
AM\1207370EL.docx PE647.654v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

10.6.2020 A9-0113/1

Τροπολογία 1
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0113/2020
Jonás Fernández
Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά 
προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 0 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(0) Στο άρθρο 2, παρεμβάλλονται οι 
ακόλουθες παράγραφοι:
«1α. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
και διαδικασιών που ορίζονται στην 
οδηγία 2013/36/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές 
αναστέλλουν προσωρινά τις μεταβλητές 
αποδοχές, τις προαιρετικές 
συνταξιοδοτικές παροχές, τις πράξεις 
επαναγοράς μετοχών και τις διανομές ή 
πληρωμές τόκων από όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα προς τους μετόχους, τα μέλη ή 
τους κατόχους των πρόσθετων μέσων της 
κατηγορίας 1, εφόσον η απαγόρευση δεν 
συνιστά αθέτηση υποχρέωσης του 
ιδρύματος. Η προσωρινή αναστολή παύει 
να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2022, εκτός 
εάν η Επιτροπή διαπιστώσει με 
εκτελεστική πράξη ότι η σοβαρή 
οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε 
από την κρίση COVID-19 απαιτεί 
πρόσθετη παράταση της προσωρινής 
αναστολής κατά 12 μήνες.
1β. Εάν το κεφάλαιο κοινών μετοχών 
της κατηγορίας 1 ενός ιδρύματος δεν 
μειώνεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην 
ικανοποιείται πλέον η συνδυασμένη 
απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, και εάν 
οι αρμόδιες αρχές αναμένουν ότι η 
συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος 
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ασφαλείας θα εξακολουθήσει να 
ικανοποιείται έως την 1η Ιανουαρίου 
2022, δεν υπόκειται στις αναστολές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α.
1γ. Πριν από την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1α, η Επιτροπή ζητεί τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου. Η Επιτροπή 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο πριν από την έγκριση 
της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1α.
1δ. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από 
τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται 
στα μέτρα αναστολής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1α του παρόντος 
άρθρου να υποβάλουν σχέδιο δράσης 
εντός τριών μηνών, προσδιορίζοντας 
εσωτερικά μέτρα και κίνητρα για την 
αποκατάσταση της ευρωστίας ενός 
ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 104 της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Το σχέδιο δράσης 
παρέχει επίσης οδικό χάρτη και μια 
στρατηγική για την αποκατάσταση της 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
εποπτείας σύμφωνα με την οδηγία 
2013/36/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 και ορίζει μια προθεσμία 
εφαρμογής. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν 
και εγκρίνουν τα εν λόγω σχέδια δράσης.
1ε. Η αρμοδιότητα έκδοσης 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1α του παρόντος 
άρθρου ανατίθεται στην Επιτροπή, η 
οποία ενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 464 
παράγραφος 2.
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Τροπολογία 2
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0113/2020
Jonás Fernández
Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά 
προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
(COM(2020)0310)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο η α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Άρθρο 473 α – παράγραφος 9 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 
«9α. Η Επιτροπή εκδίδει εντός 24 
μηνών από την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού έκθεση για την 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου και 
υποβάλλει, κατά περίπτωση, νομοθετικές 
προτάσεις για τη δημιουργία ενός 
διαφανούς και αντικυκλικού πλαισίου για 
την αναγνώριση των αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών.» 

Or. en


