uzraudzības iestādi, lai pārliecinātos par 
pieprasījuma proporcionalitāti.

5. Pirms informācijas pieprasījuma 
atbilstīgi 3. un 4. punktam ESRK pienācīgi
apspriežas ar pieprasījuma saņēmēju, lai 
pārliecinātos par pieprasījuma 
samērīgumu. Ja saņēmējs neuzskata 
pieprasījumu par samērīgu, tas var prasīt 
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ESRK valdei lemt par pieprasījuma 
pamatotību. Ja valde apstiprina 
pieprasījumu, saņēmējs nekavējoties 
sniedz informāciju.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina, lai pieprasījumi būtu samērīgi un nebūtu pārlieku sarežģīti, vienlaikus 
neierobežojot ESRK lomu vai pilnvaras pieprasīt informāciju, kas tai vajadzīga izvirzīto 
uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr. 207
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pirms informācijas pieprasījuma 
atbilstīgi 3. un 4. punktam ESRK 
apspriežas ar attiecīgo Eiropas uzraudzības 
iestādi, lai pārliecinātos par pieprasījuma 
proporcionalitāti.

5. Pirms informācijas pieprasījuma 
atbilstīgi 3. un 4. punktam ESRK 
apspriežas ar attiecīgo Eiropas uzraudzības 
iestādi, lai pārliecinātos par pieprasījuma 
samērīgumu. Finanšu iestāžu papildu 
pienākumam sniegt datus pēc ESRK 
pieprasījuma nevajadzētu nesamērīgi 
palielināt šo iestāžu administratīvo slogu.

Or. en

Pamatojums

Finanšu iestādēm ir jāpilda savas saistības sniegt datus, izmantojot jau pastāvošu 
informācijas kontaktpunktu, lai novērstu birokrātijas palielināšanos.
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Grozījums Nr. 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
15. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a ESRK personāls un Eiropas 
uzraudzības iestāžu personāls var 
apmeklēt uzraudzītāju un sistēmiski 
nozīmīgu finanšu grupu sanāksmes, jo 
īpaši uzraudzītāju kolēģiju sanāksmes, un 
tie var uzdot jautājumus un tieši saņemt 
attiecīgo informāciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 209
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Jebkuru ESRK pieprasījumu aplūkot 
datus, kuri attiecas uz kādu atsevišķu 
finanšu iestādi, dara zināmu arī minētajai 
finanšu iestādei, kurai ir tiesības, 
neskarot tai pieejamos tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus, izteikt viedokli par 
ESRK veiktā pieprasījuma pamatotību.
Attiecīgā valsts kompetentā iestāde kā 
minētās finanšu iestādes uzraudzītājs 
darbojas kā šādas informācijas starpnieks 
un dod piekrišanu, pirms attiecīgā 
Eiropas uzraudzības iestāde var sniegt 
informāciju ESRK.

Or. en
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Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai jebkuru ESRK pieprasījumu piekļūt datiem par konkrētu finanšu 
iestādi dara pilnībā zināmu minētajai iestādei un lai šai iestādei ir iespēja izteikt viedokli par 
ESRK pieprasījuma pamatotību.

Grozījums Nr. 210
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
15. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a ESRK var sadarboties ar trešo valstu 
uzraudzības iestādēm un starptautiskiem 
forumiem, lai sekmētu informācijas 
apmaiņu un izveidotu mehānismu, kā 
apkopot tās pienākumu veikšanai 
vajadzīgo informāciju par sistēmiskiem 
riskiem un veikt šādas informācijas 
apmaiņu.

Or. en

Pamatojums

ESRK vajadzētu būt skaidri noteiktām starptautiskām pilnvarām veicināt informācijas 
apkopošanu un apmaiņu ar citiem finanšu tirgiem, lai ņemtu vērā potenciālo sistēmisko risku 
pārrobežu raksturu.

