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* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om at overdrage Den Europæiske Centralbank 
specifikke opgaver i relation til Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici
(05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure - høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0500),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til forslag til Rådets forordning (05551/2010),

– der henviser til EUF-traktatens artikel 127, stk. 6, der danner grundlag for Rådets høring 
af Parlamentet (C7-0014/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0000/2010),

1. godkender forslaget til Rådets forordning som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EUF-
traktatens artikel 293, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre forslaget i væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Rådets tekst Ændringsforslag

(1a) Europa-Parlamentet opfordrede 
længe inden den finansielle krise 
regelmæssigt til, at alle aktører i højere 
grad blev sikret samme vilkår på EU-plan, 
og gjorde samtidig opmærksom på store 



PE438.515v01-00 6/16 PR\804152DA.doc

DA

mangler i EU-tilsynet med de stadig mere 
integrerede finansielle markeder (jf. 
betænkning af García-Margallo y Marfil 
om meddelelse fra Kommissionen: 
Etablering af en ramme for de finansielle 
markeder: en handlingsplan (fra 2000), 
betænkning af Van den Burg om reglerne 
for tilsyn med finansielle institutioner i 
Den Europæiske Union (fra 2002), 
betænkning af Van den Burg om 
politikken for finansielle tjenesteydelser 
(2005-2010) - hvidbog (fra 2007) og 
betænkning af Van den Burg og Dăianu 
med henstillinger til Kommissionen om 
Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige 
tilsynsstruktur (fra 2008). Se desuden 
betænkning af Skinner om Solvens II (fra 
2009) og af Gauzès om forordningen om 
kreditvurderingsbureauer (fra 2009)).

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

1a. Formanden for ECB er ligeledes 
formand for ESRB. Embedsperiodens 
varighed svarer til vedkommendes 
embedsperiode som formand for ECB.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

1b. Første næstformand vælges af 
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medlemmerne af Den Europæiske 
Centralbanks Generelle Råd for samme 
periode som vedkommendes medlemskab 
af Det Generelle Råd under hensyntagen 
til behovet for en velafbalanceret 
repræsentation af medlemsstater samt af 
medlemsstater i og uden for eurozonen. 
Mandatet kan fornyes.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 c (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

1c. Anden næstformand er formanden for 
den europæiske myndighed, der efter et 
rotationsprincip er formand for Det 
Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder, i overensstemmelse 
med artikel XX i forordning (EU) nr. .../... 
[EBA], nr. .../...[ESMA] og nr. 
.../...[EIOPA].

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 d (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

1d. Inden tiltrædelsen forelægger ESRB’s 
formand og første næstformand ved en 
offentlig høring en redegørelse for 
Europa-Parlamentet om, hvorledes de 
påtænker at udføre deres opgaver i 
henhold til denne forordning. Anden 
næstformand høres af Europa-
Parlamentet i sin egenskab af formand 
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for en af de europæiske 
tilsynsmyndigheder i overensstemmelse 
med artikel XX i forordning (EU) nr. .../... 
[EBA], nr. .../...[ESMA] og nr. 
.../...[EIOPA].

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 e (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

1e. Formanden leder møderne i det 
generelle udvalg og styringskomitéen.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 f (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

1f. Næstformændene leder efter rangfølge 
møderne i det generelle udvalg og/eller 
styringskomitéen, når formanden har 
forfald.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 g (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

1g. Er næstformændene ude af stand til at 
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udføre deres hverv, vælges nye 
næstformænd i overensstemmelse med 
artikel 1b, 1c og 1e.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 h (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

1h. Formanden repræsenterer ESRB 
udadtil.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – indledning

Rådets tekst Ændringsforslag

Den Europæiske Centralbank sørger for et 
sekretariat og yder derved analytisk, 
statistisk, logistisk og administrativ støtte 
til ESRB. Sekretariatet har som fastsat i 
artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) 
nr. XXXX navnlig til opgave at:

