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Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In haar mededeling met als titel 
"Europees financieel toezicht" van 27 mei 
2009 beschreef de Commissie een reeks 
hervormingen van de huidige regelingen 
voor het waarborgen van de financiële 
stabiliteit op EU-niveau, met name de 
oprichting van een Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR) dat 
verantwoordelijk is voor het 
macroprudentiële toezicht. De Raad van 9 
juni 2009 en de Europese Raad van 18 en 
19 juni hebben het standpunt van de 
Commissie onderschreven en hebben zich 
verheugd getoond over het voornemen van 
de Commissie om met wetsvoorstellen te 
komen zodat het nieuwe kader in de loop 
van 2010 in werking kan treden. In 
overeenstemming met het standpunt van de 
Commissie concludeerde de Raad onder 
meer dat "de ECB het ECSR analytische, 
statistische, administratieve en logistieke 
ondersteuning dient te verlenen en daarbij 
ook dient te putten uit technisch advies van 
de nationale centrale banken en 
toezichthouders".

(5) In haar mededeling met als titel 
"Europees financieel toezicht" van 27 mei 
2009 beschreef de Commissie een reeks 
hervormingen van de huidige regelingen 
voor het waarborgen van de financiële 
stabiliteit op EU-niveau, met name de 
oprichting van een Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR) dat 
verantwoordelijk is voor het 
macroprudentiële toezicht. De Raad van 9 
juni 2009 en de Europese Raad van 18 en 
19 juni hebben het standpunt van de 
Commissie onderschreven en hebben zich 
verheugd getoond over het voornemen van 
de Commissie om met wetsvoorstellen te 
komen zodat het nieuwe kader in de loop 
van 2010 in werking kan treden. In 
overeenstemming met het standpunt van de 
Commissie concludeerde de Raad onder 
meer dat "de ECB het ECSR analytische, 
statistische, administratieve en logistieke 
ondersteuning dient te verlenen en daarbij 
ook dient te putten uit technisch advies van 
de nationale centrale banken en 
toezichthouders". De ondersteuning van 
het ECSR door de ECB, alsook de aan het 
ECSR toegewezen taken moeten het 
beginsel van onafhankelijkheid van de 
ECB bij de uitoefening van haar taken uit 
hoofde van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie onverlet 
laten.

Or. en
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Amendement 90
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het is de taak van het ECSR om de 
systeemrisico's in normale 
omstandigheden te controleren en te 
beoordelen met het oog op enerzijds het 
beperken van de blootstelling van het 
systeem aan het risico dat de 
systeemcomponenten tekortschieten, en 
anderzijds het verbeteren van de 
veerkracht van het systeem in geval van
economische schokken. In dit opzicht 
dient het ECSR de financiële stabiliteit te 
vergroten en de negatieve gevolgen voor 
de groei en werkgelegenheid van de reële 
economie te beperken. Om deze taak te 
kunnen vervullen, dient het ECSR alle 
relevante informatie te analyseren, met 
name de wetgeving die een potentiële 
impact op de financiële stabiliteit heeft, 
zoals de voorschriften ten aanzien van de 
boekhouding, en op het gebied van 
faillissementen en financiële 
reddingsoperaties.

Or. en

Amendement 91
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
die van algemene aard zijn en op de 
Gemeenschap als geheel, individuele 
lidstaten of groepen van lidstaten 

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
en openbaar maken die van algemene aard 
zijn en op de Gemeenschap als geheel, 
individuele lidstaten of groepen van 
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betrekking hebben, met een welbepaalde 
termijn voor de beleidsreactie op de 
waarschuwingen en aanbevelingen.

lidstaten betrekking hebben, met een 
welbepaalde termijn voor de beleidsreactie 
op de waarschuwingen en aanbevelingen.

Or. en

Amendement 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
die van algemene aard zijn en op de 
Gemeenschap als geheel, individuele 
lidstaten of groepen van lidstaten 
betrekking hebben, met een welbepaalde 
termijn voor de beleidsreactie op de 
waarschuwingen en aanbevelingen.

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
die van algemene aard zijn en op de 
Gemeenschap als geheel, individuele 
lidstaten of groepen van lidstaten 
betrekking hebben, met een welbepaalde 
termijn voor de beleidsreactie op de 
waarschuwingen en aanbevelingen. Indien 
dergelijke waarschuwingen of 
aanbevelingen gericht zijn aan 
individuele lidstaten of groepen van 
lidstaten dient het ECSR eveneens 
adequate ondersteunende maatregelen 
voor te stellen die bijvoorbeeld uitgevoerd 
zouden kunnen worden door het Europese 
Stelsel van Centrale Banken. 

Or. en

Motivering

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 early stage; therefore there is a value in conferring to 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 enabling the relevant ESA to make 
decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a coordinated 
intervention.
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Amendement 93
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
die van algemene aard zijn en op de 
Gemeenschap als geheel, individuele 
lidstaten of groepen van lidstaten 
betrekking hebben, met een welbepaalde 
termijn voor de beleidsreactie op de 
waarschuwingen en aanbevelingen. 

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
die van algemene aard zijn en op de 
Gemeenschap als geheel, individuele 
lidstaten of groepen van lidstaten 
betrekking hebben, met een welbepaalde 
termijn voor de beleidsreactie op de 
waarschuwingen en aanbevelingen. Waar 
nodig moet het ECSR een waarschuwing 
kunnen afgeven met de verklaring dat 
zich een noodsituatie voordoet en een 
interventie in gang kunnen zetten door de 
Europese toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is een uitvloeisel van het voorgestelde amendement op de 
artikelen 3 en 16 met betrekking tot de hoofdtaken van het ECSR. Aanbevelingen en 
waarschuwingen van het ECSR hebben naar alle waarschijnlijkheid een significant effect op 
de financiële markten en de economieën van de lidstaten. Doel van het voorgestelde 
amendement is het verbeteren van de mogelijkheden van het ECSR om de economische 
situatie vanaf het allereerste begin van een crisis te stabiliseren. Het ECSR dient in staat te 
zijn om adequate ondersteunende instrumenten ter beschikking te stellen die samen met de 
aanbevelingen of waarschuwingen aangekondigd worden.

Amendement 94
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
die van algemene aard zijn en op de 
Gemeenschap als geheel, individuele 

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
die van algemene aard zijn en op de 
Gemeenschap als geheel, individuele 
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lidstaten of groepen van lidstaten 
betrekking hebben, met een welbepaalde 
termijn voor de beleidsreactie op de 
waarschuwingen en aanbevelingen. 

lidstaten of groepen van lidstaten 
betrekking hebben, met een welbepaalde 
termijn voor de beleidsreactie op de 
waarschuwingen en aanbevelingen. Waar 
nodig moet het ECSR een waarschuwing 
kunnen afgeven met de verklaring dat 
zich een noodsituatie voordoet en een 
interventie in gang kunnen zetten door de 
Europese toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Motivering

Voor het creëren van een interne EU-markt voor financiële diensten zijn gecoördineerde 
acties vereist om op potentiële noodsituaties voorbereid te zijn, aangezien een crisis in één 
bepaalde lidstaat zich snel over de grenzen heen zou kunnen verspreiden. Het ECSR beschikt 
over adequate instrumenten en een bijzonder perspectief om noodsituaties in een vroeg 
stadium te onderkennen; dat betekent dat het toekennen van de bevoegdheid aan het ECSR 
om een noodsituatie uit te roepen, in dat opzicht een meerwaarde heeft. 

Amendement 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
die van algemene aard zijn en op de 
Gemeenschap als geheel, individuele 
lidstaten of groepen van lidstaten 
betrekking hebben, met een welbepaalde 
termijn voor de beleidsreactie op de 
waarschuwingen en aanbevelingen. 

(8) Het ECSR moet, indien nodig, 
waarschuwingen en aanbevelingen afgeven 
die van algemene aard zijn en op de 
Gemeenschap als geheel, individuele 
lidstaten of groepen van lidstaten 
betrekking hebben, met een welbepaalde 
termijn voor de beleidsreactie op de 
waarschuwingen en aanbevelingen. Waar 
nodig moet het ECSR een waarschuwing 
kunnen afgeven met de verklaring dat 
zich een noodsituatie voordoet en een 
interventie in gang kunnen zetten door de 
Europese toezichthoudende autoriteiten.

Or. en
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Motivering

Voor het creëren van een interne EU-markt voor financiële diensten zijn gecoördineerde 
acties vereist om op potentiële noodsituaties voorbereid te zijn, aangezien een crisis in één 
bepaalde lidstaat zich snel over de grenzen heen zou kunnen verspreiden. Het ECSR beschikt 
over adequate instrumenten en een bijzonde perspectief om noodsituaties in een vroeg 
stadium te onderkennen; dat betekent dat het toekennen van de bevoegdheid aan het ECSR 
om een noodsituatie uit te roepen, in dat opzicht een meerwaarde heeft. 

Amendement 96
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Indien het ECSR een risico
vaststelt dat de goede werking en de
integriteit van de financiële markten of de
stabiliteit van het gehele financiële stelsel
van de Europese Unie of delen daarvan
ernstig kan bedreigen, moet het een
waarschuwing kunnen afgeven met de
verklaring dat zich een noodsituatie
voordoet. In een dergelijk geval moet het
ECSR onverwijld het Europees
Parlement, de Raad, de Commissie en de
Europese Toezichthoudende Autoriteit op
de hoogte stellen van zijn waarschuwing.
In geval van een noodsituatie moet het
ECSR noodwaarschuwingen afgeven.

Or. en

Motivering

Ook de nationale bevoegde autoriteiten dienen onverwijld op de hoogte te worden gesteld van 
dergelijke waarschuwingen.
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Amendement 97
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Indien het ECSR een risico 
vaststelt dat de goede werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van het gehele financiële stelsel 
van de Europese Unie of delen daarvan 
ernstig kan bedreigen, moet het een 
waarschuwing kunnen afgeven met de 
verklaring dat zich een noodsituatie 
voordoet. In een dergelijk geval moet het 
ECSR onverwijld het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
Europese Toezichthoudende Autoriteit op 
de hoogte stellen van zijn waarschuwing. 
In geval van een noodsituatie moet het 
ECSR noodwaarschuwingen afgeven.

Or. en

Amendement 98
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan
te vergroten, moeten dergelijke
waarschuwingen en aanbevelingen via de
Raad worden uitgebracht en, indien nodig,
via de bij Verordening (EG) nr. .../... van
het Europees Parlement en de Raad
opgerichte Europese Bankautoriteit, via
de bij Verordening (EG) nr. .../... van het
Europees Parlement en de Raad
opgerichte Europese Autoriteit voor
effecten en markten en via de bij
Verordening (EG) nr. .../... van het
Europees Parlement en de Raad

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan
te vergroten, moeten dergelijke
waarschuwingen en aanbevelingen via het
Europees Parlement en de Raad worden
uitgebracht en, indien nodig, via de
Europese toezichthoudende autoriteit 
(ETA) en de nationale toezichthoudende 
autoriteiten.
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opgerichte Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen.

Or. en

Motivering

Ook de nationale bevoegde autoriteiten dienen onverwijld op de hoogte te worden gesteld van 
dergelijke waarschuwingen.

Amendement 99
Miguel Portas

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan
te vergroten, moeten dergelijke
waarschuwingen en aanbevelingen via de
Raad worden uitgebracht en, indien nodig,
via de bij Verordening (EG) nr. .../... van
het Europees Parlement en de Raad
opgerichte Europese Bankautoriteit, via
de bij Verordening (EG) nr. .../... van het
Europees Parlement en de Raad
opgerichte Europese Autoriteit voor
effecten en markten en via de bij
Verordening (EG) nr. .../... van het
Europees Parlement en de Raad
opgerichte Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen.

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan
te vergroten, moeten dergelijke
waarschuwingen en aanbevelingen via de
Commissie worden uitgebracht en, indien 
nodig, via de Europese toezichthoudende
autoriteit (ETA).

Or. en

Amendement 100
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan
te vergroten, moeten dergelijke

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan
te vergroten, moeten dergelijke
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waarschuwingen en aanbevelingen via de
Raad worden uitgebracht en, indien nodig,
via de bij Verordening (EG) nr. .../... van
het Europees Parlement en de Raad
opgerichte Europese Bankautoriteit, via de 
bij Verordening (EG) nr. .../... van het
Europees Parlement en de Raad opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en via de bij Verordening (EG) nr. 
.../... van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen.

waarschuwingen en aanbevelingen 
rechtstreeks aan degenen tot wie zij zijn 
gericht, worden uitgebracht, met een kopie 
aan het Europees Parlement, de Raad en, 
indien nodig, aan de bij Verordening (EG) 
nr. .../... van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Bankautoriteit, 
aan de bij Verordening (EG) nr. .../... van 
het Europees Parlement en de Raad
opgerichte Europese Autoriteit voor
effecten en markten en aan de bij
Verordening (EG) nr. .../... van het
Europees Parlement en de Raad opgerichte 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen.

Or. en

Motivering

Het feit dat de aanbevelingen via de Raad worden gedaan, kan ertoe leiden dat zij niet 
voornamelijk op technische evaluaties zijn gebaseerd; derhalve dient er, naast een goede 
communicatie met de Raad en het Europees Parlement, voor adequate en directe 
communicatieprocedures gezorgd te worden met degenen tot wie de aanbevelingen zijn 
gericht. De achterliggende reden voor het voorgestelde amendement is reeds toegelicht door 
de Raad ECOFIN.

Amendement 101
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan 
te vergroten, moeten dergelijke 
waarschuwingen en aanbevelingen via de 
Raad worden uitgebracht en, indien nodig, 
via de bij Verordening (EG) nr. .../... van 
het Europees Parlement en de Raad 
opgerichte Europese Bankautoriteit, via de 
bij Verordening (EG) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en via de bij Verordening (EG) nr. 

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan 
te vergroten, moeten dergelijke 
waarschuwingen en aanbevelingen 
rechtstreeks aan degenen tot wie zij zijn 
gericht, worden uitgebracht, met een kopie 
aan het Europees Parlement, de Raad en, 
indien nodig, aan de bij Verordening (EG) 
nr. .../... van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Bankautoriteit, 
aan de bij Verordening (EG) nr. .../... van 
het Europees Parlement en de Raad 
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.../... van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen.

opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten en aan de bij 
Verordening (EG) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad opgerichte 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen.

Or. en

Motivering

Het feit dat de aanbevelingen via de Raad worden gedaan, kan ertoe leiden dat zij niet 
voornamelijk op technische evaluaties zijn gebaseerd; derhalve dient er, naast een goede 
communicatie met de Raad en het Europees Parlement, voor adequate en directe 
communicatieprocedures gezorgd te worden met degenen tot wie de aanbevelingen zijn 
gericht.

Amendement 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan 
te vergroten, moeten dergelijke 
waarschuwingen en aanbevelingen via de 
Raad worden uitgebracht en, indien nodig, 
via de bij Verordening (EG) nr. .../... van 
het Europees Parlement en de Raad 
opgerichte Europese Bankautoriteit, via de 
bij Verordening (EG) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en via de bij Verordening (EG) nr. 
.../... van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen.