Grozījums Nr. 211
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
15. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Attiecībā uz 15. panta 4., 5. un 
5.a punktu ESRK, Eiropas uzraudzības 
iestādes un valstu kompetentās iestādes 
pilnībā ņem vērā spēkā esošos nolīgumus 
ar trešo valstu uzraudzības iestādēm.
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Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā, šķiet, nav ņemta vērā uzraudzības kārtība bankām, kuras darbojas 
ES, bet kuru kompetentā uzraudzības iestāde atrodas ārpus ES. ES uzraudzības sistēmā ir 
jāņem vērā spēkā esošie nolīgumi ar trešo valstu uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr. 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja konstatēti nopietni riski, kas apdraud 
3. panta 1. punktā minētā mērķa 
sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un 
vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem.

1. Ja konstatēti nopietni riski, kas apdraud 
3. panta 1. punktā minētā mērķa 
sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un 
vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem, tostarp 
vajadzības gadījumā tiesību aktu 
ierosmēm, un iesaka atbalsta pasākumus, 
kuri atbilst konkrētajam gadījumam.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir nostiprināt ESRK spēju jau krīzes pirmsākumā stabilizēt 
ekonomikas stāvokli. ESRK būtu jāspēj sniegt pienācīgus atbalsta līdzekļus, kuri tiktu 
norādīti, sniedzot ieteikumus vai izsakot brīdinājumus. Šāda kompetence uzlabos ESRK darba 
efektivitāti. Paredzams, ka ESRK ieteikumi un brīdinājumi ievērojami ietekmēs dalībvalstu 
finanšu tirgus un tautsaimniecību. 

Grozījums Nr. 213
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja konstatēti nopietni riski, kas apdraud 
3. panta 1. punktā minētā mērķa 

1. Ja konstatēti nopietni riski, kas apdraud 
3. panta 1. punktā minētā mērķa 
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sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un 
vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem.

sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un 
vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem, tostarp 
vajadzības gadījumā tiesību aktu 
ierosmēm.

Or. en

Pamatojums

Nesenā krīze apliecināja, ka sistēmiskus riskus var izraisīt tiesību aktos paredzētais, tādēļ 
būtu jānodrošina ESRK iespēja rīkoties jebkādu potenciālu tiesību aktu nepilnību gadījumā. 
Šī grozījuma pamatojumu jau ierosināja ECOFIN padome.

Grozījums Nr. 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja konstatēti nopietni riski, kas apdraud 
3. panta 1. punktā minētā mērķa 
sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un 
vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem.

1. Ja konstatēti nopietni riski, kas apdraud 
3. panta 1. punktā minētā mērķa 
sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un 
vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem, tostarp 
vajadzības gadījumā tiesību aktu 
ierosmēm.

Or. en

Pamatojums

Nesenā krīze apliecināja, ka sistēmiskus riskus var izraisīt tiesību aktos paredzētais, tādēļ 
būtu jānodrošina ESRK iespēja rīkoties jebkādu potenciālu tiesību aktu nepilnību gadījumā.
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Grozījums Nr. 215
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja konstatēti nopietni riski, kas apdraud 
3. panta 1. punktā minētā mērķa 
sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un 
vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem.

1. Ja konstatēti nopietni riski, kas apdraud 
3. panta 1. punktā minētā mērķa 
sasniegšanu, ESRK izsaka brīdinājumus un 
vajadzības gadījumā sniedz ieteikumus 
korektīviem pasākumiem. Brīdinājumus 
un ieteikumus vajadzības gadījumā dara 
publiski pieejamus.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a ESRK sniegto ieteikumu un 
paziņojumu adresāti var būt finanšu 
iestādes Eiropas Savienībā, Eiropas 
Centrālā banka un dalībvalstu centrālās 
bankas.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu centrālās bankas un Eiropas Centrālā banka nebūtu jāizslēdz no ESRK izstrādātu 
nesaistošu ieteikumu un paziņojumu potenciālo adresātu loka.
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Grozījums Nr. 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti arī 
Padomei un, ja tie ir adresēti vienai vai 
vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad 
arī Eiropas uzraudzības iestādēm. 