Den Europæiske Centralbank sørger for et 
sekretariat og yder derved analytisk, 
statistisk, logistisk og administrativ støtte 
til ESRB. Den trækker også på teknisk 
rådgivning fra den europæiske 
tilsynsmyndighed samt de nationale 
centralbanker og tilsynsmyndigheder. 
Den er også ansvarlig for alle 
personaleanliggender. Sekretariatet har 
som fastsat i artikel 4, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. XXXX navnlig til opgave at:

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Rådets tekst Ændringsforslag

e) støtte arbejdet i det generelle udvalg, 
styringskomitéen og det rådgivende 
tekniske udvalg.

e) støtte arbejdet i det generelle udvalg, 
styringskomitéen og det rådgivende 
videnskabelige udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e a (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

ea) stille oplysninger til rådighed for den 
europæiske tilsynsmyndighed på 
anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Rådets tekst Ændringsforslag

1. ECB stiller tilstrækkelige menneskelige 
og finansielle ressourcer til rådighed med 
henblik på varetagelse af 
sekretariatsfunktionen. 

1. ECB stiller tilstrækkelige menneskelige 
og finansielle ressourcer til rådighed med 
henblik på varetagelse af sekretariatets 
opgaver og sikrer et højt 
kvalifikationsniveau blandt personalet, 
der i store træk skal afspejle ESRB’s 
brede formål og det generelle udvalgs 
sammensætning. ECB sikrer rimelig 
finansiering af sekretariatet fra egne 
midler.
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Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

2a. Der stilles krav om, at medlemmer af 
sekretariatet ikke må afgive oplysninger 
omfattet af tavshedspligt, selv efter 
ophøret af deres hverv, i 
overensstemmelse med artikel 8 i 
forordning (EU) nr. …/… [ESRB] for at 
sikre opfyldelse af målsætningen med 
denne forordnings artikel 6.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Rådets tekst Ændringsforslag

2. Lederen af sekretariatet eller dennes 
stedfortræder deltager i møderne i ESRB's 
generelle udvalg, styringskomité og 
rådgivende tekniske udvalg.

2. Lederen af sekretariatet eller dennes 
stedfortræder deltager i møderne i ESRB's 
generelle udvalg, styringskomité og 
rådgivende videnskabelige udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

2a. Sekretariatet kan anmode om 
oplysninger enkeltvis og i summarisk eller 
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sammenfattet form om 
finansieringsinstitutter eller finansielle 
markeder, som er relevante for ESRB's 
opgaver, fra den europæiske 
tilsynsmyndighed og i de i artikel 15 i 
forordning (EU) nr. …/… [ESRB] 
omhandlede tilfælde de nationale 
tilsynsmyndigheder, de nationale 
centralbanker eller andre myndigheder i 
medlemsstaterne eller efter begrundet 
anmodning direkte fra 
finansieringsinstitutterne.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Rådets tekst Ændringsforslag

2b. De oplysninger, som indsamles på 
vegne af ESRB, kan omfatte EØS-, EU-
og euroområdedata samt nationale data, 
aggregerede eller individuelle, 
sidstnævnte dog kun efter begrundet 
anmodning. Inden sekretariatet 
fremsætter anmodning om oplysninger, 
tager det først højde for eksisterende 
statistikker, som både det europæiske 
statistiske system og ESCB har 
produceret, formidlet og udviklet, og 
hører derefter den relevante europæiske 
tilsynsmyndighed for at sikre, at 
anmodningen er rimelig.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union (EU) er i færd med at opstille en ramme, der skal sikre den finansielle 
stabilitet. Et integreret finansielt marked i EU, der domineres af store paneuropæiske grupper i 
de fleste EU-lande, kan ikke fungere ordentligt, hvis tilsynet bliver ved med at foregå på 
nationalt niveau. Der er i EU behov for en ny finansiel arkitektur med et integreret 
mikrotilsyn, herunder kompetenceoverdragelse til EU. Ydermere ville et europæisk 
makrotilsyn have kunnet opdage, at ikke-bæredygtig kreditvækst, bobler på 
ejendomsmarkedet og store underskud på de løbende poster ville have skabt nogle risici for 
den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Det er nødvendigt for Europa hurtigst muligt 
at udvikle ekspertise inden for tilsyn på makroplan for at kunne opdage systemiske risici, dvs. 
finde frem til risici for den finansielle stabilitet på europæisk niveau og, hvor det er relevant, 
udstede advarsler og sørge for opfølgning.