(9) Om het gewicht en de legitimiteit ervan 
te vergroten, moeten dergelijke 
waarschuwingen en aanbevelingen 
rechtstreeks aan degenen tot wie zij zijn 
gericht, worden uitgebracht, met een kopie 
aan het Europees Parlement, de Raad en, 
indien nodig, aan de bij Verordening (EG) 
nr. .../... van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Bankautoriteit, 
aan de bij Verordening (EG) nr. .../... van 
het Europees Parlement en de Raad 
opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten en aan de bij 
Verordening (EG) nr. .../... van het 
Europees Parlement en de Raad opgerichte 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen.

Or. en
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Motivering

Het feit dat de aanbevelingen via de Raad worden gedaan, kan ertoe leiden dat zij niet 
voornamelijk op technische evaluaties zijn gebaseerd; derhalve dient er, naast een goede 
communicatie met de Raad en het Europees Parlement, voor adequate en directe 
communicatieprocedures gezorgd te worden met degenen tot wie de aanbevelingen zijn 
gericht.

Amendement 103
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen 
daadwerkelijk worden opgevolgd, moet het 
ECSR ook toezicht houden op de naleving 
van zijn aanbevelingen op basis van 
verslagen van degenen tot wie zijn 
aanbevelingen zijn gericht. Degenen tot 
wie aanbevelingen zijn gericht, moeten 
daaraan gevolg geven, tenzij afdoende kan 
worden gemotiveerd waarom geen actie 
wordt ondernomen (het "pas toe of leg 
uit"-mechanisme).

(10) Om ervoor te zorgen dat zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen 
daadwerkelijk worden opgevolgd, moet het 
ECSR ook toezicht houden op de naleving 
van zijn aanbevelingen op basis van 
verslagen van degenen tot wie zijn 
aanbevelingen zijn gericht. Degenen tot 
wie aanbevelingen zijn gericht, moeten elk 
verzuim om gevolg te geven aan een 
aanbeveling van het ECSR afdoende 
motiveren (het "pas toe of leg uit"-
mechanisme). Het ECSR dient een beroep 
te kunnen doen op het Europees 
Parlement en de Raad wanneer het niet 
tevreden is met de wijze waarop degenen 
tot wie de aanbevelingen zijn gericht, deze 
hebben uitgevoerd.

Or. en

Motivering

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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Amendement 104
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen 
daadwerkelijk worden opgevolgd, moet het 
ECSR ook toezicht houden op de naleving 
van zijn aanbevelingen op basis van 
verslagen van degenen tot wie zijn 
aanbevelingen zijn gericht. Degenen tot 
wie aanbevelingen zijn gericht, moeten 
daaraan gevolg geven, tenzij afdoende kan 
worden gemotiveerd waarom geen actie 
wordt ondernomen (het "pas toe of leg 
uit"-mechanisme).

(10) Om ervoor te zorgen dat zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen 
daadwerkelijk worden opgevolgd, moet het 
ECSR ook toezicht houden op de naleving 
van zijn aanbevelingen op basis van 
verslagen van degenen tot wie zijn 
aanbevelingen zijn gericht. Degenen tot 
wie aanbevelingen zijn gericht, moeten elk 
verzuim om gevolg te geven aan een 
aanbeveling van het ECSR afdoende 
motiveren (het "pas toe of leg uit"-
mechanisme). Het ECSR dient een beroep 
te kunnen doen op het Europees 
Parlement en de Raad wanneer het niet 
tevreden is met de wijze waarop degenen 
tot wie de aanbevelingen zijn gericht, deze 
hebben uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Het feit dat de aanbevelingen van het ECSR juridisch niet bindend zijn, betekent dat het 
noodzakelijk is dat de Raad en het Europees Parlement op adequate wijze toezicht houden op 
de uitvoering van de aanbevelingen van het ECSR; uit ervaring is immers gebleken dat de 
nationale autoriteiten niet veel waarde hechten aan de periodieke waarschuwingen van de 
ECB.

Amendement 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen 
daadwerkelijk worden opgevolgd, moet het 

(10) Om ervoor te zorgen dat zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen 
daadwerkelijk worden opgevolgd, moet het 
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ECSR ook toezicht houden op de naleving 
van zijn aanbevelingen op basis van 
verslagen van degenen tot wie zijn 
aanbevelingen zijn gericht. Degenen tot 
wie aanbevelingen zijn gericht, moeten 
daaraan gevolg geven, tenzij afdoende kan 
worden gemotiveerd waarom geen actie 
wordt ondernomen (het "pas toe of leg 
uit"-mechanisme).

ECSR ook toezicht houden op de naleving 
van zijn aanbevelingen op basis van 
verslagen van degenen tot wie zijn 
aanbevelingen zijn gericht. Degenen tot 
wie aanbevelingen zijn gericht, moeten elk 
verzuim om gevolg te geven aan een 
aanbeveling van het ECSR afdoende 
motiveren (het "pas toe of leg uit"-
mechanisme). Het ECSR dient een beroep 
te kunnen doen op het Europees 
Parlement en de Raad wanneer het niet 
tevreden is met de wijze waarop degenen 
tot wie de aanbevelingen zijn gericht, deze 
hebben uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Het feit dat de aanbevelingen van het ECSR juridisch niet bindend zijn, betekent dat het 
noodzakelijk is dat de Raad en het Europees Parlement op adequate wijze toezicht houden op 
de uitvoering van de aanbevelingen van het ECSR; uit ervaring is immers gebleken dat de 
nationale autoriteiten niet veel waarde hechten aan de periodieke waarschuwingen van het 
ECB. Het zou dan ook een goede zaak zijn indien het ECSR de mogelijkheid zou hebben om 
ook een beroep op het Europees Parlement en de Raad te kunnen doen in gevallen waarin het 
niet tevreden is over de uitvoering van de aanbevelingen door degenen tot wie zij gericht zijn.

Amendement 106
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het ECSR moet uitmaken of een 
aanbeveling vertrouwelijk moet blijven dan 
wel openbaar moet worden gemaakt, 
rekening houdende met het feit dat 
openbaarmaking in bepaalde 
omstandigheden kan bijdragen tot het 
opvolgen van aanbevelingen.

(11) Het ECSR moet uitmaken of een 
aanbeveling vertrouwelijk moet blijven dan 
wel openbaar moet worden gemaakt, 
rekening houdende met het feit dat 
openbaarmaking in het algemeen een 
goede manier is om bij te dragen tot het 
opvolgen van aanbevelingen.

Or. en
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Amendement 107
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het ECSR brengt ten minste één keer 
per jaar verslag uit aan het Europees 
Parlement en aan de Raad, en vaker in 
geval van wijdverspreide financiële onrust.

(12) De voorzitter van het ECSR dient ten 
minste twee keer per jaar uitgenodigd te 
worden voor een hoorzitting in het 
Europees Parlement ter gelegenheid van 
de publicatie van het halfjaarverslag van 
het ECSR, en vaker in geval van 
wijdverspreide financiële onrust. Dit dient 
buiten het normale kader van de 
monetaire dialoog tussen het Europees 
Parlement en de president van de 
Europese Centrale Bank plaats te vinden.

Or. en

Amendement 108
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Gezien het feit dat banken en 
financiële instellingen van landen van 
buiten de EU die lid zijn van de Europese 
Economische Ruimte / Europese 
Vrijhandelsassociatie, activiteiten in de 
Unie mogen verrichten, mits zij over een 
vergunning van hun thuisland 
beschikken, kan van elk van die landen 
een vertegenwoordiger op hoog niveau 
uitgenodigd worden om aan de 
bijeenkomsten van de algemene raad van 
het ECSR deel te nemen.

Or. en
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Amendement 109
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De onderlinge vervlechting van 
financiële instellingen en markten houdt in 
dat bij het opsporen en beoordelen van 
mogelijke systeemrisico's moet worden 
uitgegaan van een reeks relevante macro-
economische en microfinanciële gegevens 
en indicatoren. Het ECSR moet daarom 
toegang hebben tot alle benodigde
informatie voor het vervullen van zijn 
taken, waarbij de verplichte 
vertrouwelijkheid van deze gegevens in 
acht wordt genomen.

(16) De onderlinge vervlechting van 
financiële instellingen en markten houdt in 
dat bij het opsporen en beoordelen van 
mogelijke systeemrisico's moet worden 
uitgegaan van een reeks relevante macro-
economische en microfinanciële gegevens 
en indicatoren. Het ECSR moet daarom 
toegang hebben tot alle relevante
informatie die benodigd is voor het 
vervullen van zijn taken, waarbij de 
verplichte vertrouwelijkheid van deze 
gegevens in acht wordt genomen met het 
oog op het in stand houden van de 
marktstabiliteit.

Or. en

Motivering

Gezien de werkzaamheden van het ECSR is geheimhouding een van de belangrijkste 
voorwaarden. Alle informatie die vroegtijdig openbaar wordt gemaakt, kan ernstige gevolgen 
hebben voor de markt.

Amendement 110
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De onderlinge vervlechting van 
financiële instellingen en markten houdt in 
dat bij het opsporen en beoordelen van 
mogelijke systeemrisico's moet worden 
uitgegaan van een uitgebreide reeks 
relevante macro-economische en 
microfinanciële gegevens en indicatoren. 
Het ECSR moet daarom toegang hebben 

(16) De onderlinge vervlechting van 
financiële instellingen en markten houdt in 
dat bij het opsporen en beoordelen van 
mogelijke systeemrisico's moet worden 
uitgegaan van een uitgebreide reeks 
relevante macro-economische en 
microfinanciële gegevens en indicatoren. 
Het ECSR moet daarom toegang hebben 
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tot alle nodige informatie voor het 
vervullen van zijn taken, waarbij de 
verplichte vertrouwelijkheid van deze 
gegevens in acht wordt genomen.

tot alle nodige informatie voor het 
vervullen van zijn taken, waarbij de 
verplichte vertrouwelijkheid van deze 
gegevens in acht wordt genomen. De 
informatie dient in beginsel in een 
samengevatte of geaggregeerde vorm te 
worden verstrekt, tenzij er op basis van 
objectieve, verifieerbare gegevens sprake 
kan zijn van een aanhoudend en ernstig 
risico op een marktverstoring. Indien het 
ECSR om niet-samengevatte of niet-
geaggregeerde gegevens verzoekt, hebben 
de betreffende financiële instellingen het 
recht om hun standpunt kenbaar te 
maken over de merites van dat verzoek.

Or. en

Motivering

Dient in samenhang te worden gelezen met de amendementen op artikel 15. Het is de 
bedoeling dat de rol van het ECSR macroprudentieel van aard is waardoor het Comité in 
beginsel geen behoefte heeft aan bedrijfsspecifieke informatie. 

Amendement 111
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen en 
de Europese Bankautoriteit dienen lid te 
zijn van de relevante Comités voor 
crisisbeheer die deel uitmaken van de 
internationale Colleges van 
toezichthouders.

Or. en
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Amendement 112
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Marktdeelnemers kunnen een 
waardevolle bijdrage leveren aan het 
inzicht in de ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het financiële stelsel. In 
voorkomend geval moet het ECSR daarom 
belanghebbenden uit de particuliere sector 
raadplegen (vertegenwoordigers van de 
financiële sector, consumentenorganisaties, 
door de Commissie of door 
Gemeenschapswetgeving opgerichte 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten, …) en hun een eerlijke 
kans geven om hun standpunt te vertolken.

(17) Marktdeelnemers kunnen een 
waardevolle bijdrage leveren aan het 
inzicht in de ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het financiële stelsel. In 
voorkomend geval moet het ECSR daarom 
belanghebbenden uit de particuliere sector 
raadplegen (vertegenwoordigers van de 
financiële sector, consumentenorganisaties, 
door de Commissie of op grond van 
wetgeving van de Unie opgerichte 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten, …) en hun een eerlijke 
kans geven om hun standpunt te vertolken 
via een formeel adviespanel.

Or. en

Motivering

De raadpleging van belanghebbenden is waarschijnlijk veel effectiever met het oog op het 
inzicht van het ECSR in de markt indien dit via een formeel panel van praktijkmensen 
plaatsvindt.

Amendement 113
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een Europees Comité voor 
systeemrisico's opgericht, hierna het 
"ECSR" genoemd.

Er wordt een Europees Comité voor 
systeemrisico's opgericht, hierna het 
"ECSR" genoemd. Het Comité wordt 
gevestigd in Luxemburg.

Or. en
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Motivering

Het ECSR wordt gevestigd in Luxemburg in overeenstemming met artikel 10 van het besluit 
van de lidstaten van 8 april 1965 betreffende de toekenning van de zetels van Europese 
instellingen.

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het ESFT bestaat uit:
(a) het ECSR;
(b) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (effecten en markten), opgericht 
bij Verordening (EU) nr. …/2010 
(EAEM); 
(c) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), opgericht bij 
Verordening (EU) nr. …/2010 (EAVB);
(d) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (banken), opgericht bij 
Verordening (EU) nr. …/2010 (EBA); 
(e) het gemengd comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten, als bedoeld 
in artikel 40 van de respectievelijke 
verordeningen (EG) nr. …/… [EBA], 
nr. .../... [EAEM], nr …/…[EAVB];
(f) de autoriteiten van de lidstaten, als 
gespecificeerd in artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. …/… [EAEM], 
artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. …/2009 [EAVB] en artikel 1, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. …/… [EBA];
(g) de Commissie, met het oog op de 
uitvoering van de taken bedoeld in de 
artikelen 7 en 9 van de verordeningen 
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(EU) nr. …/… [EBA], nr. .../... [EAEM], 
nr. …/…[EAVB].
De onder de letters (b), (c) enen (c) 
genoemde ETA's hebben hun zetel in 
Frankfurt.

Or. en

Amendement 115
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) financiële instelling: een onderneming 
met als hoofdactiviteit het in ontvangst 
nemen van deposito's, het toekennen van 
leningen, het verlenen van verzekerings- of 
andere financiële diensten aan klanten of 
leden, dan wel het verrichten van 
beleggings- of handelsactiviteiten voor 
eigen rekening.

(a) financiële instelling: een onderneming 
met als hoofdactiviteit het in ontvangst 
nemen van deposito's, het toekennen van 
leningen, het verlenen van verzekerings- of 
andere financiële diensten aan klanten of 
leden, dan wel het verrichten van 
beleggings- of handelsactiviteiten voor 
eigen rekening, en alle andere 
ondernemingen en entiteiten die 
bedrijfsmatig in de Europese Unie actief 
zijn middels activiteiten van soortgelijke 
aard, zelfs indien zij niet rechtstreeks 
zaken doen met het grote publiek.

Or. en

Amendement 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) financieel stelsel: alle financiële 
instellingen, markten en de 
marktinfrastructuren.