3. Visi brīdinājumi un ieteikumi tiek 
nosūtīti arī Padomei, Eiropas Parlamenta 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājam un 
Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti arī 
Padomei un, ja tie ir adresēti vienai vai 
vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad
arī Eiropas uzraudzības iestādēm.

3. Brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti arī 
2. punktā minētajiem adresātiem,
Padomei un, ja tie ir adresēti vienai vai 
vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad 
arī Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Sniedzot ieteikumus ar Padomes starpniecību, iespējams, nevarēs nodrošināt to, lai tie 
galvenokārt būtu balstīti uz tehniskiem novērtējumiem, tādēļ ir jānodrošina atbilstošas 
procedūras tiešai saziņai ar ieteikumu adresātiem, nevis ar Padomes starpniecību. Šī 
grozījuma pamatojumu jau ierosināja ECOFIN padome.
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Grozījums Nr. 219
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti arī 
Padomei un, ja tie ir adresēti vienai vai 
vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad 
arī Eiropas uzraudzības iestādēm.

3. Brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti arī 
2. punktā minētajiem adresātiem,
Padomei un, ja tie ir adresēti vienai vai 
vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad 
arī Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Sniedzot ieteikumus ar Padomes starpniecību, iespējams, nevarēs nodrošināt to, lai tie 
galvenokārt būtu balstīti uz tehniskiem novērtējumiem, tādēļ ir jānodrošina atbilstošas 
procedūras tiešai saziņai ar ieteikumu adresātiem, nevis ar Padomes starpniecību.

Grozījums Nr. 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti arī 
Padomei un, ja tie ir adresēti vienai vai 
vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad 
arī Eiropas uzraudzības iestādēm.

3. Brīdinājumi un ieteikumi tiek nosūtīti arī 
2. punktā minētajiem adresātiem,
Padomei un, ja tie ir adresēti vienai vai 
vairākām valsts uzraudzības iestādēm, tad 
arī Eiropas uzraudzības iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Sniedzot ieteikumus ar Padomes starpniecību, iespējams, nevarēs nodrošināt to, lai tie 
galvenokārt būtu balstīti uz tehniskiem novērtējumiem, tādēļ ir jānodrošina atbilstošas 
procedūras tiešai saziņai ar ieteikumu adresātiem, nevis ar Padomes starpniecību.
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Grozījums Nr. 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Rīcība ārkārtas situācijās

1. Nelabvēlīgu pārmaiņu gadījumā, kuras 
var ievērojami apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti 
Eiropas Savienībā, ESRK saskaņā ar 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 
10. pantu Regulā (ES) Nr.  …/… [EBI], 
Regulā (ES) Nr.  .../... [EVTI] un Regulā 
(ES) Nr.  …/… [EAFPI] pēc savas 
iniciatīvas vai pēc Eiropas uzraudzības 
iestādes, Eiropas Parlamenta, Padomes 
vai Komisijas pieprasījuma var izteikt 
brīdinājumus, izsludinot ārkārtas 
situāciju.
2. Tiklīdz ESRK izsaka brīdinājumu, tā 
vienlaikus informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi, Komisiju un attiecīgo Eiropas 
uzraudzības iestādi.
3. ESRK pēc savas iniciatīvas vai pēc 
Eiropas uzraudzības iestādes, Padomes, 
Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
pieprasījuma pārskata 1. punktā minēto 
brīdinājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 222
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Rīcība ārkārtas situācijās