Selv om der uundgåeligt vil komme flere finansielle kriser, bør de sociale og økonomiske 
konsekvenser blive mindre skadelige i fremtiden, som det skete i forbindelse med den 
nuværende krise i forhold til de reelle konsekvenser af Den Store Depression. Der er i Europa 
behov for en lovgivningsmæssig og institutionel ramme, hvormed der kan findes en løsning 
på systemisk vigtige finansieringsinstitutters insolvens. Der vil blive etableret en ny 
tilsynsmyndighed på makroniveau, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), og 
en tilsvarende på mikroniveau, Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS). Deres 
effektivitet afhænger af Den Europæiske Centralbanks (ECB) prestige, eftersom det nye 
ESRB ikke vil kunne pålægge medlemsstater eller finansieringsinstitutter foranstaltninger 
eller sanktioner, og dets advarsler vil ikke være bindende. Deres effektivitet afhænger af 
ECB’s fine omdømme og dennes ansattes anerkendte ekspertise. ECB’s rolle vil være af 
central betydning for det europæiske makrotilsyn.

En monetær politik præget af meget lave rentesatser har i de seneste år fostret bobler inden for 
fysiske og finansielle aktiver, som affødte den krise, vi nu lider under, da de brast. Det 
overordnede mål med tilsynsstrukturen er at undgå sådanne dramatiske situationer i 
fremtiden, sikre finansiel stabilitet og beskytte forbrugerne. Forebyggelse og afbødning af 
systemiske risici samt nød eller sammenbrud i betydelige dele af den finansielle sektor vil 
formindske effekten af yderligere kriser for realøkonomien og de europæiske borgere. 

EU's monetære politik har i de sidste tyve år været effektiv hvad angår inflationskontrol. Det 
stærke fokus på målet om prisstabilitet (f.eks. et klart mål om en årlig inflation på 2 %) hang 
også sammen med et synligt og magtfuldt værktøj inden for den monetære politik, nemlig 
renten. I denne forstand har udbredelsen af frihandel og udbredelsen af globale 
produktionsnetværk i hele verden gennem de seneste tyve år med deres deflatoriske pres også
bidraget til prismoderation i udviklingslandene. 

Der kan rent faktisk argumenteres for, at renten har været kunstigt lav i en årrække i forhold 
til markedsrenten, der ville have justeret sig selv i forhold til kreditudbuddet og efterspørgslen 
efter investeringer. Dette kan have været en af de mange hovedårsager til den nuværende 
krise. Den lave rente kan have forvredet de finansielle aktørers forventninger til et punkt, hvor 
de blev forledt til overdreven gældsætning for at finansiere et ligeledes overdrevent forbrug 
og overdrevne investeringer. Men der er som nævnt under alle omstændigheder temmelig 
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bred konsensus om effektiviteten af den monetære politik.

Den økonomiske globalisering, der er særlig stærk hvad kapitalbevægelser angår, har 
imidlertid forårsaget grundlæggende ændringer af de finansielle markeder. Centralbankerne 
bevarede deres traditionelle mål om at holde inflationen under kontrol, og til dette formål 
anvendte de renten. Men de frie kapitalbevægelser styrkede i særlig grad forbindelsen mellem 
den monetære og den finansielle sektor. Denne nye situation tvang i stigende grad 
centralbankerne til at tilføje deres dagsorden et nyt mål: stabilisering af de finansielle 
markeder. 