(b) financieel stelsel: alle financiële 
instellingen, markten, producten en de 
marktinfrastructuren.
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Or. en

Amendement 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) systeemrisico: het risico op een 
verstoring van de financiële diensten 
veroorzaakt door een significante 
beschadiging van het financiële stelsel (of 
delen daarvan) met potentiële ernstige 
negatieve gevolgen voor de reële 
economie. In deze context geldt dat alle 
soorten instellingen, intermediairs, 
markten, infrastructuren en instrumenten 
op financieel gebied van significante 
invloed op dat stelsel kunnen zijn.

Or. en

Amendement 118
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ECSR is verantwoordelijk voor het 
macroprudentiële toezicht op het financiële 
stelsel binnen de Gemeenschap teneinde 
systeemrisico's binnen het financiële stelsel 
te voorkomen of te beperken, zodat 
perioden van wijdverbreide financiële 
onrust worden voorkomen, tot een soepele 
werking van de interne markt wordt 
bijgedragen en voor een duurzame 
bijdrage van de financiële sector aan de 
economische groei wordt gezorgd. 

1. Het ECSR is verantwoordelijk voor het 
macroprudentiële toezicht op het financiële 
stelsel binnen de Gemeenschap teneinde 
systeemrisico's binnen het financiële stelsel 
te voorkomen of te beperken, zodat 
perioden van wijdverbreide financiële 
onrust worden voorkomen en voor een 
duurzame bijdrage van de financiële sector 
aan de economische groei wordt gezorgd, 
waardoor een bijdrage wordt geleverd aan 
het verwezenlijken van de doelstellingen 
van de Unie zoals neergelegd in artikel 3 
van het Verdrag betreffende de Europese 
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Unie.

Or. en

Amendement 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ECSR is verantwoordelijk voor het 
macroprudentiële toezicht op het financiële 
stelsel binnen de Gemeenschap teneinde 
systeemrisico's binnen het financiële stelsel 
te voorkomen of te beperken, zodat 
perioden van wijdverbreide financiële 
onrust worden voorkomen, tot een soepele 
werking van de interne markt wordt 
bijgedragen en voor een duurzame bijdrage 
van de financiële sector aan de 
economische groei wordt gezorgd.

1. Het ECSR is verantwoordelijk voor het 
macroprudentiële toezicht op het financiële 
stelsel binnen de Gemeenschap teneinde 
systeemrisico's binnen het financiële stelsel 
te voorkomen of te beperken, zodat 
perioden van wijdverbreide financiële 
onrust worden voorkomen, tot een soepele 
werking van de interne markt wordt 
bijgedragen en voor een duurzame bijdrage 
van de financiële sector aan de 
economische groei wordt gezorgd, waarbij 
rekening gehouden dient te worden met 
het bepaalde in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Financiële crises kunnen van grote invloed zijn op de doelstelling van de Europese Unie als 
geheel en niet alleen op de interne markt of de economische groei. Dat is de reden om een 
verwijzing naar het doel van de Europese Unie op te nemen als neergelegd in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Amendement 120
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ECSR is verantwoordelijk voor het 1. Het ECSR is verantwoordelijk voor het 
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macroprudentiële toezicht op het financiële 
stelsel binnen de Gemeenschap teneinde 
systeemrisico's binnen het financiële stelsel 
te voorkomen of te beperken, zodat 
perioden van wijdverbreide financiële 
onrust worden voorkomen, tot een soepele 
werking van de interne markt wordt 
bijgedragen en voor een duurzame bijdrage 
van de financiële sector aan de 
economische groei wordt gezorgd.

macroprudentiële toezicht op het financiële 
stelsel binnen de Gemeenschap teneinde 
systeemrisico's binnen het financiële stelsel 
te voorkomen of te beperken, met name 
wat het ontstaan van toekomstige 
kredietzeepbellen in de Unie betreft, zodat 
perioden van wijdverbreide financiële 
onrust worden voorkomen, tot een soepele 
werking van de interne markt wordt 
bijgedragen en voor een duurzame bijdrage 
van de financiële sector aan de 
economische groei wordt gezorgd.

Or. en

Motivering

Door het belang van de kredietzeepbellen in de huidige crisis is het noodzakelijk om een 
expliciete verwijzing op te nemen om erop te duiden dat het voorkomen van dergelijke 
zeepbellen een van de doelstellingen van het ECSR is. 

Amendement 121
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in kaart brengen en/of verzamelen 
van de noodzakelijke gegevens van alle 
financiële instellingen en via de Europese 
toezichthoudende autoriteiten;

Or. en

Motivering

Zonder adequate gegevens is het onmogelijk om een goede beoordeling te geven van de 
financiële situatie van systeemtechnisch relevante financiële instellingen, van de potentiële 
aanwezigheid van activazeepbellen en van het goed functioneren van de marktinfrastructuren. 
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Amendement 122
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in kaart brengen en/of verzamelen 
van de noodzakelijke gegevens van alle 
financiële instellingen en via de Europese 
toezichthoudende autoriteiten;

Or. en

Motivering

Zonder adequate gegevens is het onmogelijk om een goede beoordeling te geven van de 
financiële situatie van systeemtechnisch relevante financiële instellingen, van de potentiële 
aanwezigheid van activazeepbellen en van het goed functioneren van de marktinfrastructuren. 

Amendement 123
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het uitbrengen van waarschuwingen 
ingeval er van significante risico's sprake 
lijkt te zijn;

(c) het uitbrengen van waarschuwingen 
ingeval er van significante risico's sprake 
lijkt te zijn en, in voorkomend geval, het 
afgeven van een verklaring dat er sprake 
is van een noodsituatie;

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om het ECSR de bevoegdheid te verschaffen om een 
noodsituatie uit te kunnen roepen teneinde de relevante Europese toezichthoudende autoriteit 
in staat te stellen een besluit te nemen dat rechtstreeks van toepassing is op de bevoegde 
nationale autoriteiten met het oog op het aansturen van een gecoördineerde interventie. Een 
dergelijke bepaling dient gecombineerd te worden met een amendement op de Verordeningen 
inzake de ETA's.
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Amendement 124
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het uitbrengen van waarschuwingen 
ingeval er van significante risico's sprake 
lijkt te zijn;

(c) het uitbrengen van waarschuwingen 
ingeval er van significante risico's sprake 
lijkt te zijn en, in voorkomend geval, het 
afgeven van een verklaring dat er sprake 
is van een noodsituatie;

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om het ECSR de bevoegdheid te verschaffen om een 
noodsituatie uit te kunnen roepen teneinde de relevante Europese toezichthoudende autoriteit 
in staat te stellen een besluit te nemen dat rechtstreeks van toepassing is op de bevoegde 
nationale autoriteiten met het oog op het aansturen van een gecoördineerde interventie.

Amendement 125
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het uitbrengen van waarschuwingen 
ingeval er van significante risico's sprake 
lijkt te zijn;

(c) het uitbrengen van waarschuwingen 
ingeval er van significante risico's sprake 
lijkt te zijn en, in voorkomend geval, het 
openbaar maken van dergelijke 
waarschuwingen;

Or. en
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Amendement 126
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) indien nodig, het aanbevelen van 
corrigerende maatregelen;

(d) het aanbevelen van corrigerende 
maatregelen en, indien nodig, het 
openbaar maken van de betreffende 
maatregelen;

Or. en

Amendement 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het voorstellen van adequate 
ondersteunende maatregelen ter 
versterking van de voorgestelde 
corrigerende actie;

Or. en

Motivering

Aanbevelingen en waarschuwingen van het ECSR hebben naar alle waarschijnlijkheid een 
significant effect op de financiële markten en de economieën van de lidstaten. Doel van het 
voorgestelde amendement is het verbeteren van de mogelijkheden van het ECSR om de 
economische situatie vanaf het allereerste begin van een crisis te stabiliseren. Het ECSR dient 
in staat te zijn om adequate ondersteunende instrumenten ter beschikking te stellen die samen 
met de aanbevelingen of waarschuwingen aangekondigd worden. Door een dergelijke 
bevoegdheid zal de effectiviteit van het ECSR worden vergroot.
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Amendement 128
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ECSR heeft een algemene raad, een 
stuurcomité en een secretariaat.

1. Het ECSR bestaat uit een algemene raad, 
een stuurcomité, een secretariaat en een 
raadgevend technisch comité.

Or. en

Amendement 129
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De algemene raad neemt de besluiten die 
nodig zijn om te garanderen dat de aan het 
ECSR toevertrouwde taken worden 
vervuld.

2. De algemene raad neemt de besluiten die 
nodig zijn om de taken uit te kunnen 
voeren als neergelegd in de letters (c) en 
(d) van artikel 3, lid 2, en dient te 
garanderen dat alle aan het ECSR 
toevertrouwde taken worden vervuld.

Or. en

Motivering

Het stuurcomité dient een grotere rol binnen het ECSR te spelen. De 
besluitvormingsbevoegdheid van de algemene raad dient beperkt te blijven tot het geven van 
waarschuwingen en aanbevelingen aangezien het ECSR anders inflexibel en te traag zou 
functioneren. Dat betekent dat het stuurcomité verantwoordelijk dient te zijn voor alle 
lopende werkzaamheden en voor de voorbereiding van de besluiten van de algemene raad. 
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Amendement 130
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het stuurcomité ondersteunt het 
besluitvormingsproces van het ECSR door 
de vergaderingen van de algemene raad 
voor te bereiden, de te bespreken 
documenten door te nemen en de 
voortgang van de lopende werkzaamheden 
van het ECSR te volgen.

3. Het stuurcomité ondersteunt het 
besluitvormingsproces van het ECSR door
risico's in kaart te brengen en daaraan 
prioriteiten toe te kennen, door de 
vergaderingen van de algemene raad voor 
te bereiden, door de taken uit te voeren als 
neergelegd in de letters (e) tot en met (h) 
van artikel 3, lid 2, en door de te 
bespreken documenten door te nemen en 
de voortgang van de lopende 
werkzaamheden van het ECSR te volgen.

Or. en

Motivering

Het stuurcomité dient een grotere rol binnen het ECSR te spelen. De 
besluitvormingsbevoegdheid van de algemene raad dient beperkt te blijven tot het geven van 
waarschuwingen en aanbevelingen aangezien het ECSR anders inflexibel en te traag zou 
functioneren. Dat betekent dat het stuurcomité verantwoordelijk dient te zijn voor alle 
lopende werkzaamheden en voor de voorbereiding van de besluiten van de algemene raad.  

Amendement 131
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het stuurcomité ondersteunt het 
besluitvormingsproces van het ECSR door 
de vergaderingen van de algemene raad 
voor te bereiden, de te bespreken 
documenten door te nemen en de 
voortgang van de lopende werkzaamheden 
van het ECSR te volgen. 

3. Het stuurcomité ondersteunt het 
besluitvormingsproces van het ECSR door 
de vergaderingen van de algemene raad 
voor te bereiden, de te bespreken 
documenten door te nemen en de 
voortgang van de lopende werkzaamheden 
van het ECSR te volgen. Wanneer de raad 
beslissingen moet nemen over kwesties 
met betrekking tot een bepaalde sector, zal 
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het stuurcomité nauw samenwerken met 
de bevoegde Europese autoriteit en de 
betrokken belanghebbenden uit de sector 
bij de voorbereiding van de 
vergaderstukken. 

Or. it

Amendement 132
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het stuurcomité ondersteunt het 
besluitvormingsproces van het ECSR door 
de vergaderingen van de algemene raad 
voor te bereiden, de te bespreken 
documenten door te nemen en de 
voortgang van de lopende werkzaamheden 
van het ECSR te volgen.

3. Het stuurcomité ondersteunt het 
besluitvormingsproces van het ECSR door 
de vergaderingen van de algemene raad 
voor te bereiden, de te bespreken 
documenten door te nemen en de 
voortgang van de lopende werkzaamheden 
van het ECSR te volgen. Wanneer de raad 
beslissingen moet nemen over kwesties 
met betrekking tot een bepaalde sector, zal 
het stuurcomité nauw samenwerken met 
de bevoegde Europese autoriteit en de 
betrokken belanghebbenden uit de sector 
bij de voorbereiding van de 
vergaderstukken. 

Or. it

Amendement 133
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het onafhankelijke raadgevende 
deskundigencomité waarnaar in artikel 12 
bis wordt verwezen zal onpartijdige 
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adviezen verlenen en 
achtergrondinformatie verstrekken over 
essentiële kwesties die relevant zijn voor 
de werkzaamheden van het ECSR en voor 
de stabiliteit van het financiële stelsel als 
geheel.

Or. en

Motivering

Naast het raadgevend technisch comité dient een onafhankelijk orgaan bestaande uit 
academici en deskundigen het ECSR van onpartijdig advies en van achtergrondinformatie te 
voorzien over essentiële kwesties. De voorzitter van dat raadgevende deskundigencomité dient 
deel uit te maken van het stuurcomité. 

Amendement 134
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Europese toezichthoudende 
autoriteiten vervullen binnen het ECSR 
de rol van deskundige inzake de macro-
economische risicoprofielen van de 
verschillende sectoren in de financiële 
dienstverlening. 

Or. it

Amendement 135
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Europese toezichthoudende 
autoriteiten vervullen binnen het ECSR 
de rol van deskundige inzake de macro-
economische risicoprofielen van de 
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verschillende sectoren in de financiële 
dienstverlening. 

Or. it

Amendement 136
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voorzitter en de vicevoorzitter van 
het ECSR worden voor een termijn van vijf 
jaar verkozen door en uit de leden van de 
algemene raad die ook lid zijn van de 
algemene raad van de ECB. Zij zijn
herkiesbaar. 

1. De voorzitter van het ECSR wordt voor 
een termijn van vijf jaar verkozen door en 
uit de leden van de algemene raad die ook 
lid zijn van de algemene raad van de ECB. 
Hij/zij is herkiesbaar.

Or. it

Amendement 137
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De eerste en de tweede vicevoorzitter
dienen gekozen te worden door en onder 
de leden van de algemene raad van de 
ECB voor dezelfde termijn die geldt voor 
het lidmaatschap van de algemene raad, 
waarbij wordt gestreefd naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
lidstaten en van de landen binnen en 
buiten de eurozone. De beide 
vicevoorzitters zijn herkiesbaar.

Or. en
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Motivering

De tweede vicevoorzitter van het ECSR dient ook van een centrale bank afkomstig te zijn ter 
waarborging van de onafhankelijkheid van de algemene raad van het ECSR en om een 
evenwichtigere samenstelling van het comité mogelijk te maken. 

Amendement 138
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De eerste vicevoorzitter wordt 
gekozen door de stemgerechtigde leden 
van de algemene raad waarbij wordt 
gestreefd naar een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de lidstaten en 
van de landen binnen en buiten de 
eurozone. Hij of zij kan worden herkozen.

Or. en

Amendement 139
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Twee vicevoorzitters worden 
benoemd tot voorzitter van de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en tot voorzitter van de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten. 