1. Nelabvēlīgu pārmaiņu gadījumā, kuras 
var ievērojami apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti 
Eiropas Savienībā, ESRK saskaņā ar 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktu pēc 
savas iniciatīvas vai pēc Eiropas 
uzraudzības iestādes, Eiropas Parlamenta, 
Padomes vai Komisijas pieprasījuma var 
izteikt brīdinājumus, izsludinot ārkārtas 
situāciju. Šiem brīdinājumiem 
nevajadzētu būt publiski pieejamiem, lai 
nodrošinātu finanšu tirgu stingru analīzi, 
kurā ESRK nav jāņem vērā reakcija, kāda 
var rasties kapitāla tirgū.
2. Tiklīdz ESRK izsaka brīdinājumu, tā 
vienlaikus informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi, Komisiju, dalībvalstu 
uzraudzības iestādes un attiecīgo Eiropas 
uzraudzības iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Rīcība ārkārtas situācijās

1. Nelabvēlīgu pārmaiņu gadījumā, kuras 
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var ievērojami apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti 
Eiropas Savienībā, ESRK saskaņā ar 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktu pēc 
savas iniciatīvas vai pēc Eiropas 
uzraudzības iestādes, Eiropas Parlamenta, 
Padomes, valsts uzraudzības iestādes vai 
Komisijas pieprasījuma var izteikt 
brīdinājumus, izsludinot ārkārtas 
situāciju.
2. Tiklīdz ESRK izsaka brīdinājumu, tā 
vienlaikus informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi, Komisiju, attiecīgo Eiropas 
uzraudzības iestādi un dalībvalstu 
uzraudzības iestādes.

Or. en

Pamatojums

Valstu uzraudzības iestādēm būtu arī jāspēj vērsties pie ESRK, lai saņemtu informāciju par 
iespējamu ārkārtas tirgus traucējumu situāciju. Turklāt tās būtu tieši jāinformē par 
brīdinājumiem ārkārtas situāciju gadījumā.

Grozījums Nr. 224
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Rīcība ārkārtas situācijās

1. Nelabvēlīgu pārmaiņu gadījumā, kuras 
var ievērojami apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti 
Eiropas Savienībā, ESRK saskaņā ar 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktu pēc 
savas iniciatīvas vai pēc iestādes, 
Padomes, Eiropas Parlamenta vai 
Komisijas pieprasījuma var izteikt 
brīdinājumus un attiecīgā gadījumā 
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izsludināt ārkārtas situāciju.
2. Tiklīdz ESRK izsaka brīdinājumu, tā 
vienlaikus informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi, Komisiju un attiecīgo Eiropas 
uzraudzības iestādi.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir piešķirt ESRK pilnvaras izsludināt ārkārtas situāciju. Ārkārtas 
situācijas izsludināšanai vajadzētu būt par pamatu tam, lai attiecīgā EUI varētu pieņemt 
lēmumus, kas ir tieši jāpiemēro valstu kompetentajām iestādēm. Lai risinātu iespējamo 
ārkārtas situāciju radītās problēmas, saistībā ar ES vienotā finanšu pakalpojumu tirgus 
izveidi ir jārīkojas koordinēti, jo krīze vienā dalībvalstī var strauji sasniegt citas valstis.

Grozījums Nr. 225
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Rīcība ārkārtas situācijās

1. Nelabvēlīgu pārmaiņu gadījumā, kuras 
var ievērojami apdraudēt finanšu tirgu 
efektīvu darbību un integritāti vai finanšu 
sistēmas vai tās daļas stabilitāti Eiropas 
Savienībā, ESRK saskaņā ar 3. panta 
2. punkta b) apakšpunktu pēc savas 
iniciatīvas vai pēc iestādes, Padomes, 
Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
pieprasījuma var izteikt brīdinājumus un 
attiecīgā gadījumā izsludināt ārkārtas 
situāciju.
2. Tiklīdz ESRK izsaka brīdinājumu, tā 
vienlaicīgi informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi, Komisiju un Eiropas uzraudzības 
iestādi.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir piešķirt ESRK pilnvaras izsludināt ārkārtas situāciju. Ārkārtas 
situācijas izsludināšanai vajadzētu būt par pamatu tam, lai attiecīgā EUI varētu pieņemt 
lēmumus, kas ir tieši jāpiemēro valstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 226
Miguel Portas