Det er umuligt samtidig at nå begge mål (prisstabilitet og stabilitet på de finansielle markeder) 
med blot et enkelt instrument, dvs. renten, uanset hvor stærkt dette redskab kan være. Renten 
har været effektiv til at kontrollere inflationen, men den har ikke været nyttig i forhold til at 
undgå kreditudvidelsen og bobler på ejendomsmarkedet i flere lande. 

Der er behov for et nyt instrument, og der er i løbet af de sidste to år opstået bred enighed om, 
at dette redskab bør bestå i EU-regulering og -tilsyn med banker og finansielle systemer. Selv 
om finansiel regulering har eksisteret i mange år, har den vist sig at være ude af trit med og 
utilstrækkelig i den nye globaliserede verden. Overvågning og regulering er rent faktisk den 
eneste vigtige kompetence, som de nationale centralbanker forbeholdt sig på nationalt niveau 
efter indførelsen af euroen. Således er det i dag sikkert, at det er nødvendigt og praktisk at 
forbedre reguleringen med en europæisk dimension. 

Formanden for Den Europæiske Centralbank blev under et foredrag i Singapore i 20051 spurgt 
om udviklingen af bobler i priserne på fysiske og finansielle aktiver. Han svarede, at en boble 
kan opdages, når for eksempel en type kredit eller prisen på nogle former for aktiver begynder 
at afvige væsentligt fra deres historiske udvikling, og han gav udtryk for at være for at bruge 
rentestigninger til at standse udviklingen af en sådan boble. De deraf følgende omkostninger 
bliver en tilskyndelse til at etablere forsikringer, der kan standse værre scenarier. Denne 
foranstaltning forekommer rimelig, men i lyset af erfaringerne fra den seneste tids finansielle 
krise, synes den at være mindre egnet. Det finansielle system kan tilpasse sig til 
renteændringer, for eksempel ved at ændre betingelserne i kreditaftaler (i forbindelse med 
realkredit kan afskrivningsperioden forlænges).

Under sådanne omstændigheder har en renteændring ringe virkning i forhold til lukke luften 
ud af boblen. Hvis renten ikke hæves betydeligt, hvorved økonomien som helhed ville tage 
skade, vil en kunstig lav rente fortsat give næring til bobler, der således vil bestå. Det er i 
denne forbindelse, at bedre overvågning er nødvendig. Den spanske centralbanks system med 
dynamiske foranstaltninger førte for eksempel ikke til, at man undgik, at der opstod en stor 
boble på ejendomsmarkedet i Spanien. Størrelsen af ejendomsentreprenørers akkumulerede 
gæld til de spanske banker svarer til 30 % af spanske BNP i 2009 (325 000 mio. EUR). 

De nødvendige forbedringer inden for den finansielle regulering og tilsyn danner grundlaget 
for debatten om hele den nye finansielle arkitektur, som de europæiske institutioner er ved at 

                                               
1 "Asset price bubbles and monetary policy"
Tale af Jean-Claude Trichet, formand for ECB, Mas-forelæsningen, den 8. juni 2005, Singapore,
http://www.ecb.int/press/key/date/2005/html/sp050608.en.html
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opbygge, og som denne betænkning er en mindre del af. Kontrol med graden af gearing ville 
være en passende foranstaltning for institutioner, der er for store til at krakke. En lavere grad 
af gearing vil få dem til at overveje, om de ønsker at bevare deres størrelse eller blive opdelt i 
mindre enheder tilpasset de almindelige aktiviteter inden for forretningsbankvirksomhed.

Gearingsgraden tvinger derfor kreditenhederne til at reducere deres gearingsgrad, dvs. enten 
til at reducere den kredit, som vil være bestemt til boligsektoren, eller til at øge deres 
kapitalgrundlag for at gøre det muligt for dem at påtage sig det overskydende tab, der er 
opstået, efter boblen brast. De nationale tilsynsmyndigheder formåede ikke at stoppe 
ophobningen af risici i flere af de nationale systemer.