Or. it



PE439.845v01-00 34/94 AM\808496NL.doc

NL

Amendement 140
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De tweede vicevoorzitter is de 
voorzitter van het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Amendement 141
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Alvorens aan te treden, lichten 
de voorzitter en eerste vicevoorzitter van 
het ECSR op een openbare hoorzitting 
van het Europees Parlement toe hoe zij 
voornemens zijn hun taken uit hoofde van 
deze verordening uit te oefenen. De 
tweede vicevoorzitter wordt door het 
Europees Parlement gehoord in zijn of 
haar hoedanigheid als voorzitter van het 
Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Amendement 142
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de voorzitter een vergadering niet 3. Als de voorzitter een vergadering niet 
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kan bijwonen, zit de vicevoorzitter de 
vergaderingen van de algemene raad en/of 
van het stuurcomité voor.

kan bijwonen, zit de oudste vicevoorzitter 
de vergaderingen van de algemene raad 
en/of van het stuurcomité voor.

Or. it

Amendement 143
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de ambtstermijn van de leden van de 
algemene raad van de ECB die als 
voorzitter of als vicevoorzitter zijn
verkozen, verstrijkt vóór het einde van de 
termijn van vijf jaar of als de voorzitter of 
vicevoorzitter om welke reden ook zijn 
taken niet kan vervullen, wordt 
overeenkomstig lid 1 een nieuwe voorzitter 
of vicevoorzitter verkozen.

4. Als de ambtstermijn van het lid van de 
algemene raad van de ECB die als 
voorzitter is verkozen, verstrijkt vóór het 
einde van de termijn van vijf jaar of als de 
voorzitter om welke reden ook zijn taken 
niet kan vervullen, wordt overeenkomstig 
lid 1 een nieuwe voorzitter verkozen.

Or. it

Amendement 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de presidenten van de nationale centrale 
banken;

(b) een aantal presidenten van de nationale 
centrale banken tot maximaal 1/3 van het 
totale aantal lidstaten, gekozen door de 
leden van de algemene raad van de ECB 
voor dezelfde termijn die geldt voor het 
lidmaatschap van de algemene raad, 
waarbij wordt gestreefd naar een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
kleine en grote lidstaten en van lidstaten
binnen en buiten de eurozone;
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Or. en

Amendement 145
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) zes onafhankelijke personen 
waarvan elke ETA er twee moet 
benoemen; teneinde eventuele problemen 
te verminderen als gevolg van een te grote 
nadruk op de banken en om de kwaliteit 
van de besluiten van de algemene raad te 
verhogen, mogen deze personen geen lid 
zijn van de ETA's en moeten zij worden 
gekozen op basis van hun algemene 
competentie en toewijding aan de Unie, 
alsmede op basis van hun diverse 
achtergronden op academische terreinen 
of in de particuliere sector, met name in 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
vakbonden of als aanbieders van 
consumenten- of financiële diensten; bij 
hun benoeming moeten de ETA's 
aangeven welke persoon is aangewezen 
om tevens lid te zijn van het stuurcomité; 
de benoemde leden moeten worden 
bevestigd door de andere leden met 
stemrecht van de algemene raad; bij de 
vervulling van hun taken vragen noch 
aanvaarden de benoemde leden 
instructies van enige regering, instelling, 
orgaan, dienst, entiteit of particulier 
persoon; zij dienen zich te onthouden van 
iedere handeling die onverenigbaar is met 
hun verplichtingen of met de vervulling 
van hun taken.

Or. en
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Amendement 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis en alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) zes onafhankelijke personen 
waarbij elke raad van toezichthouders en 
elke belangengroep van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten één persoon 
dienen te benoemen.
De personen waarnaar in letter f bis wordt 
verwezen mogen geen lid zijn van de 
ETA's en moeten worden gekozen op 
basis van hun algemene competentie, 
alsmede op basis van hun diverse 
achtergronden op academische terreinen 
of andere sectoren, met name in kleine en 
middelgrote ondernemingen, vakbonden 
of als aanbieders van consumenten- of 
financiële diensten. De benoemde 
personen dienen een goede afspiegeling te 
vormen van vertegenwoordigers van de 
vraagzijde, van de aanbodzijde en van de 
werknemers. Ten tijde van de benoeming 
zullen de Europese toezichthoudende 
autoriteiten aangeven welke persoon is 
aangewezen om tevens lid te zijn van het 
stuurcomité; de benoemde leden moeten 
worden bevestigd door de andere leden 
met stemrecht van de algemene raad; bij 
de vervulling van hun taken vragen noch 
aanvaarden de benoemde leden 
instructies van enige regering, instelling, 
orgaan, dienst, entiteit of particulier 
persoon; zij dienen zich te onthouden van 
iedere handeling die onverenigbaar is met 
hun verplichtingen of met de vervulling 
van hun taken.

Or. en
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Amendement 147
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis en alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) zes onafhankelijke personen die 
worden benoemd door de overige leden
van de algemene raad met stemrecht en 
die door het Europees Parlement en de 
Raad bevestigd dienen te worden. 
De personen waarnaar in letter f bis wordt 
verwezen, worden gekozen op basis van 
hun algemene competentie en toewijding 
aan de Unie, alsmede op basis van hun 
diverse achtergronden op academische 
terreinen of in de particuliere sector, met 
name in kleine en middelgrote 
ondernemingen, vakbonden of als 
aanbieders van consumenten- of 
financiële diensten. Voorafgaand aan hun 
benoeming zal de algemene raad 
aangeven welke persoon is aangewezen 
om tevens lid te zijn van het stuurcomité. 
Bij de vervulling van hun taken vragen 
noch aanvaarden de benoemde leden 
instructies van enige regering, instelling, 
orgaan, dienst, entiteit of particulier 
persoon. Zij dienen zich te onthouden van 
iedere handeling die onverenigbaar is met 
hun verplichtingen of met de vervulling 
van hun taken.

Or. en

Motivering

De benoeming van zes onafhankelijke deskundigen door de algemene raad van het ECSR is 
noodzakelijk om hun onafhankelijkheid te waarborgen. Door de bevestiging door het 
Europees Parlement en de Raad zal de legitimiteit van de benoemde deskundigen worden 
vergroot. 
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Amendement 148
Miguel Portas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis en alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) zes onafhankelijke personen die 
benoemd dienen te worden door de leden 
van de algemene raad met stemrecht. 
De personen waarnaar in letter f bis wordt 
verwezen mogen geen lid zijn van de 
ETA's en moeten worden gekozen op 
basis van hun algemene competentie, 
alsmede op basis van hun diverse 
achtergronden op academische terreinen 
of andere sectoren, met name in kleine en 
middelgrote ondernemingen, vakbonden 
of als aanbieders van consumenten- of 
financiële diensten. Ten tijde van de 
benoeming zullen de leden van de 
algemene raad aangeven welke persoon is 
aangewezen om tevens lid te zijn van het 
stuurcomité. Bij de vervulling van hun 
taken vragen noch aanvaarden de 
benoemde leden instructies van enige 
regering, instelling, orgaan, dienst, 
entiteit of particulier persoon; zij dienen 
zich te onthouden van iedere handeling 
die onverenigbaar is met hun 
verplichtingen of met de vervulling van 
hun taken.

Or. en

Amendement 149
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een persoon te benoemen door het 
Europees Verbond van Vakverenigingen, 
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een persoon door Business Europe en een 
persoon door de Europese 
consumentenorganisatie.

Or. en

Amendement 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een vertegenwoordiger van 
respectievelijk het Europees Verbond van 
Vakverenigingen, van Business Europe 
en van de Europese 
consumentenorganisatie.

Or. en

Motivering

Voor het toezicht op macro-economische onevenwichtigheden in de EU is het noodzakelijk 
dat de relevante macro-economisch betrokken partijen deelnemen aan de beraadslagingen 
van het ECSR. Een raad die voornamelijk uit centrale bankiers bestaat, heeft een 
onevenwichtig karakter. Belanghebbenden die de economische en sociale risico's van 
financiële crises voelen, maar die daarvoor in geen enkel opzicht verantwoordelijk zijn, 
dienen zitting te hebben in die raad.

Amendement 151
Miguel Portas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De navolgende personen zijn de niet-
stemgerechtigde leden van de algemene 
raad:

2. De voorzitter van het Economisch en 
Financieel Comité fungeert als niet-
stemgerechtigd lid van de algemene raad.

(a) een vertegenwoordiger op hoog niveau 
per lidstaat van de bevoegde nationale 
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toezichthoudende autoriteiten;
(b) de voorzitter van het Economisch en 
Financieel Comité.

Or. en

Amendement 152
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een vertegenwoordiger op hoog niveau 
per lidstaat van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten;

(a) een vertegenwoordiger op hoog niveau 
per lidstaat van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten, in 
overeenstemming met lid 3;

Or. en

Motivering

Door een roulatiesysteem dat afhankelijk is van het te bespreken onderwerp, wordt 
gewaarborgd dat de relevante deskundigen niet buitengesloten worden van sectorspecifieke 
besluiten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een goed evenwicht tussen een 
gediversifieerde vertegenwoordiging van sectorale deskundigen en een soepele werking van 
het ECSR. De verantwoordelijkheid voor de benoeming van de vertegenwoordigers op hoog 
niveau berust bij de lidstaten. Zij wijzen de persoon aan om de vergaderingen bij te wonen 
die onder zijn of haar bevoegdheden vallen.

Amendement 153
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een vertegenwoordiger per lidstaat op 
hoog niveau van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten;

(a) een vertegenwoordiger per lidstaat op 
hoog niveau van de overeenkomstig lid 3
bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteiten;
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Or. de

Motivering

In een nieuw toezichtsysteem moet niet alleen onderscheid worden gemaakt tussen de 
verschillende kapitaalmarktrisico's, maar dienen ook de verschillen tussen de 
bedrijfsmodellen van financiële instellingen in aanmerking te worden genomen. Om rekening 
te houden met het verschil in bedrijfsmodel tussen verzekeraars en andere financiële 
instellingen, moeten ook autoriteiten voor verzekeringstoezicht naar behoren in het ECSR 
vertegenwoordigd zijn.

Amendement 154
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als op de agenda van een vergadering 
punten staan die tot de bevoegdheid van 
verschillende nationale toezichthoudende 
autoriteiten van dezelfde lidstaat behoren, 
neemt de desbetreffende 
vertegenwoordiger op hoog niveau alleen 
deel aan de bespreking van kwesties die 
onder zijn of haar bevoegdheid vallen.

3. Met betrekking tot de 
vertegenwoordiging van nationale 
toezichthoudende autoriteiten zullen de 
desbetreffende vertegenwoordigers op 
hoog niveau, afhankelijk van de te 
bespreken onderwerpen, rouleren tenzij 
de nationale toezichthoudende 
autoriteiten besloten hebben om een 
gezamenlijke vertegenwoordiger aan te 
wijzen.

Or. en

Motivering

Door een roulatiesysteem dat afhankelijk is van het te bespreken onderwerp, wordt 
gewaarborgd dat de relevante deskundigen niet buitengesloten worden van sectorspecifieke 
besluiten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een goed evenwicht tussen een 
gediversifieerde vertegenwoordiging van sectorale deskundigen en een soepele werking van 
het ECSR. De verantwoordelijkheid voor de benoeming van de vertegenwoordigers op hoog 
niveau berust bij de lidstaten. Zij wijzen de persoon aan om de vergaderingen bij te wonen 
die onder zijn of haar bevoegdheden vallen.
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Amendement 155
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als op de agenda van een vergadering 
punten staan die tot de bevoegdheid van 
verschillende nationale toezichthoudende 
autoriteiten van dezelfde lidstaat behoren, 
neemt de desbetreffende 
vertegenwoordiger op hoog niveau alleen 
deel aan de bespreking van kwesties die 
onder zijn of haar bevoegdheid vallen.

3. Bij de vertegenwoordiging van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
rouleren de desbetreffende 
vertegenwoordigers op hoog niveau naar 
gelang van het te bespreken agendapunt, 
tenzij de nationale toezichthoudende 
autoriteiten overeenstemming hebben 
bereikt over een gezamenlijke 
vertegenwoordiger.

Or. de

Motivering

In een nieuw toezichtsysteem moet niet alleen onderscheid worden gemaakt tussen de 
verschillende kapitaalmarktrisico's, maar dienen ook de verschillen tussen de 
bedrijfsmodellen van financiële instellingen in aanmerking te worden genomen. Daarom 
moeten de autoriteiten voor verzekeringstoezicht naar behoren in de algemene raad 
vertegenwoordigd zijn. 

Amendement 156
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Leden van de algemene raad die tevens 
lid zijn van de algemene raad van de ECB 
zullen zich bij de uitvoering van hun 
taken onafhankelijk opstellen, met name 
indien besluiten van het ECSR verband 
zouden kunnen houden met het mandaat 
van de ECB.

Or. en
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Amendement 157
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gewone plenaire vergaderingen van de 
algemene raad worden door de voorzitter 
van de algemene raad bijeengeroepen en 
hebben ten minste vier maal per jaar plaats. 
Buitengewone vergaderingen kunnen 
worden bijeengeroepen op initiatief van de 
voorzitter van de algemene raad of op 
verzoek van ten minste een derde van de 
stemgerechtigde leden.

1. Gewone plenaire vergaderingen van de 
algemene raad worden door de voorzitter 
van de algemene raad bijeengeroepen en 
hebben ten minste vier maal per jaar plaats. 
Buitengewone vergaderingen kunnen 
worden bijeengeroepen op initiatief van de 
voorzitter van de algemene raad of op 
verzoek van ten minste een derde van de 
leden.

Or. en

Amendement 158
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Van elk van de landen van buiten de 
EU die lid zijn van de Europese 
Economische Ruimte / Europese 
Vrijhandelsassociatie kan een 
vertegenwoordiger op hoog niveau 
uitgenodigd worden om aan de 
bijeenkomsten van de algemene raad deel 
te nemen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De stemgerechtigde leden van de 
algemene raad hebben elk één stem. 

1. De algemene raad streeft naar het 
bereiken van consensus. Ingeval er geen 
consensus kan worden bereikt, hebben de 
stemgerechtigde leden van de algemene 
raad elk één stem. 

Elk stemgerechtigd lid van de algemene 
raad kan op elk ogenblik om een 
stemming verzoeken over een 
ontwerpwaarschuwing of -aanbeveling.

Or. en

Amendement 160
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor elke stemming in de algemene raad 
is een quorum van tweederde van de 
stemgerechtigde leden vereist. Indien het 
quorum niet bereikt is, kan de voorzitter 
een buitengewone vergadering 
bijeenroepen waarin besluiten kunnen 
worden genomen zonder inachtneming van 
het quorum.

3. Voor elke stemming in de algemene raad 
is een aanwezigheidsquorum van 
tweederde van de stemgerechtigde leden 
vereist. Indien het aanwezigheidsquorum
niet bereikt is, kan de voorzitter een 
buitengewone vergadering bijeenroepen 
waarin besluiten kunnen worden genomen 
zonder inachtneming van het 
aanwezigheidsquorum.