Regulas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
Rīcība ārkārtas situācijās

1. Nelabvēlīgu pārmaiņu gadījumā, kuras 
var ievērojami apdraudēt finanšu tirgu 
pienācīgu darbību un integritāti vai 
finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitāti 
Eiropas Savienībā, ESRK saskaņā ar 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktu pēc 
savas iniciatīvas vai pēc Eiropas 
uzraudzības iestādes pieprasījuma var 
izteikt brīdinājumus, izsludinot ārkārtas 
situāciju.
2. Tiklīdz ESRK izsaka brīdinājumu, tā 
vienlaicīgi informē Eiropas Parlamentu, 
Padomi, Komisiju un Eiropas uzraudzības 
iestādi.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 227
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā 1. Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
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minētais ieteikums ir adresēts vienai vai 
vairākām dalībvalstīm vai vienai vai 
vairākām Eiropas uzraudzības iestādēm, 
vai vienai vai vairākām valstu uzraudzības 
iestādēm, adresāti ESRK paziņo par 
pasākumiem, kas veikti, atbildot uz 
ieteikumiem, vai paskaidro, kādēļ tie nav 
rīkojušies. Padome un, ja vajadzīgs, 
Eiropas uzraudzības iestādes tiek 
informētas.

minētais ieteikums ir adresēts Komisijai,
vienai vai vairākām dalībvalstīm vai vienai 
vai vairākām Eiropas uzraudzības 
iestādēm, vai vienai vai vairākām valstu 
uzraudzības iestādēm, adresāti ESRK 
paziņo par pasākumiem, kas veikti, atbildot 
uz ieteikumiem, vai paskaidro, kādēļ tie 
nav rīkojušies. Padome un, ja vajadzīgs, 
Eiropas uzraudzības iestādes tiek 
informētas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nesenā krīze apliecināja, ka sistēmiskus riskus var izraisīt tiesību aktos paredzētais, 
būtu jānodrošina ESRK iespējas aicināt Komisiju novērst jebkādu iespējamo traucējumu, ko 
varētu radīt tiesību aktu nepilnības. Šī grozījuma pamatojumu jau ierosināja ECOFIN 
padome.

Grozījums Nr. 228
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
minētais ieteikums ir adresēts vienai vai 
vairākām dalībvalstīm vai vienai vai 
vairākām Eiropas uzraudzības iestādēm, 
vai vienai vai vairākām valstu uzraudzības 
iestādēm, adresāti ESRK paziņo par 
pasākumiem, kas veikti, atbildot uz 
ieteikumiem, vai paskaidro, kādēļ tie nav 
rīkojušies. Padome un, ja vajadzīgs, 
Eiropas uzraudzības iestādes tiek 
informētas.

1. Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
minētais ieteikums ir adresēts Komisijai,
vienai vai vairākām dalībvalstīm vai vienai 
vai vairākām Eiropas uzraudzības 
iestādēm, vai vienai vai vairākām valstu 
uzraudzības iestādēm, adresāti ESRK 
paziņo par pasākumiem, kas veikti, atbildot 
uz ieteikumiem, vai paskaidro, kādēļ tie 
nav rīkojušies. Padome un, ja vajadzīgs, 
Eiropas uzraudzības iestādes tiek 
informētas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nesenā krīze apliecināja, ka sistēmiskus riskus var izraisīt tiesību aktos paredzētais, 
būtu jānodrošina ESRK iespējas aicināt Komisiju novērst jebkādu iespējamo traucējumu, ko 
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varētu radīt tiesību aktu nepilnības.

