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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

9.1.2019 A8-0419/1 

Muudatusettepanek  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pangandusliit – 2018. aasta aruanne 

(2018/2100(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et mõnede 

liikmesriikide pangandussüsteemides on 

viivislaenude maht endiselt murettekitavalt 

suur; 

E. arvestades, et mõnede 

liikmesriikide pangandussüsteemides on 

viivislaenude ning 2. ja 3. taseme 

riskipositsioonide maht endiselt 

murettekitavalt suur; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0419/2 

Muudatusettepanek  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pangandusliit – 2018. aasta aruanne 

(2018/2100(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  F a. arvestades, et vastavalt Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve 18. oktoobri 

2018. aasta esimesele statistilisele 

aruandele ELi tuletisinstrumentide 

turgude kohta oli ELi tuletisinstrumentide 

turgude tinglik brutoväärtus 2017. aasta 

lõpus 660 triljonit eurot;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Muudatusettepanek  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pangandusliit – 2018. aasta aruanne 

(2018/2100(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. võtab teadmiseks EBA korraldatud 

kogu ELi hõlmanud stressitesti tulemused; 

väljendab heameelt 2. ja 3. taseme 

instrumentide lisamise üle 2018. aasta 

stressitestide raamistikku; on veendunud, et 

stressiteste tuleks tõlgendada koos muude 

käimasolevate kontrolli- ja 

järelevalvetegevustega; kutsub ühtset 

järelevalvemehhanismi, EBAd ja Euroopa 

Süsteemsete Riskide Nõukogu üles 

kasutama stressitesti määratlemisel ühtset 

metoodikat, et tagada selle menetluse 

läbipaistvuse kõrge tase ja vältida 

võimalikke moonutusi;  

10. võtab teadmiseks EBA korraldatud 

kogu ELi hõlmanud stressitesti tulemused; 

väljendab heameelt 2. ja 3. taseme 

instrumentide lisamise üle 2018. aasta 

stressitestide raamistikku; kordab oma 

üleskutset ühtsele 

järelevalvemehhanismile muuta nende 

keeruliste ja mittelikviidsete 

finantsinstrumentide, sealhulgas 

tuletisinstrumentide mahu vähendamine 

üheks oma peamiseks 

järelevalveprioriteediks; on veendunud, et 

stressiteste tuleks tõlgendada koos muude 

käimasolevate kontrolli- ja 

järelevalvetegevustega; kutsub ühtset 

järelevalvemehhanismi, EBAd ja Euroopa 

Süsteemsete Riskide Nõukogu üles 

kasutama stressitesti määratlemisel ühtset 

metoodikat, et tagada selle menetluse 

läbipaistvuse kõrge tase ja vältida 

võimalikke moonutusi; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.1.2019 A8-0419/4 

Muudatusettepanek  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pangandusliit – 2018. aasta aruanne 

(2018/2100(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. tuletab meelde, et riigi 

võlakohustusega kaasnevad riskid; juhib 

tähelepanu Baseli pangajärelevalve 

komitee käimasolevale tööle riikide 

maksejõuetusriski alal; väljendab samas 

muret seoses asjaoluga, et mõnedel 

finantsasutustel on liiga suured oma riigi 

võlakohustustega seotud riskipositsioonid; 

rõhutab, et ELi õigusraamistik riigivõla 

usaldatavusnõuetekohaseks käsitlemiseks 

peaks olema kooskõlas rahvusvaheliste 

standarditega;  

välja jäetud 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Muudatusettepanek  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pangandusliit – 2018. aasta aruanne 

(2018/2100(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. võtab teadmiseks käimasolevad 

läbirääkimised viivislaenude paketi üle; 

märgib EKP addendumit viivislaenude 

kohta ja EBA tööd viivisnõuete ja 

makseraskuste tõttu restruktureeritud 

nõuete haldamist käsitlevate eeskirjadega; 

väljendab heameelt viivislaenude mahu 

vähenemise üle viimastel aastatel; kordab 

oma muret, et viivislaenude ning 2. ja 3. 

taseme instrumentide koguarv ja osakaal 

on mõnes liikmesriigis ikka veel tunduvalt 

üle keskmise; toonitab, et viivislaenudega 

kaasnev oht finantsstabiilsusele on endiselt 

märkimisväärne, kuid siiski väiksem kui 

mõni aasta tagasi; nõustub komisjoniga 

selles, et peamine viivislaenude 

vähendamise vastutus lasub liikmesriikidel 

– eelkõige tõhusate maksejõuetusseaduste 

kaudu – ja pankadel endil, kuid rõhutab 

ELi huvi vähendada viivislaenude 

osakaalu;  