Or. en

Motivering

Een quorum van tweederde van de stemgerechtigde leden is gerechtvaardigd, maar door de 
toevoeging van het woord "aanwezigheid" dient duidelijk te worden gemaakt dat het 
stemproces geen weging van de stemmen omvat. Het ECSR is een Europese instantie die geen 
ruimte biedt voor de behartiging van nationale belangen en zijn leden dienen zich uitsluitend 
in te zetten voor de verwezenlijking van Europese doelstellingen. 
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Amendement 161
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwijking van lid 2 is een 
meerderheid van tweederde van de 
stemmen nodig om een waarschuwing of 
aanbeveling openbaar te maken.

Or. en

Motivering

Een quorum van tweederde van de stemgerechtigde leden is gerechtvaardigd, maar door de 
toevoeging van het woord "aanwezigheid" dient duidelijk te worden gemaakt dat het 
stemproces geen weging van de stemmen omvat. Het ECSR is een Europese instantie die geen 
ruimte biedt voor de behartiging van nationale belangen en zijn leden dienen zich uitsluitend 
in te zetten voor de verwezenlijking van Europese doelstellingen. 

Amendement 162
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vicevoorzitter van het ECSR; (b) de twee vicevoorzitters van het ECSR
die ook voorzitters zijn van de EAVB en 
de EAEM;

Or. it
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Amendement 163
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vicevoorzitter van het ECSR; (b) de eerste en tweede vicevoorzitter van 
het ECSR;

Or. en

Amendement 164
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vicevoorzitter van het ECSR; (b) de vicevoorzitter en de tweede 
vicevoorzitter van het ECSR;

Or. en

Motivering

Het stuurcomité dient te bestaan uit de vicevoorzitter van het ECSR en uit drie van de zes 
deskundigen.

Amendement 165
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vijf andere leden van de algemene 
raad die ook lid zijn van de algemene raad 
van de ECB. Zij worden voor een termijn 
van twee jaar verkozen onder de leden van 
de algemene raad die ook lid zijn van de 

Schrappen
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algemene raad van de ECB.

Or. en

Motivering

Gezien de omvang van de algemene raad – die in totaal uit 61 leden zal bestaan – dient een 
stuurcomité de algemene raad te ondersteunen bij het besluitvormingsproces om snel en 
efficiënt te kunnen functioneren.

Amendement 166
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vijf andere leden van de algemene raad 
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB. Zij worden voor een termijn van 
twee jaar verkozen onder de leden van de 
algemene raad die ook lid zijn van de 
algemene raad van de ECB.

(c) twee andere leden van de algemene raad 
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB.

Or. it

Amendement 167
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vijf andere leden van de algemene raad 
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB. Zij worden voor een termijn van 
twee jaar verkozen door en onder de leden 
van de algemene raad die ook lid zijn van 
de algemene raad van de ECB.

(c) zes andere leden van de algemene raad,
inclusief drie onafhankelijke personen op 
een roulatiebasis, rekening houdend met 
de noodzakelijke evenwichtige 
vertegenwoordiging van lidstaten 
onderling en van lidstaten binnen en 
buiten de eurozone. Zij worden voor een 
termijn van twee jaar verkozen door de 
leden van de algemene raad.
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Or. en

Amendement 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vijf andere leden van de algemene raad 
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB. Zij worden voor een termijn van 
twee jaar verkozen door en onder de leden 
van de algemene raad die ook lid zijn van 
de algemene raad van de ECB.

(c) twee andere leden van de algemene raad 
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB en die zowel lidstaten van binnen 
als buiten de eurozone 
vertegenwoordigen. Zij worden voor een 
termijn van twee jaar verkozen door en 
onder de leden van de algemene raad die 
ook lid zijn van de algemene raad van de 
ECB; 

Or. en

Motivering

Doel van het voorgestelde amendement is het vergroten van de effectiviteit van het 
stuurcomité door het aantal leden ervan te beperken en aan te geven dat er 
vertegenwoordigers van lidstaten binnen en buiten de eurozone zitting in dat stuurcomité 
dienen te hebben. Er dient binnen het stuurcomité van het ECSR sprake te zijn van een 
evenwichtige vertegenwoordiging van centrale banken van buiten de eurozone.

Amendement 169
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vijf andere leden van de algemene raad 
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB. Zij worden voor een termijn van 
twee jaar verkozen onder de leden van de 
algemene raad die ook lid zijn van de 
algemene raad van de ECB. 

(c) vijf andere leden van de algemene raad 
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB en die naar verhouding zowel 
lidstaten van binnen als buiten de 
eurozone vertegenwoordigen. Zij worden 
voor een termijn van twee jaar verkozen 
door en onder de leden van de algemene 
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raad die ook lid zijn van de algemene raad 
van de ECB;

Or. en

Motivering

Doel van het voorgestelde amendement is het vergroten van het adequaat functioneren van 
het stuurcomité door aan te geven dat er vertegenwoordigers van lidstaten binnen en buiten 
de eurozone zitting in dat stuurcomité dienen te hebben. Er dient binnen het stuurcomité van 
het ECSR sprake te zijn van een evenwichtige vertegenwoordiging van centrale banken van 
buiten de eurozone.

Amendement 170
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vijf andere leden van de algemene raad 
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB. Zij worden voor een termijn van 
twee jaar verkozen door en onder de leden 
van de algemene raad die ook lid zijn van 
de algemene raad van de ECB.

(c) vijf andere leden van de algemene raad 
die ook lid zijn van de algemene raad van 
de ECB, inclusief de vicepresident van de 
ECB, rekening houdend met de 
noodzakelijke evenwichtige 
vertegenwoordiging van lidstaten 
onderling en van lidstaten binnen en 
buiten de eurozone. Zij worden voor een 
termijn van vier jaar verkozen door en 
onder  de leden van de algemene raad die 
ook lid zijn van de algemene raad van de 
ECB;

Or. en

Motivering

Het stuurcomité dient te bestaan uit de vicevoorzitter van het ECSR en uit drie van de zes 
deskundigen.
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Amendement 171
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een lid van de Europese Commissie; Schrappen

Or. en

Amendement 172
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de voorzitter van de Europese 
Bankautoriteit;

(e) de voorzitter van de Europese 
toezichthoudende autoriteit (bankwezen);

Or. en

Amendement 173
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de voorzitter van de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen;

Schrappen

Or. it
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Amendement 174
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de voorzitter van de Europese Autoriteit
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen;

(f) de voorzitter van de Europese 
toezichthoudende autoriteit
(verzekeringen en bedrijfspensioenen);

Or. en

Amendement 175
Alfredo Pallone

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de voorzitter van de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten.

Schrappen

Or. it

Amendement 176
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de voorzitter van de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten;

(g) de voorzitter van de Europese 
toezichthoudende autoriteit (effecten en 
markten);

Or. en
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Amendement 177
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de voorzitter van het Economisch en 
Financieel Comité.

Schrappen

Or. en

Amendement 178
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de voorzitter van het Economisch en 
Financieel Comité.

(h) drie van de in artikel 6, lid 1, letter f 
bis, bedoelde zes onafhankelijke 
personen.

Or. en

Motivering

Het stuurcomité dient te bestaan uit de vicevoorzitter van het ECSR en uit drie van de zes 
deskundigen.

Amendement 179
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) de voorzitter van het raadgevend 
deskundigencomité.  

Or. en
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Motivering

Naast het raadgevend technisch comité dient een onafhankelijk orgaan bestaande uit 
academici en deskundigen het ECSR van onpartijdig advies en van achtergrondinformatie te 
voorzien over essentiële kwesties. De voorzitter van dat raadgevend deskundigencomité dient 
deel uit te maken van het stuurcomité. 

Amendement 180
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke vacature voor een verkozen lid van 
het stuurcomité wordt vervuld via 
verkiezing van een nieuw lid door de 
algemene raad.

Schrappen

Or. en

Amendement 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raadgevend technisch comité Raadgevend wetenschappelijk comité

Or. en

Motivering

Voor het toezicht op macro-economische onevenwichtigheden in de EU is de participatie van 
relevante macro-economische betrokken partijen en maatschappelijke organisaties vereist. 
Belanghebbenden die de economische en sociale risico's van financiële crises voelen, maar 
die daarvoor in geen enkel opzicht verantwoordelijk zijn, dienen zitting te hebben in het 
ECSR.
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Amendement 182
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het raadgevend technisch comité bestaat 
uit de volgende leden:

1. Het raadgevend technisch comité bestaat 
uit vijftien deskundigen met erkende 
bekwaamheid en gegarandeerde 
onafhankelijkheid, voorgesteld door het 
stuurcomité. Zij beschikken over brede 
ervaring en vaardigheden.

(a) een vertegenwoordiger van elke 
nationale centrale bank en een 
vertegenwoordiger van de ECB;
(b) een vertegenwoordiger per lidstaat van 
de bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteit;
(c) een vertegenwoordiger van de 
Europese Bankautoriteit;
(d) een vertegenwoordiger van de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen;
(e) een vertegenwoordiger van de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten;
(f) twee vertegenwoordigers van de 
Commissie;
(g) een vertegenwoordiger van het 
Economisch en Financieel Comité.
De toezichthoudende autoriteiten van elke 
lidstaat kiezen één vertegenwoordiger in 
het Comité. Als op de agenda van een 
vergadering punten staan die tot de 
bevoegdheid van verschillende nationale 
toezichthoudende autoriteiten van 
dezelfde lidstaat behoren, neemt de 
desbetreffende vertegenwoordiger alleen 
deel aan de besprekingen met betrekking 
tot de agendapunten die onder zijn of 
haar bevoegdheid vallen.

Zij worden voor een termijn van vier jaar 
benoemd door de algemene raad. Die 
termijn kan één keer verlengd worden.
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Or. en

Motivering

Een langere termijn is een betere waarborg voor onafhankelijkheid. Derhalve wordt een 
termijn van vier jaar voorgesteld die één keer verlengd kan worden.

Amendement 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het raadgevend technisch comité 
bestaat uit de volgende leden:

1. Het raadgevend wetenschappelijk
comité bestaat uit de volgende leden:

Or. en

Motivering

Voor het toezicht op macro-economische onevenwichtigheden in de EU is de participatie van 
relevante macro-economische betrokken partijen en maatschappelijke organisaties vereist. 
Belanghebbenden die de economische en sociale risico's van financiële crises voelen, maar 
die daarvoor in geen enkel opzicht verantwoordelijk zijn, dienen zitting te hebben in het 
ECSR.

Amendement 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het raadgevend technisch comité 
bestaat uit de volgende leden:

1. Het raadgevend wetenschappelijk
comité bestaat uit de volgende leden:

Or. en
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Amendement 185
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het raadgevend technisch comité 
bestaat uit de volgende leden:

1. Het raadgevend wetenschappelijk
comité bestaat uit de volgende leden:

Or. en

Amendement 186
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een vertegenwoordiger van elke 
nationale centrale bank en een 
vertegenwoordiger van de ECB;

(a) negen deskundigen met erkende 
bekwaamheid en gegarandeerde 
onafhankelijkheid, voorgesteld door het 
stuurcomité. Zij beschikken over brede 
ervaring en vaardigheden, evenals over 
een evenwichtige achtergrond en 
deskundigheid met betrekking tot de 
aanbodzijde (banken en andere financiële 
dienstverleners), de vraagzijde 
(consumenten, grote bedrijven, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
investeerders) en werknemers in de sector. 
Zij worden voor een termijn van twee jaar 
benoemd door de algemene raad. Die 
termijn kan verlengd worden.

Or. en
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Amendement 187
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een vertegenwoordiger per lidstaat van 
de bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteit;

(b) een deskundige met erkende 
bekwaamheid en gegarandeerde 
onafhankelijkheid, benoemd door het 
Europees Verbond van Vakverenigingen, 
een deskundige benoemd door Business 
Europe en een deskundige benoemd door 
de Europese consumentenorganisatie;

Or. en

Amendement 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een vertegenwoordiger per lidstaat van 
de bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteit;

(b) een vertegenwoordiger van 
respectievelijk het Europees Verbond van 
Vakverenigingen, van Business Europe 
en van de Europese 
consumentenorganisatie;

Or. en

Motivering

Voor het toezicht op macro-economische onevenwichtigheden in de EU is de participatie van 
relevante macro-economische betrokken partijen en maatschappelijke organisaties vereist. 
Belanghebbenden die de economische en sociale risico's van financiële crises voelen, maar 
die daarvoor in geen enkel opzicht verantwoordelijk zijn, dienen zitting te hebben in het 
ECSR.
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Amendement 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een vertegenwoordiger van 
respectievelijk het Europees Verbond van 
Vakverenigingen, van Business Europe 
en van de Europese 
consumentenorganisatie;

Or. en

Motivering

Voor het toezicht op macro-economische onevenwichtigheden in de EU is de participatie van  
relevante macro-economische betrokken partijen en maatschappelijke organisaties vereist. 
Belanghebbenden die de economische en sociale risico's van financiële crises voelen, maar 
die daarvoor in geen enkel opzicht verantwoordelijk zijn, dienen zitting te hebben in het 
ECSR.

Amendement 190
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichthoudende autoriteiten van elke 
lidstaat kiezen één vertegenwoordiger in 
het Comité. Als op de agenda van een 
vergadering punten staan die tot de 
bevoegdheid van verschillende nationale 
toezichthoudende autoriteiten van 
dezelfde lidstaat behoren, neemt de 
desbetreffende vertegenwoordiger alleen 
deel aan de besprekingen met betrekking 
tot de agendapunten die onder zijn of 
haar bevoegdheid vallen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 191
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichthoudende autoriteiten van elke 
lidstaat kiezen één vertegenwoordiger in 
het Comité. Als op de agenda van een 
vergadering punten staan die tot de 
bevoegdheid van verschillende nationale 
toezichthoudende autoriteiten van 
dezelfde lidstaat behoren, neemt de 
desbetreffende vertegenwoordiger alleen 
deel aan de besprekingen met betrekking 
tot de agendapunten die onder zijn of 
haar bevoegdheid vallen.

De toezichthoudende autoriteiten van elke 
lidstaat kiezen één vertegenwoordiger in 
het Comité. Bij de vertegenwoordiging 
van de nationale toezichthoudende 
autoriteiten rouleren de desbetreffende 
vertegenwoordigers op hoog niveau naar 
gelang van het te bespreken agendapunt, 
tenzij de nationale toezichthoudende 
autoriteiten overeenstemming hebben 
bereikt over een gezamenlijke 
vertegenwoordiger.

Or. de

Motivering

In een nieuw toezichtsysteem moet niet alleen onderscheid worden gemaakt tussen de 
verschillende kapitaalmarktrisico's, maar dienen ook de verschillen tussen de 
bedrijfsmodellen van financiële instellingen in aanmerking te worden genomen. Daarom 
moeten de autoriteiten voor verzekeringstoezicht naar behoren in het raadgevend technisch 
comité van het ECSR vertegenwoordigd zijn.

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Met het oog op het geven van advies 
en ondersteuning over essentiële kwesties 
die relevant zijn voor de werkzaamheden 
van het ECSR, zal het raadplegend 
wetenschappelijk comité nauw 
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samenwerken met de werkgroepen van 
deskundigen van het ECSR.