Grozījums Nr. 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
minētais ieteikums ir adresēts vienai vai 
vairākām dalībvalstīm vai vienai vai 
vairākām Eiropas uzraudzības iestādēm, 
vai vienai vai vairākām valstu uzraudzības 
iestādēm, adresāti ESRK paziņo par 
pasākumiem, kas veikti, atbildot uz 
ieteikumiem, vai paskaidro, kādēļ tie nav 
rīkojušies. Padome un, ja vajadzīgs, 
Eiropas uzraudzības iestādes tiek 
informētas.

1. Ja 3. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
minētais ieteikums ir adresēts Komisijai,
vienai vai vairākām dalībvalstīm vai vienai 
vai vairākām Eiropas uzraudzības 
iestādēm, vai vienai vai vairākām valstu 
uzraudzības iestādēm, adresāti ESRK 
paziņo par pasākumiem, kas veikti, atbildot 
uz ieteikumiem, vai paskaidro, kādēļ tie 
nav rīkojušies. Padome un, ja vajadzīgs, 
Eiropas uzraudzības iestādes tiek 
informētas.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nesenā krīze apliecināja, ka sistēmiskus riskus var izraisīt tiesību aktos paredzētais, 
būtu jānodrošina ESRK iespējas aicināt Komisiju novērst jebkādu iespējamo traucējumu, ko 
varētu radīt tiesību aktu nepilnības.

Grozījums Nr. 230
Gianni Pittella

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā, un tā adresāti nav varējuši 
pienācīgi paskaidrot rīcības trūkumu, tā 
informē Padomi vai, ja nepieciešams, 
konkrētas Eiropas uzraudzības iestādes.

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā vai nav apmierināta ar to, kā 
adresāti ir ievērojuši ieteikumus, un tā 
adresāti nav varējuši sniegt pienācīgus 
pamatojumus, tā informē Eiropas 
Parlamentu, Padomi un, ja nepieciešams, 
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konkrētas Eiropas uzraudzības iestādes.

Or. en

Pamatojums

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple ‘execution’ of 
ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Grozījums Nr. 231
Leonardo Domenici

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā, un tā adresāti nav varējuši 
pienācīgi paskaidrot rīcības trūkumu, tā 
informē Padomi vai, ja nepieciešams, 
konkrētas Eiropas uzraudzības iestādes.

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā vai nav apmierināta ar to, kā 
adresāti ir ievērojuši ieteikumus, un tā 
adresāti nav varējuši sniegt pienācīgus 
pamatojumus, tā informē Eiropas 
Parlamentu, Padomi un, ja nepieciešams, 
konkrētas Eiropas uzraudzības iestādes.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ESRK ieteikumi nav tiesiski saistoši, Padomei un Eiropas Parlamentam ir pienācīgi 
jāuzrauga ESRK ieteikumu īstenošana. Kā liecina pieredze, dalībvalstu iestādes nav 
piešķīrušas pienācīgu nozīmi ECB periodiski sniegtajiem brīdinājumiem. 
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Grozījums Nr. 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā, un tā adresāti nav varējuši 
pienācīgi paskaidrot rīcības trūkumu, tā 
informē Padomi vai, ja nepieciešams, 
konkrētas Eiropas uzraudzības iestādes.

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā vai nav apmierināta ar to, kā 
adresāti ir ievērojuši ieteikumus, un tā 
adresāti nav varējuši sniegt pienācīgus 
pamatojumus, tā informē Eiropas 
Parlamentu, Padomi un, ja nepieciešams, 
konkrētas Eiropas uzraudzības iestādes.

Or. en

Pamatojums

Tā kā ESRK ieteikumi nav tiesiski saistoši, Padomei un Eiropas Parlamentam ir pienācīgi 
jāuzrauga ESRK ieteikumu īstenošana. Tādēļ būtu lietderīgi ļaut ESRK vērsties pēc 
palīdzības pie Eiropas Parlamenta un Padomes arī tad, ja tā nav apmierināta ar to, kā 
adresāti ir ievērojuši ieteikumus. 

Grozījums Nr. 233
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā, un tā adresāti nav varējuši 
pienācīgi paskaidrot rīcības trūkumu, tā 
informē Padomi vai, ja nepieciešams, 
konkrētas Eiropas uzraudzības iestādes.