Der er to fælles elementer i de forskellige forslag til, hvordan de finansielle markeder skal 
reguleres: På den ene side ville det være nødvendigt at reducere den høje grad af gearing, dvs. 
reducere forholdet mellem de samlede aktiver/kapital, og på den anden side ville det være 
nødvendigt at øge kapitalkravene til de finansielle enheder. Dette er afgørende for at få et 
passende kapitalgrundlag til at imødegå eventuelle tab, der måtte blive genereret i forbindelse 
med fremtidige finansielle kriser. Man skal huske på, at det finansielle systems vigtigste 
funktion er at føre opsparede midler i retning af investeringer. I denne proces er det umuligt at 
afholde de finansielle enheder fra at indgå risici, og selv hvis risiciene nu er underlagt bedre 
overvågning, vil muligheden for nye spekulative bobler ikke forsvinde.

I denne forbindelse vedrørende bankvirksomhed vil de store banker, så længe handels- og 
investeringslånevirksomhed er blandede, blive ledt til at risikere deres kapital i forbindelse 
med køb og salg af finansielle aktiver i stedet for at afsikre realøkonomien gennem 
konvertering af indskud til kreditter til familier og virksomheder. Bankerne har rent faktisk 
ingen pligt til at handle på anden måde. 

Derfor er der i den nye forordning behov for fleksibilitet, så gearingen kan reduceres, hvis der 
opdages alarmerende tegn. Der skulle for eksempel have været en form for orange eller rødt 
lys i de første år af perioden 1996-2006, da kreditudvidelsen i Spanien førte til en meget høj 
stigning. I løbet af ti år voksede kreditmængden med 20 % årligt. I dette tilfælde ville det have 
været nødvendigt at gribe ind over for de finansielle enheder (store som små), der 
eksponerede sig selv inden for realkreditlån ved at sænke deres grænse for gearing. 

På den anden side er overvågning af den finansielle sektor på europæisk plan det centrale 
spørgsmål, når det gælder effektiviteten af gode reguleringspolitikker, under hensyntagen til
den fejlslagne nationalt orienterede analyse af flere kriseindikatorer. Som formanden for ECB 
udtalte i november 2008 ved ECB’s femte konference for centralbanker: […] selv tilbage i 
2006 var der advarselstegn om, at de globale markeder var ”prissat til perfektion”, og at selv 
en lille ændring i forholdene kunne føre til alvorlige forstyrrelser af de finansielle markeder.
[…] Vi vidste, at en storm var under opsejling, men vi må indrømme, at vi ikke vidste præcist 
hvor. Vi vidste heller ikke, hvad der ville udløse den, eller hvornår den ville komme1.

                                               
1 "Undervalued risk and uncertainty: Some thoughts on the market turmoil"
Tale af Jean-Claude Trichet, formand for ECB, ved ECB’s femte konference for centralbanker, Frankfurt am 
Main, 13. november 2008,
http://www.ecb.int/press/key/date/2008/html/sp081113_1.en.html
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I den forstand vil de ideer, som lanceredes med de Larosière-rapporten, hvoraf mange er en 
del af den tilsynspakke, der diskuteres i dag, gøre det muligt at etablere en formålstjenlig 
politik for regulering af og tilsyn med de finansielle markeder. Hvorvidt den bliver vellykket, 
vil være afhængig sammenkoblingen mellem mikro- og makrotilsyn og en ubesværet 
informationsstrøm mellem de to niveauer. På denne måde vil sekretariatet for ESRB få en 
vigtig rolle i forbindelse med sikring af en effektiv og hurtig udveksling af oplysninger 
mellem de forskellige aktører, samtidig med at den altid skal garantere den nødvendige 
fortrolighed. Mikrotilsynsmyndighederne og ESRB skal, som det har været meningen fra 
starten, udgøre en enhed og arbejde tæt sammen. Med den nye arkitektur bør EU være i stand 
til at høre tordenen før stormen og reagere i tide.