Or. en

Amendement 193
Astrid Lulling

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Indien van toepassing, zal het 
raadgevend wetenschappelijk comité de 
algemene raad voorstellen om in een 
vroeg stadium en op een open en 
transparante wijze een raadpleging van 
belanghebbenden te organiseren, zoals 
marktdeelnemers, 
consumentenverenigingen en 
academische deskundigen, waarbij 
uiteraard rekening zal worden gehouden 
met het vertrouwelijkheidsvereiste.

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om het ECSR extern te vertegenwoordigen, berust uitsluitend bij de algemene 
raad en die raad dient dan ook bevoegd te zijn om besluiten te nemen over het in gang zetten 
van openbare raadplegingen.

Amendement 194
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Raadgevend deskundigencomité
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1. Het raadgevend deskundigencomité 
bestaat uit negen deskundigen met 
erkende bekwaamheid en gegarandeerde 
onafhankelijkheid, voorgesteld door het 
stuurcomité, die beschikken over brede 
ervaring en vaardigheden en die moeten 
worden goedgekeurd door de algemene 
raad voor een verlengbare ambtstermijn 
van twee jaar.
2. De voorzitter van het raadgevend 
deskundigencomité wordt op voorstel van 
de voorzitter van het stuurcomité door de 
algemene raad aangesteld.
3. Het raadgevend deskundigencomité 
vervult de in artikel 4, lid 5 bis, genoemde 
taken.
4. Het secretariaat van het ECSR 
ondersteunt de werkzaamheden van het 
raadgevend deskundigencomité, en het 
hoofd van het secretariaat neemt aan de 
vergaderingen deel. 

Or. en

Motivering

Naast het raadgevend technisch comité dient een onafhankelijk orgaan bestaande uit 
academici en deskundigen het ECSR van onpartijdig advies en van achtergrondinformatie te 
voorzien over essentiële kwesties. De voorzitter van dat raadgevende deskundigencomité dient 
deel uit te maken van het stuurcomité. 

Amendement 195
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vervullen van zijn taken wint het 
ECSR indien nodig ook advies in bij 
belanghebbenden uit de particuliere sector.

Bij het vervullen van zijn taken wint het 
ECSR indien nodig ook advies in bij 
belanghebbenden uit de particuliere sector.

Te dien einde zal er een adviespanel 
worden opgericht zodat het ECSR van de 
input die hieruit voortvloeit, kan 
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profiteren om een beter inzicht te krijgen 
in de ontwikkeling van het financiële 
stelsel.

Or. en

Motivering

De raadpleging van belanghebbenden is waarschijnlijk veel effectiever met het oog op het 
inzicht van het ECSR in de markt indien dit via een formeel panel van praktijkmensen 
plaatsvindt.

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vervullen van zijn taken wint het 
ECSR indien nodig ook advies in bij
belanghebbenden uit de particuliere sector.

Bij het vervullen van zijn taken informeert
het ECSR indien nodig ook naar de 
mening van belanghebbenden uit de 
particuliere of publieke sector, met name, 
maar niet beperkt tot, de groepen 
belanghebbenden van de ETA's.

Or. en

Amendement 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vervullen van zijn taken wint het 
ECSR indien nodig ook advies in bij 
belanghebbenden uit de particuliere sector.

Bij het vervullen van zijn taken wint het 
ECSR ook advies in bij relevante 
belanghebbenden, met inbegrip van in 
ieder geval de groepen belanghebbenden 
van de ETA's.
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Or. en

Motivering

Het ECSR dient advies in te winnen bij alle belanghebbenden en niet uitsluitend bij 
belanghebbenden uit de particuliere sector. Die raadpleging dient te geschieden met 
betrekking tot alle kwesties die de belanghebbenden relevant vinden, en niet slechts wanneer 
het ECSR dit nodig acht.

Amendement 198
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig de communautaire 
wetgeving werken de Europese 
toezichthoudende autoriteiten, de nationale 
centrale banken en de lidstaten nauw met 
het ECSR samen en verstrekken zij alle 
nodige informatie voor het vervullen van 
zijn taken.

2. Overeenkomstig de communautaire 
wetgeving werken de Europese 
toezichthoudende autoriteiten, de nationale 
centrale banken en de lidstaten nauw met 
het ECSR samen en verstrekken zij 
geaggregeerde informatie voor het 
vervullen van zijn taken.

Or. de

Motivering

Het ECSR is belast met de uitoefening van macrotoezicht en heeft daarom geaggregeerde 
gegevens nodig om systeemrisico's op EU-niveau op te sporen. De verstrekking van 
informatie in samengevatte vorm is tevens geboden om redenen van taakverdeling, teneinde 
het ECSR niet te zwaar te belasten.

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ECSR mag de Europese 3. Op verzoek van het ECSR leveren de 
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toezichthoudende autoriteiten om
informatie in samengevatte of 
geaggregeerde vorm vragen, zodat de 
individuele financiële instellingen niet 
kunnen worden geïdentificeerd. Als deze 
autoriteiten niet over deze informatie 
beschikken of als deze informatie niet 
tijdig beschikbaar wordt gesteld, mag het 
ECSR rechtstreeks bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten, nationale 
centrale banken of andere autoriteiten van 
de lidstaten de informatie opvragen.

Europese toezichthoudende autoriteiten 
informatie in samengevatte of 
geaggregeerde vorm, zodat de individuele 
financiële instellingen niet kunnen worden 
geïdentificeerd. Als deze autoriteiten niet 
over deze informatie beschikken of als 
deze informatie niet tijdig beschikbaar 
wordt gesteld, leveren de nationale 
toezichthoudende autoriteiten, nationale 
centrale banken of andere autoriteiten van 
de lidstaten de informatie op verzoek van 
het ECSR.

Or. en

Amendement 200
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ECSR mag de Europese 
toezichthoudende autoriteiten om
informatie in samengevatte of 
geaggregeerde vorm vragen, zodat de 
individuele financiële instellingen niet 
kunnen worden geïdentificeerd. Als deze 
autoriteiten niet over deze informatie 
beschikken of als deze informatie niet 
tijdig beschikbaar wordt gesteld, mag het 
ECSR rechtstreeks bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten, nationale 
centrale banken of andere autoriteiten van 
de lidstaten de informatie opvragen.

3. Op verzoek van het ECSR leveren de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
informatie in samengevatte of 
geaggregeerde vorm. Als deze autoriteiten 
niet over deze informatie beschikken of als 
deze informatie niet tijdig beschikbaar 
wordt gesteld, leveren de nationale 
toezichthoudende autoriteiten, nationale 
centrale banken of andere autoriteiten van 
de lidstaten de informatie op verzoek van 
het ECSR.

Or. en
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Amendement 201
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het ECSR mag de Europese 
toezichthoudende autoriteiten een met 
redenen omkleed verzoek sturen om 
gegevens in niet-samengevatte of -
geaggregeerde vorm te verstrekken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Op basis van informatie in geaggregeerde vorm dient het ECSR in staat te zijn om risico's in 
kaart te brengen en passende maatregelen te ontwikkelen. Het verzamelen van gegevens van 
individuele financiële instellingen blijft tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de 
nationale en Europese toezichthoudende autoriteiten behoren.

Amendement 202
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het ECSR mag de Europese 
toezichthoudende autoriteiten een met 
redenen omkleed verzoek sturen om 
gegevens in niet-samengevatte of -
geaggregeerde vorm te verstrekken.

Schrappen

Or. en
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Amendement 203
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het ECSR mag de Europese 
toezichthoudende autoriteiten een met 
redenen omkleed verzoek sturen om 
gegevens in niet-samengevatte of -
geaggregeerde vorm te verstrekken.

4. Indien er op basis van objectieve 
verifieerbare gegevens aangenomen kan 
worden dat er sprake zou kunnen zijn van 
een aanhoudende en ernstige verstoring 
van de markt, waarbij er redelijkerwijs 
vanuit kan worden gegaan dat die 
verstoring verband houdt met een 
specifieke instelling, en indien in een 
dergelijk geval de informatie op grond 
van artikel 15, lid 3, niet toereikend is 
voor het ECSR om zijn taken naar 
behoren te vervullen, mag het ECSR de 
Europese toezichthoudende autoriteiten een 
met redenen omkleed verzoek sturen om 
gegevens in niet-samengevatte of -
geaggregeerde vorm te verstrekken. 

Indien het ECSR om gegevens in niet-
samengevatte of -geaggregeerde vorm 
verzoekt, zal in dat verzoek met redenen 
worden omkleed waarom de gegevens 
betreffende de respectieve financiële 
instelling systeemtechnisch relevant en 
noodzakelijk worden geacht met het oog 
op de heersende marktsituatie.

Or. en

Motivering

De rol van het ECSR wordt geacht macroprudentieel van aard te zijn waardoor er normaal 
gesproken geen behoefte zal bestaan aan inzage in bedrijfsspecifieke informatie. Door het 
tweede lid wordt het voorstel in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak van de 
Raad.
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Amendement 204
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alvorens overeenkomstig de leden 3 en 
4 informatie op te vragen, raadpleegt het 
ECSR de bevoegde Europese 
toezichthoudende autoriteit om zeker te 
zijn dat het verzoek evenredig is. 

Schrappen

Or. en

Amendement 205
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alvorens overeenkomstig de leden 3 en 
4 informatie op te vragen, raadpleegt het 
ECSR de bevoegde Europese 
toezichthoudende autoriteit om zeker te 
zijn dat het verzoek evenredig is.

5. Alvorens in te gaan op een verzoek om 
informatie in niet-samengevatte of -
geaggregeerde vorm, raadpleegt het ECSR 
de bevoegde Europese toezichthoudende 
autoriteit om zeker te zijn dat het verzoek 
gerechtvaardigd en evenredig is. Indien de 
bevoegde Europese toezichthoudende 
autoriteit het verzoek niet gerechtvaardigd 
en evenredig acht, zal zij het verzoek 
onverwijld aan het ECSR retourneren en 
om een aanvullende motivering vragen. 
Nadat het ECSR de bevoegde Europese 
toezichthoudende autoriteit van een 
dergelijke aanvullende motivering heeft 
voorzien, zal die autoriteit de gevraagde 
gegevens aan het ECSR doen toekomen, 
mits zij nog steeds toegang heeft tot de 
relevante gegevens.

Or. en
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Motivering

Er is duidelijk behoefte aan een betere informatie-uitwisseling om het inzicht in 
systeemrisico's te verbeteren. Het is echter ook belangrijk om het marktsentiment niet te 
ondermijnen door eventuele openbaarmakingen van gevoelige en vertrouwelijke informatie 
die een ordelijk functioneren van de financiële markten zouden kunnen verstoren.

Amendement 206
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alvorens overeenkomstig de leden 3 en 
4 informatie op te vragen, raadpleegt het 
ECSR de bevoegde Europese 
toezichthoudende autoriteit om zeker te 
zijn dat het verzoek evenredig is.

5. Alvorens overeenkomstig de leden 3 en 
4 informatie op te vragen, raadpleegt het 
ECSR de ontvanger van het verzoek om 
zeker te zijn dat het verzoek evenredig is. 
Indien de ontvanger van mening is dat het 
verzoek niet evenredig is, kan hij de 
algemene raad van het ECSR vragen of 
deze het verzoek gerechtvaardigd acht. 
Indien de algemene raad het verzoek 
bekrachtigt, zal de ontvanger de 
gevraagde informatie onverwijld ter 
beschikking stellen.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om te waarborgen dat verzoeken evenredig en niet overmatig belastend 
zijn, waarbij zowel de rol van het ECSR als zijn mogelijkheden niet ondermijnd mogen 
worden om de informatie op te vragen die nodig is om zijn taken uit te kunnen voeren.

Amendement 207
Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alvorens overeenkomstig de leden 3 en 5. Alvorens overeenkomstig de leden 3 en 
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4 informatie op te vragen, raadpleegt het 
ECSR de bevoegde Europese 
toezichthoudende autoriteit om zeker te 
zijn dat het verzoek evenredig is.

4 informatie op te vragen, raadpleegt het 
ECSR de bevoegde Europese 
toezichthoudende autoriteit om zeker te 
zijn dat het verzoek evenredig is. De 
aanvullende verplichting voor financiële 
instellingen om op verzoek van het ECSR 
gegevens beschikbaar te stellen, mag niet 
tot een onevenredige verhoging van de 
administratieve belasting leiden.

Or. en

Motivering

Financiële instellingen dienen aan hun verplichtingen op het gebied van de 
gegevensverstrekking te kunnen voldoen door gebruik te maken van de reeds bestaande 
informatiecontactpunten teneinde een toename van de bureaucratie te voorkomen.

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Personeel van het ECSR kan 
tezamen met ETA's worden uitgenodigd 
voor vergaderingen tussen 
toezichthouders en systemisch belangrijke 
financiële groepen, in het bijzonder 
colleges van toezichthouders, en mag 
vragen stellen en relevante informatie uit 
de eerste hand verkrijgen. 

Or. en
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Amendement 209
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Alle verzoeken van het ECSR om 
inzage in gegevens verband houdende met 
een bepaalde financiële instelling zullen 
ook aan die instelling worden 
gecommuniceerd die vervolgens het recht 
heeft – onverminderd de beschikbare 
juridische verhaalsmogelijkheden – om 
haar mening te geven over de merites van 
het door het ECSR ingediende verzoek. 
De relevante nationale bevoegde autoriteit 
zal, in haar hoedanigheid van 
toezichthouder, als communicatiekanaal 
voor alle informatie van de betreffende 
instelling fungeren. De nationale 
bevoegde autoriteit dient haar 
toestemming te geven alvorens de 
Europese toezichthoudende autoriteit de 
informatie aan het ECSR mag 
verstrekken.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat alle verzoeken van het ECSR met betrekking tot de toegang tot gegevens 
verband houdende met een bepaalde instelling ook integraal aan die instelling worden 
gecommuniceerd en dat deze de mogelijkheid heeft om haar mening te geven over de merites 
van het door het ECSR ingediende verzoek.

Amendement 210
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het ECSR mag samenwerken met 
toezichthoudende autoriteiten en 
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international fora in derde landen ter 
bevordering van de informatie-
uitwisseling en om een mechanisme te 
creëren voor het verzamelen en 
uitwisselen van de informatie over 
systeemrisico's die nodig is voor het 
uitvoeren van zijn taken.

Or. en

Motivering

Het ECSR dient over een duidelijk internationaal mandaat te beschikken om het verzamelen 
en uitwisselen van informatie met andere financiële markten te bevorderen teneinde de 
grensoverschrijdende aard van potentiële systeemrisico's in aanmerking te kunnen nemen.