2. Ja ESRK nolemj, ka ieteikums nav 
ņemts vērā un tā adresāti nav varējuši 
pienācīgi paskaidrot rīcības trūkumu, tā 
informē Eiropas Parlamentu, Padomi,
Komisiju un, ja nepieciešams, konkrētas 
Eiropas uzraudzības iestādes.

Or. en
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Grozījums Nr. 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izskatot katru gadījumu atsevišķi, ESRK 
valde lemj, vai brīdinājumu vai ieteikumu 
darīt publiski pieejamu. Atkāpjoties no 
10. panta 2. punkta, lai brīdinājums vai 
ieteikums kļūtu publiski pieejams, par to 
jābalso ar divu trešdaļu kvalificētu balsu 
vairākumu.

1. Izskatot katru gadījumu atsevišķi, ESRK 
valde lemj, vai brīdinājumu vai ieteikumu 
darīt publiski pieejamu. Brīdinājumiem un 
ieteikumiem vajadzētu būt 
konfidenciāliem tikai tad, ja pastāv 
neapšaubāms risks, ka tie varētu sekmēt 
ievērojami destabilizējošu reakciju tirgos. 
Atkāpjoties no 10. panta 2. punkta, lai 
pieņemtu lēmumu par brīdinājuma vai 
ieteikuma neizpaušanu, ir jābalso ar divu 
trešdaļu kvalificētu balsu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Enikő Győri

Regulas priekšlikums
18. pants – 2.a punkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vajadzētu arī paredzēt tiesības 
Eiropas Sistēmisko risku komitejas 
sniegto ieteikumu adresātiem publiskot 
savus uzskatus un apsvērumus saistībā ar 
ESRK publicētajiem brīdinājumiem un 
ieteikumiem. 

Or. en

Pamatojums

Adresātiem vajadzētu būt tiesīgiem publiski paust savus apsvērumus pēc ESRK ieteikuma 
sniegšanas.
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Grozījums Nr. 236
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ESRK valde izlemj nedarīt 
brīdinājumu vai ieteikumu publiski 
pieejamu, adresāts un vajadzības 
gadījumā Padome un Eiropas 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai aizsargātu to 
konfidenciālo raksturu. Padomes 
priekšsēdētājs var izlemt neizplatīt 
brīdinājumu vai ieteikumu citiem 
Padomes locekļiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 237
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ESRK valde izlemj nedarīt 
brīdinājumu vai ieteikumu publiski 
pieejamu, adresāts un vajadzības gadījumā 
Padome un Eiropas uzraudzības iestādes 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
aizsargātu to konfidenciālo raksturu. 
Padomes priekšsēdētājs var izlemt 
neizplatīt brīdinājumu vai ieteikumu citiem 
Padomes locekļiem.

3. Ja ESRK valde izlemj nedarīt 
brīdinājumu vai ieteikumu publiski 
pieejamu, adresāts un vajadzības gadījumā 
Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai aizsargātu to konfidenciālo 
raksturu. Padomes priekšsēdētājs var 
izlemt neizplatīt brīdinājumu vai ieteikumu 
citiem Padomes locekļiem. Iestādes 
priekšsēdētājs un Eiropas Parlamenta 
atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var 
izlemt neizplatīt brīdinājumu vai 
ieteikumu citiem savas organizācijas 
locekļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 238
Wolf Klinz

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ESRK valde izlemj nedarīt 
brīdinājumu vai ieteikumu publiski 
pieejamu, adresāts un vajadzības gadījumā 
Padome un Eiropas uzraudzības iestādes 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
aizsargātu to konfidenciālo raksturu. 
Padomes priekšsēdētājs var izlemt 
neizplatīt brīdinājumu vai ieteikumu citiem 
Padomes locekļiem.