16. võtab teadmiseks 18. detsembril 

2018 saavutatud kokkuleppe viivislaenude 

paketi osas; peab kahetsusväärseks, et uue 

usaldatavusraamistiku majanduslikku ja 

sotsiaalset mõju, eelkõige selle negatiivset 

mõju laenuvõtjatele ja reaalmajanduse 

rahastamisele, ei ole piisavalt käsitletud; 

väljendab muret tagatud viivislaenude 

täieliku katte nõude asjakohasuse, 

proportsionaalsuse ja majandusliku mõju 

pärast; tuletab sellega seoses meelde, et 

tagatise väärtus võib olla märkimisväärne 

veel mitmeid aastaid pärast seda, kui laen 

on liigitatud viivisnõudeks; märgib EKP 

addendumit viivislaenude kohta ja EBA 

tööd viivisnõuete ja makseraskuste tõttu 

restruktureeritud nõuete haldamist 

käsitlevate eeskirjadega; väljendab 

heameelt viivislaenude mahu vähenemise 

üle viimastel aastatel; kordab oma muret, et 

viivislaenude ning 2. ja 3. taseme 

instrumentide koguarv ja osakaal on mõnes 

liikmesriigis ikka veel tunduvalt üle 

keskmise; toonitab, et 2. ja 3. taseme 

instrumentidega kaasnev oht 

finantsstabiilsusele on endiselt 

märkimisväärne, samas kui 

viivislaenudega kaasnev oht on väiksem 

kui mõni aasta tagasi; nõustub komisjoniga 

selles, et peamine viivislaenude 

vähendamise vastutus lasub liikmesriikidel 
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– eelkõige tõhusate maksejõuetusseaduste 

kaudu – ja pankadel endil, kuid rõhutab 

ELi huvi vähendada viivislaenude 

osakaalu; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Muudatusettepanek  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pangandusliit – 2018. aasta aruanne 

(2018/2100(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  20 a. rõhutab, et pankrotti minemiseks 

liiga suurte pankade probleem on endiselt 

asjakohane ja kujutab endast suurt ohtu 

pankade kriisilahenduskõlblikkusele; 

rõhutab vajadust pangandussektori 

struktuurireformi järele, mis põhineb 

kauplemistegevuse ja laenuandmise 

funktsiooni kohustuslikul lahususel; 

juhib tähelepanu asjaolule, et see reform 

kujutaks endast olulist täiendust 

kriisilahendamise raamistikule, mida 

rõhutavad ka 2008. aasta finantskriisi 

käigus saadud õppetunnid; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Muudatusettepanek  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pangandusliit – 2018. aasta aruanne 

(2018/2100(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. kinnitab oma seisukohta, et 

ennetava rekapitaliseerimise eeskirju tuleb 

täpsustada; märgib, et ennetav 

rekapitaliseerimine võib olla kriisijuhtimise 

vahend, aga on veendumusel, et selle 

kasutamine tuleb rangelt piirata erandlike 

juhtudega, kus pank vastab regulatiivsete 

kapitalinõuete miinimumtasemetele ning 
on seega maksejõuline ning kus on 

tagatud kooskõla ELi riigiabi 

eeskirjadega; tuletab meelde, et ELi 

panganduskriisi lahendamise korra 

eesmärk on tagada, et maksumaksjad on 

kaitstud, et pangajuhtimise puudujääkide 

kulu on kaetud selle aktsionäride ja 

võlausaldajate poolt ning et säilitatakse 

finantssüsteemi kui terviku stabiilsus; 

rõhutab, et krediidiasutuste kriisilahenduse 

eeskirju tuleb veelgi paremini kohaldada; 

25. kinnitab oma seisukohta, et 

ennetava rekapitaliseerimise eeskirju tuleb 

täpsustada; märgib, et ennetav 

rekapitaliseerimine võib olla oluline ja 

seaduspärane kriisijuhtimise vahend ning 

on veendumusel, et selle kasutamine peaks 

olema täies ulatuses võimalik olukorras, 

kus pangal on likviidsuskriis, aga ta on 

maksejõuline; tuletab meelde, et ELi 

panganduskriisi lahendamise korra 

eesmärk on tagada, et maksumaksjad on 

kaitstud, et pankade juhtimisvigade kulud 

on kaetud piisava kahjumi kandmise 

suutlikkusega panga aktsionäride ja 

võlausaldajate poolt ning et säilitatakse 

finantssüsteemi kui terviku stabiilsus; 

rõhutab, et krediidiasutuste kriisilahenduse 

eeskirjad peaksid täielikult välistama 

pangakahjumite kandmise hoiustajate ja 

väikevõlausaldajate poolt;  

Or. en 

 

 