Amendement 211
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Voor de toepassing van artikel 15, 
lid 4, lid 5 en lid 5 bis, zullen het ECSR, 
de Europese toezichthoudende 
autoriteiten en de nationale bevoegde 
autoriteiten volledig rekening houden met 
de bestaande overeenkomsten met 
toezichthouders uit derde landen.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie lijkt geen rekening te worden gehouden met afspraken op 
het gebied van het toezicht op banken die in de EU actief zijn, maar waarvan de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit buiten de EU is gevestigd. Met het oog op het communautaire 
kader is het noodzakelijk dat de bestaande overeenkomsten met toezichthouders uit derde 
landen in aanmerking worden genomen.
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Amendement 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien er significante risico's voor de 
verwezenlijking van het in artikel 3, lid 1, 
genoemde doel zijn gedetecteerd, geeft het 
ECSR vroegtijdige waarschuwingen en 
doet het indien nodig aanbevelingen voor 
het nemen van corrigerende maatregelen.

1. Indien er significante risico's voor de 
verwezenlijking van het in artikel 3, lid 1, 
genoemde doel zijn gedetecteerd, geeft het 
ECSR vroegtijdige waarschuwingen en 
doet het indien nodig aanbevelingen voor 
het nemen van corrigerende maatregelen 
inclusief, wanneer dit noodzakelijk wordt 
geacht, aanbevelingen voor 
wetgevingsinitiatieven en voor 
ondersteunende maatregelen die in 
bepaalde situaties gepast kunnen zijn.

Or. en

Motivering

Doel van het voorgestelde amendement is het verbeteren van de mogelijkheden van het ECSR 
om de economische situatie vanaf het allereerste begin van een crisis te stabiliseren. Het 
ECSR dient in staat te zijn om adequate ondersteunende instrumenten ter beschikking te 
stellen die samen met de aanbevelingen of waarschuwingen aangekondigd worden. Door een 
dergelijke bevoegdheid zal de effectiviteit van het ECSR worden vergroot. Aanbevelingen en 
waarschuwingen van het ECSR hebben naar alle waarschijnlijkheid een significant effect op 
de financiële markten en de economieën van de lidstaten. 

Amendement 213
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien er significante risico's voor de 
verwezenlijking van het in artikel 3, lid 1, 
genoemde doel zijn gedetecteerd, geeft het 
ECSR vroegtijdige waarschuwingen en 
doet het indien nodig aanbevelingen voor 
het nemen van corrigerende maatregelen.

1. Indien er significante risico's voor de 
verwezenlijking van het in artikel 3, lid 1, 
genoemde doel zijn gedetecteerd, geeft het 
ECSR vroegtijdige waarschuwingen en 
doet het indien nodig aanbevelingen voor 
het nemen van corrigerende maatregelen, 
inclusief, waar van toepassing, 
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aanbevelingen voor 
wetgevingsinitiatieven.

Or. en

Motivering

Uit de recente crisis is gebleken dat systeemrisico's veroorzaakt kunnen worden door 
wetgevingsmaatregelen; dat betekent dat het ECSR de mogelijkheid moet hebben om 
potentiële tekortkomingen op wetgevingsgebied aan te pakken. De achterliggende reden voor 
het voorgestelde amendement is reeds toegelicht door de Raad ECOFIN.

Amendement 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien er significante risico's voor de 
verwezenlijking van het in artikel 3, lid 1, 
genoemde doel zijn gedetecteerd, geeft het 
ECSR vroegtijdige waarschuwingen en 
doet het indien nodig aanbevelingen voor 
het nemen van corrigerende maatregelen.

1. Indien er significante risico's voor de 
verwezenlijking van het in artikel 3, lid 1, 
genoemde doel zijn gedetecteerd, geeft het 
ECSR vroegtijdige waarschuwingen en 
doet het indien nodig aanbevelingen voor 
het nemen van corrigerende maatregelen, 
inclusief, waar van toepassing, 
aanbevelingen voor 
wetgevingsinitiatieven.

Or. en

Motivering

Uit de recente crisis is gebleken dat systeemrisico's veroorzaakt kunnen worden door 
wetgevingsmaatregelen; dat betekent dat het ECSR de mogelijkheid moet hebben om 
potentiële tekortkomingen op wetgevingsgebied aan te pakken.
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Amendement 215
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien er significante risico's voor de 
verwezenlijking van het in artikel 3, lid 1, 
genoemde doel zijn gedetecteerd, geeft het 
ECSR vroegtijdige waarschuwingen en 
doet het indien nodig aanbevelingen voor 
het nemen van corrigerende maatregelen.

1. Indien er significante risico's voor de 
verwezenlijking van het in artikel 3, lid 1, 
genoemde doel zijn gedetecteerd, geeft het 
ECSR vroegtijdige waarschuwingen en 
doet het indien nodig aanbevelingen voor 
het nemen van corrigerende maatregelen. 
Indien noodzakelijk zullen de 
waarschuwingen en aanbevelingen 
openbaar worden gemaakt.

Or. en

Amendement 216
Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aanbevelingen en 
kennisgevingen van het ECSR kunnen 
gericht zijn tot financiële instellingen in 
de Unie, tot de ECB en tot nationale 
centrale banken.

Or. en

Motivering

Nationale centrale banken en de Europese Centrale Bank mogen niet uitgesloten worden van
de mogelijk doelgroep tot wie de door het ECSR ontwikkelde, niet-bindende aanbevelingen en 
kennisgevingen kunnen worden gericht.
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Amendement 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De waarschuwingen en aanbevelingen 
worden ook aan de Raad toegezonden en,
wanneer zij tot een of meer 
toezichthoudende autoriteiten zijn gericht,
ook aan de Europese toezichthoudende 
autoriteiten. 

3. Alle waarschuwingen en aanbevelingen 
worden ook aan de Raad toegezonden, aan 
de voorzitter van de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement en aan de 
Europese toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Amendement 218
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De waarschuwingen en aanbevelingen 
worden ook aan de Raad toegezonden en, 
wanneer zij tot een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, 
ook aan de Europese toezichthoudende 
autoriteiten.

3. De waarschuwingen en aanbevelingen 
worden ook toegezonden aan de instanties 
die in lid 2 worden genoemd, aan de Raad 
en, wanneer zij tot een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, 
ook aan de Europese toezichthoudende 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Het feit dat de aanbevelingen via de Raad worden gedaan, kan ertoe leiden dat zij niet 
voornamelijk op technische evaluaties zijn gebaseerd; derhalve dient er voor adequate en 
directe communicatieprocedures gezorgd te worden, en dus niet via de Raad, met degenen tot 
wie de aanbevelingen zijn gericht. De achterliggende reden voor het voorgestelde 
amendement is reeds toegelicht door de Raad ECOFIN.
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Amendement 219
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De waarschuwingen en aanbevelingen 
worden ook aan de Raad toegezonden en, 
wanneer zij tot een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, 
ook aan de Europese toezichthoudende 
autoriteiten.

3. De waarschuwingen en aanbevelingen 
worden ook toegezonden aan de instanties 
die in lid 2 worden genoemd, aan de Raad 
en, wanneer zij tot een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, 
ook aan de Europese toezichthoudende 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Het feit dat de aanbevelingen via de Raad worden gedaan, kan ertoe leiden dat zij niet 
voornamelijk op technische evaluaties zijn gebaseerd; derhalve dient er voor adequate en 
directe communicatieprocedures gezorgd te worden, en dus niet via de Raad, met degenen tot 
wie de aanbevelingen zijn gericht.

Amendement 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De waarschuwingen en aanbevelingen 
worden ook aan de Raad toegezonden en, 
wanneer zij tot een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, 
ook aan de Europese toezichthoudende 
autoriteiten.

3. De waarschuwingen en aanbevelingen 
worden ook toegezonden aan de instanties 
die in lid 2 worden genoemd, aan de Raad 
en, wanneer zij tot een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, 
ook aan de Europese toezichthoudende 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Het feit dat de aanbevelingen via de Raad worden gedaan, kan ertoe leiden dat zij niet 
voornamelijk op technische evaluaties zijn gebaseerd; derhalve dient er voor adequate en 
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directe communicatieprocedures gezorgd te worden, en dus niet via de Raad, met degenen tot 
wie de aanbevelingen zijn gericht.

Amendement 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

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Maatregelen in noodsituaties

1. Indien zich negatieve ontwikkelingen 
voordoen die de goede werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van het gehele financiële stelsel 
van de Europese Unie of delen daarvan 
ernstig bedreigen, kan het ECSR in 
overeenstemming met artikel 3, lid 2, 
letter b, en met artikel 10 van de 
respectievelijke verordeningen (EG) 
nr. …/… [EBA], nr. .../... [EAEM], 
nr …/…[EAVB], op eigen initiatief of op 
verzoek van een ETA, het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie, 
waarschuwingen afgeven met de 
verklaring dat er sprake is van een 
noodsituatie.
2. Wanneer het ECSR een waarschuwing 
afgeeft, stelt het tegelijkertijd het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Europese 
toezichthoudende autoriteit op de hoogte.
3. Het ECSR zal de waarschuwing 
waarnaar in lid 1 wordt verwezen op eigen 
initiatief evalueren of op verzoek van een 
Europese toezichthoudende autoriteit, de 
Raad, het Europees Parlement of de 
Commissie.

Or. en



AM\808496NL.doc 79/94 PE439.845v01-00

NL

Amendement 222
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Maatregelen in noodsituaties

1. Indien zich negatieve ontwikkelingen 
voordoen die de goede werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van het gehele financiële stelsel 
van de Europese Unie of delen daarvan 
ernstig bedreigen, kan het ECSR in 
overeenstemming met artikel 3, lid 2, 
letter b, op eigen initiatief of op verzoek 
van een ETA, het Europees Parlement, de 
Raad of de Commissie, waarschuwingen 
afgeven met de verklaring dat er sprake is 
van een noodsituatie. Dergelijke 
waarschuwingen dienen niet openbaar te 
zijn teneinde een strikte analyse van de 
financiële markten te waarborgen in welk 
kader het ECSR de reacties die zich op de
kapitaalmarkt zouden kunnen voordoen, 
niet in aanmerking hoeft te nemen.
2. Wanneer het ECSR een waarschuwing 
afgeeft, stelt het tegelijkertijd het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en de 
Europese toezichthoudende autoriteit op 
de hoogte.

Or. en
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Amendement 223
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Maatregelen in noodsituaties

1. Indien zich negatieve ontwikkelingen 
voordoen die de goede werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van het gehele financiële stelsel 
van de Europese Unie of delen daarvan 
ernstig bedreigen, kan het ECSR in 
overeenstemming met artikel 3, lid 2, 
letter b, op eigen initiatief of op verzoek 
van een ETA, het Europees Parlement, de 
Raad, een nationale toezichthoudende 
autoriteit  of de Commissie, 
waarschuwingen afgeven met de 
verklaring dat er sprake is van een 
noodsituatie.
2. Wanneer het ECSR een waarschuwing 
afgeeft, stelt het tegelijkertijd het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, de Europese 
toezichthoudende autoriteit en de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
op de hoogte.

Or. en

Motivering

De nationale bevoegde autoriteiten dienen eveneens de mogelijkheid te hebben om een beroep 
op het ECSR te doen om hen bewust te maken van eventuele extreme noodsituaties op de 
markt. Daarnaast dienen zij onverwijld op de hoogte te worden gesteld van eventuele 
waarschuwingen in noodsituaties.
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Amendement 224
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Maatregelen in noodsituaties

1. Indien zich negatieve ontwikkelingen 
voordoen die de goede werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van het gehele financiële stelsel 
van de Europese Unie of delen daarvan 
ernstig bedreigen, kan het ECSR in 
overeenstemming met artikel 3, lid 2, 
letter b, op eigen initiatief of op verzoek 
van een autoriteit, de Raad, het Europees 
Parlement of de Commissie, 
waarschuwingen afgeven en, indien van 
toepassing, verklaren dat er sprake is van 
een noodsituatie.
2. Wanneer het ECSR een waarschuwing 
afgeeft, stelt het tegelijkertijd het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Europese 
toezichthoudende autoriteit op de hoogte.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om het ECSR de bevoegdheid te verlenen om te 
verklaren dat er van een noodsituatie sprake is. Op grond van een dergelijke verklaring zou 
de bevoegde ETA in staat moeten zijn besluiten te nemen die rechtstreeks van toepassing zijn 
op de bevoegde nationale autoriteiten. Voor het creëren van een interne EU-markt voor 
financiële diensten zijn gecoördineerde acties vereist om op potentiële noodsituaties 
voorbereid te zijn, aangezien een crisis in één bepaalde lidstaat zich snel over de grenzen 
heen zou kunnen verspreiden.
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Amendement 225
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Maatregelen in noodsituaties

1. Indien zich negatieve ontwikkelingen 
voordoen die de goede werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van het gehele financiële stelsel 
van de Europese Unie of delen daarvan 
ernstig bedreigen, kan het ECSR in 
overeenstemming met artikel 3, lid 2, 
letter b, op eigen initiatief of op verzoek 
van een autoriteit, de Raad, het Europees 
Parlement of de Commissie, 
waarschuwingen afgeven en, indien van 
toepassing, verklaren dat er sprake is van 
een noodsituatie.
2. Wanneer het ECSR een waarschuwing 
afgeeft, stelt het tegelijkertijd het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Europese 
toezichthoudende autoriteit op de hoogte.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld om het ECSR de bevoegdheid te verlenen om te 
verklaren dat er van een noodsituatie sprake is. Op grond van een dergelijke verklaring zou 
de bevoegde ETA in staat moeten zijn besluiten te nemen die rechtstreeks van toepassing zijn 
op de bevoegde nationale autoriteiten.
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Amendement 226
Miguel Portas

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Maatregelen in noodsituaties

1. Indien zich negatieve ontwikkelingen 
voordoen die de goede werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van het gehele financiële stelsel 
van de Europese Unie of delen daarvan 
ernstig bedreigen, kan het ECSR in 
overeenstemming met artikel 3, lid 2, 
letter b, op eigen initiatief of op verzoek 
van een ETA, waarschuwingen afgeven 
met de verklaring dat er sprake is van een 
noodsituatie.
2. Wanneer het ECSR een waarschuwing 
afgeeft, stelt het tegelijkertijd het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Europese 
toezichthoudende autoriteit op de hoogte.

Or. en

Motivering

Amendement 227
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien een in artikel 3, lid 2, onder letter 
d, bedoelde aanbeveling is gericht tot een 
of meer lidstaten, een of meer Europese 
toezichthoudende autoriteiten of een of 
meer nationale toezichthoudende 
autoriteiten, delen degenen tot wie de 

1. Indien een in artikel 3, lid 2, onder letter 
d, bedoelde aanbeveling is gericht tot de 
Commissie, een of meer lidstaten, een of 
meer Europese toezichthoudende 
autoriteiten of een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten, delen 
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aanbeveling is gericht, het ECSR mee 
welke maatregelen zij in reactie op de 
aanbevelingen hebben genomen of leggen 
zij uit waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen. De Raad en, indien van 
toepassing, de Europese toezichthoudende 
autoriteiten worden hiervan op de hoogte 
gebracht.

degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
het ECSR mee welke maatregelen zij in 
reactie op de aanbevelingen hebben 
genomen of leggen zij uit waarom zij geen 
maatregelen hebben genomen. De Raad en, 
indien van toepassing, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten worden 
hiervan op de hoogte gebracht.