3. Ja ESRK valde izlemj nedarīt 
brīdinājumu vai ieteikumu publiski 
pieejamu, adresāts un vajadzības gadījumā 
Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas 
uzraudzības iestādes, kā arī valstu 
uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai aizsargātu to konfidenciālo 
raksturu. Padomes priekšsēdētājs var 
izlemt neizplatīt brīdinājumu vai ieteikumu 
citiem Padomes locekļiem.

Or. en

Pamatojums

Arī valstu uzraudzības iestādēm vajadzētu ievērot ESRK ieteikuma vai brīdinājuma 
konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja ESRK valde nolemj nepublicēt 
ieteikumu vai brīdinājumu, attiecīgais 
ieteikums vai brīdinājums ir konfidenciāls 
divus gadus pēc lēmuma pieņemšanas. 
Pēc minētā divu gadu laikposma ESRK 
valde veic visus pasākumus, lai 
nodrošinātu publisku piekļuvi 
ieteikumiem vai brīdinājumiem, kuri 
iepriekš bijuši konfidenciāli. ESRK valde 
pieņem lēmumu par ieteikuma vai 
brīdinājuma konfidencialitātes termiņa 
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pagarināšanu uz trijiem gadiem. 
Atkāpjoties no 10. panta 2. punkta, lai 
pagarinātu brīdinājuma vai ieteikuma 
konfidencialitātes termiņu, ir jāpieņem 
vienprātīgs lēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visus datus, uz kuru pamata ESRK 
valde veic analīzi, pirms brīdinājuma 
izteikšanas vai ieteikuma sniegšanas 
atbilstoši anonīmi publicē, lai tos būtu 
iespējams analizēt. Konfidenciālu 
brīdinājumu gadījumā informācijas 
pieejamību nodrošina tikai pēc analīzes.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Ramon Tremosa i Balcells

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vismaz reizi gadā ESRK sniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

1. Vismaz divreiz gadā, bet plašu 
finansiālo grūtību gadījumā biežāk, 
ESRK sniedz ziņojumu Padomei un
Eiropas Parlamentam saistībā ar pusgada 
ziņojuma publicēšanu un par 
jautājumiem, kas atšķiras no Eiropas 
Parlamenta un Eiropas Centrālās bankas 
priekšsēdētāja monetārā dialoga 
jautājumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 242
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vismaz reizi gadā ESRK sniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

1. Vismaz četras reizes gadā ESRK sniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pēc Padomes vai Komisijas 
uzaicinājuma ESRK izskata arī īpašus 
jautājumus.

(2) Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, 
Eiropas Parlamenta vai Komisijas 
uzaicinājuma ESRK izskata arī īpašus 
jautājumus.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas Parlamentam būtu vienlīdzīgas iespējas ar Padomi un 
Komisiju noteikt ESRK pienākumu pārbaudīt konkrētus jautājumus. ESRK vajadzētu 
konsultēties ar visām ieinteresētajām personām, ne tikai privātā sektora pārstāvjiem. Visos 
jautājumos jārīkojas tā, kā uzskata par vajadzīgu ieinteresētās personas, nevis ESRK.



PE439.845v01-00 86/86 AM\808496LV.doc

LV

Grozījums Nr. 244
Derk Jan Eppink

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, un 
pēc ECB atzinuma saņemšanas Padome 
pārskata šo regulu pēc trīs gadiem pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā un nosaka, vai 
ESRK misija un organizācija ir jāpaskata.

Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, un 
pēc ECB atzinuma saņemšanas Padome 
pārskata šo regulu pēc diviem gadiem pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā un nosaka, vai 
ESRK misija un organizācija ir jāpārskata.

Or. en

Pamatojums

Lai atkārtoti nodrošinātu ESRK pareizu darbību strauji mainīgajā vidē, pārskatīšanas 
klauzulai vajadzētu paredzēt īsu termiņu, tādējādi ļaujot regulatoriem veikt pielāgojumus 
atbilstoši tirgus izmaiņām.