Or. en

Motivering

Aangezien uit de recente crisis is gebleken dat systeemrisico's veroorzaakt kunnen worden 
door wetgevingsmaatregelen, dient het ECSR de mogelijkheid te hebben om de Commissie te 
verzoeken om potentiële verstoringen aan te pakken als gevolg van tekortkomingen op 
wetgevingsgebied. De achterliggende reden voor het voorgestelde amendement is reeds 
toegelicht door de Raad ECOFIN.

Amendement 228
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien een in artikel 3, lid 2, onder letter 
d, bedoelde aanbeveling is gericht tot een 
of meer lidstaten, een of meer Europese 
toezichthoudende autoriteiten of een of 
meer nationale toezichthoudende 
autoriteiten, delen degenen tot wie de 
aanbeveling is gericht, het ECSR mee 
welke maatregelen zij in reactie op de 
aanbevelingen hebben genomen of leggen 
zij uit waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen. De Raad en, indien van 
toepassing, de Europese toezichthoudende 
autoriteiten worden hiervan op de hoogte 
gebracht.

1. Indien een in artikel 3, lid 2, onder letter 
d, bedoelde aanbeveling is gericht tot de 
Commissie, een of meer lidstaten, een of 
meer Europese toezichthoudende 
autoriteiten of een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten, delen 
degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
het ECSR mee welke maatregelen zij in 
reactie op de aanbevelingen hebben 
genomen of leggen zij uit waarom zij geen 
maatregelen hebben genomen. De Raad en, 
indien van toepassing, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten worden 
hiervan op de hoogte gebracht.

Or. en
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Motivering

Aangezien uit de recente crisis is gebleken dat systeemrisico's veroorzaakt kunnen worden 
door wetgevingsmaatregelen, dient het ECSR de mogelijkheid te hebben om de Commissie te 
verzoeken om potentiële verstoringen aan te pakken als gevolg van tekortkomingen op 
wetgevingsgebied.

Amendement 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien een in artikel 3, lid 2, onder letter 
d, bedoelde aanbeveling is gericht tot een 
of meer lidstaten, een of meer Europese 
toezichthoudende autoriteiten of een of 
meer nationale toezichthoudende 
autoriteiten, delen degenen tot wie de 
aanbeveling is gericht, het ECSR mee 
welke maatregelen zij in reactie op de 
aanbevelingen hebben genomen of leggen 
zij uit waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen. De Raad en, indien van 
toepassing, de Europese toezichthoudende 
autoriteiten worden hiervan op de hoogte 
gebracht.

1. Indien een in artikel 3, lid 2, onder letter 
d, bedoelde aanbeveling is gericht tot de 
Commissie, een of meer lidstaten, een of 
meer Europese toezichthoudende 
autoriteiten of een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten, delen 
degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
het ECSR mee welke maatregelen zij in 
reactie op de aanbevelingen hebben 
genomen of leggen zij uit waarom zij geen 
maatregelen hebben genomen. De Raad en, 
indien van toepassing, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten worden 
hiervan op de hoogte gebracht.

Or. en

Motivering

Aangezien uit de recente crisis is gebleken dat systeemrisico's veroorzaakt kunnen worden 
door wetgevingsmaatregelen, dient het ECSR de mogelijkheid te hebben om de Commissie te 
verzoeken om potentiële verstoringen aan te pakken als gevolg van tekortkomingen op 
wetgevingsgebied.
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Amendement 230
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd en dat 
degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
niet op afdoende wijze hebben uitgelegd
waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen, stelt het de Raad en, indien van 
toepassing, de betrokken Europese 
toezichthoudende autoriteiten hiervan in 
kennis.

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd dan wel niet 
tevreden is met de wijze waarop die 
aanbeveling is opgevolgd, en dat degenen 
tot wie de aanbeveling is gericht, daarvoor
geen afdoende motivering hebben 
gegeven, stelt het ECSR het Europees 
Parlement, de Raad en, indien van 
toepassing, de betrokken Europese 
toezichthoudende autoriteiten hiervan in 
kennis.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 231
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd en dat 
degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
niet op afdoende wijze hebben uitgelegd

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd dan wel niet 
tevreden is met de wijze waarop die 
aanbeveling is opgevolgd, en dat degenen 
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waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen, stelt het de Raad en, indien van 
toepassing, de betrokken Europese 
toezichthoudende autoriteiten hiervan in 
kennis.

tot wie de aanbeveling is gericht, daarvoor
geen afdoende motivering hebben 
gegeven, stelt het ECSR het Europees 
Parlement, de Raad en, indien van 
toepassing, de betrokken Europese 
toezichthoudende autoriteiten hiervan in 
kennis.

Or. en

Motivering

Het feit dat de aanbevelingen van het ECSR juridisch niet bindend zijn, betekent dat het 
noodzakelijk is dat de Raad en het Europees Parlement op adequate wijze toezicht houden op 
de uitvoering van de aanbevelingen van het ECSR; uit ervaring is immers gebleken dat de 
nationale autoriteiten niet veel waarde hechten aan de periodieke waarschuwingen van de 
ECB.

Amendement 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd en dat 
degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
niet op afdoende wijze hebben uitgelegd
waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen, stelt het de Raad en, indien van 
toepassing, de betrokken Europese 
toezichthoudende autoriteiten hiervan in 
kennis.

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd dan wel niet 
tevreden is met de wijze waarop die 
aanbeveling is opgevolgd, en dat degenen 
tot wie de aanbeveling is gericht, daarvoor
geen afdoende motivering hebben 
gegeven, stelt het ECSR het Europees 
Parlement, de Raad en, indien van 
toepassing, de betrokken Europese 
toezichthoudende autoriteiten hiervan in 
kennis.

Or. en

Motivering

Het feit dat de aanbevelingen van het ECSR juridisch niet bindend zijn, betekent dat het 
noodzakelijk is dat de Raad en het Europees Parlement op adequate wijze toezicht houden op 
de uitvoering van de aanbevelingen van het ECSR. Het zou dan ook een goede zaak zijn 
indien het ECSR de mogelijkheid zou hebben om ook een beroep op het Europees Parlement 



PE439.845v01-00 88/94 AM\808496NL.doc

NL

en de Raad te kunnen doen in gevallen waarin het niet tevreden is over de uitvoering van de 
aanbevelingen door degenen tot wie zij gericht zijn.

Amendement 233
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd en dat 
degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
niet op afdoende wijze hebben uitgelegd 
waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen, stelt het de Raad en, indien van 
toepassing, de betrokken Europese 
toezichthoudende autoriteiten hiervan in 
kennis.

2. Als het ECSR besluit dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd en dat 
degenen tot wie de aanbeveling is gericht, 
niet op afdoende wijze hebben uitgelegd 
waarom zij geen maatregelen hebben 
genomen, stelt het ECSR het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en, 
indien van toepassing, de betrokken 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
hiervan in kennis.

Or. en

Amendement 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene raad van het ECSR maakt 
per afzonderlijk geval uit of een 
waarschuwing of aanbeveling openbaar 
moet worden gemaakt. In afwijking van 
artikel 10, lid 2, is een gekwalificeerde 
tweederde meerderheid nodig om een 
waarschuwing of aanbeveling openbaar te 
maken.

1. De algemene raad van het ECSR maakt 
per afzonderlijk geval uit of een 
waarschuwing of aanbeveling openbaar 
moet worden gemaakt. Waarschuwingen 
en aanbevelingen dienen uitsluitend als 
vertrouwelijk aangemerkt te worden in 
gevallen waarin er een duidelijk risico 
bestaat dat zij tot ernstige destabiliserende 
reacties op de markt zouden kunnen 
leiden. In afwijking van artikel 10, lid 2, is 
een tweederde meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen nodig voor een 
besluit om een waarschuwing of 
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aanbeveling niet openbaar te maken.

Or. en

Amendement 235
Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Degenen tot wie een aanbeveling of 
waarschuwing van het Europees Comité 
voor Systeemrisico's is gericht, dienen 
hun standpunten en argumentatie 
openbaar te kunnen maken in reactie op 
de door het ECSR gepubliceerde 
waarschuwing en aanbeveling.

Or. en

Motivering

Degenen tot wie een aanbeveling van het ECSR is gericht, hebben het recht om hun reactie 
daarop openbaar te maken.

Amendement 236
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de algemene raad van het ECSR 
besluit een waarschuwing of aanbeveling 
niet openbaar te maken, neemt degene tot 
wie de waarschuwing of aanbeveling is 
gericht en, indien van toepassing, de Raad 
en de Europese toezichthoudende 
autoriteiten alle nodige maatregelen ter 
bescherming van het vertrouwelijke 
karakter ervan. De voorzitter van de Raad 
kan besluiten een waarschuwing of 

Schrappen
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aanbeveling niet onder de andere leden 
van de Raad te verspreiden.

Or. en

Amendement 237
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de algemene raad van het ECSR 
besluit een waarschuwing of aanbeveling 
niet openbaar te maken, neemt degene tot 
wie de waarschuwing of aanbeveling is 
gericht en, indien van toepassing, de Raad 
en de Europese toezichthoudende 
autoriteiten alle nodige maatregelen ter 
bescherming van het vertrouwelijke 
karakter ervan. De voorzitter van de Raad 
kan besluiten een waarschuwing of 
aanbeveling niet onder de andere leden van 
de Raad te verspreiden.

3. Als de algemene raad van het ECSR 
besluit een waarschuwing of aanbeveling 
niet openbaar te maken, neemt degene tot 
wie de waarschuwing of aanbeveling is 
gericht en, indien van toepassing, het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
alle nodige maatregelen ter bescherming 
van het vertrouwelijke karakter ervan. De 
voorzitter van de Raad kan besluiten een 
waarschuwing of aanbeveling niet onder de 
andere leden van de Raad te verspreiden. 
De voorzitter van de autoriteit en de 
voorzitter van de bevoegde commissie van 
het Europees Parlement kunnen besluiten 
een waarschuwing of aanbeveling niet 
onder de andere leden van hun 
organisatie te verspreiden.

Or. en

Amendement 238
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de algemene raad van het ECSR 
besluit een waarschuwing of aanbeveling 

3. Als de algemene raad van het ECSR 
besluit een waarschuwing of aanbeveling 
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niet openbaar te maken, neemt degene tot 
wie de waarschuwing of aanbeveling is 
gericht en, indien van toepassing, de Raad 
en de Europese toezichthoudende 
autoriteiten alle nodige maatregelen ter 
bescherming van het vertrouwelijke 
karakter ervan. De voorzitter van de raad 
kan besluiten een waarschuwing of 
aanbeveling niet onder de andere leden van 
de raad te verspreiden.

niet openbaar te maken, neemt degene tot 
wie de waarschuwing of aanbeveling is 
gericht en, indien van toepassing, het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Europese toezichthoudende autoriteiten en 
de nationale toezichthoudende 
autoriteiten, alle nodige maatregelen ter 
bescherming van het vertrouwelijke 
karakter ervan. De voorzitter van de Raad 
kan besluiten een waarschuwing of 
aanbeveling niet onder de andere leden van 
de Raad te verspreiden.

Or. en

Motivering

De nationale bevoegde autoriteiten zijn ook gebonden aan het vertrouwelijkheidsbeginsel in 
verband met een aanbeveling of waarschuwing van het ECSR.

Amendement 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als de algemene raad van het ECSR 
besluit een aanbeveling of waarschuwing 
niet openbaar te maken, zal die 
aanbeveling of waarschuwing gedurende 
twee jaar na het daartoe strekkende 
besluit vertrouwelijk van aard blijven. Na 
die periode van twee jaar zal de algemene 
raad van het ECSR alle maatregelen 
nemen die nodig zijn om de openbare 
toegang te waarborgen tot de voorheen 
vertrouwelijke aanbeveling of 
waarschuwing. De algemene raad van het 
ECSR kan het vertrouwelijke karakter 
van de aanbeveling of waarschuwing 
echter ook voor een periode van drie jaar 
verlengen. In afwijking van artikel 10, lid 
2, is een eenparigheid van stemmen 
vereist om het vertrouwelijke karakter van 
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een aanbeveling of waarschuwing te 
verlengen.

Or. en

Amendement 240
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle gegevens waarop de algemene 
raad van het ECSR zijn analyse baseert 
alvorens een waarschuwing of 
aanbeveling uit te brengen, zullen op een 
gepaste anonieme vorm openbaar worden 
gemaakt voor analysedoeleinden. In het 
geval van vertrouwelijke waarschuwingen 
zal de betreffende informatie pas achteraf 
beschikbaar worden gesteld.

Or. en

Amendement 241
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ECSR brengt ten minste elk jaar
verslag uit aan het Europees Parlement en 
aan de Raad.

1. Het ECSR brengt ten minste twee keer 
per jaar verslag uit aan de Raad en aan het 
Europees Parlement ter gelegenheid van 
de publicatie van het halfjaarverslag van 
het ECSR, en vaker in geval van 
wijdverspreide financiële onrust. Dit dient 
buiten het normale kader van de 
monetaire dialoog tussen het Europees 
Parlement en de president van de 
Europese Centrale Bank plaats te vinden.
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Or. en

Amendement 242
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ECSR brengt ten minste elk jaar 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
aan de Raad.

1. Het ECSR brengt ten minste vier keer 
per jaar verslag uit aan het Europees 
Parlement en aan de Raad.

Or. en

Amendement 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het ECSR onderzoekt ook specifieke 
kwesties op verzoek van de Raad of de 
Commissie.

2. Het ECSR onderzoekt ook specifieke 
kwesties op verzoek van het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement dient de mogelijkheid te hebben om het ECSR opdracht te geven om 
specifieke kwesties te onderzoeken onder dezelfde voorwaarden als voor de Raad en de 
Commissie gelden. Het ECSR dient advies in te winnen bij alle belanghebbenden en niet 
uitsluitend bij belanghebbenden uit de particuliere sector. Die raadpleging dient te 
geschieden met betrekking tot alle kwesties die de belanghebbenden relevant vinden, en niet 
slechts wanneer het ECSR dit nodig acht.
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Amendement 244
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Drie jaar na de inwerkingtreding 
onderzoekt de Raad deze verordening op 
basis van een verslag van de Commissie en 
bepaalt, na het advies van de ECB te 
hebben ingewonnen, of de taken en de 
organisatie van het ECSR moeten worden 
herzien.

Twee jaar na de inwerkingtreding 
onderzoekt de Raad deze verordening op 
basis van een verslag van de Commissie en 
bepaalt, na het advies van de ECB te 
hebben ingewonnen, of de taken en de 
organisatie van het ECSR moeten worden 
herzien.

Or. en

Motivering

Teneinde zekerheid te verkrijgen over een adequaat functioneren van het ECSR in een snel 
veranderende omgeving, dient de herzieningstermijn kort te zijn zodat de toezichthouders zich 
aan de veranderingen op de markt kunnen aanpassen.


