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9.1.2019 A8-0419/1 

Tarkistus  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 

(2018/2100(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. toteaa, että joidenkin 

jäsenvaltioiden pankkijärjestelmissä on 

edelleen huolestuttavan suuri määrä 

järjestämättömiä lainoja; 

E. toteaa, että joidenkin 

jäsenvaltioiden pankkijärjestelmissä on 

edelleen huolestuttavan suuri määrä 

järjestämättömiä lainoja sekä tasojen 2 ja 3 

vastuita; 

Or. en 



 

AM\1173409FI.docx  PE631.641v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0419/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 

(2018/2100(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  F a. toteaa, että Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen 18. 

lokakuuta 2018 julkaiseman ensimmäisen 

unionin johdannaismarkkinoita koskevan 

vuotuisen tilastokertomuksen mukaan 

unionin johdannaismarkkinoilla auki 

olevien transaktioiden 

kokonaisnimellismäärä oli 660 triljoonaa 

euroa vuoden 2017 lopussa;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 

(2018/2100(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee merkille EPV:n EU:n 

laajuisen stressitestin tulokset; panee 

tyytyväisenä merkille, että tason 2 ja 3 

välineet on sisällytetty vuoden 2018 

stressitestien soveltamisalaan; katsoo, että 

stressitestejä olisi tulkittava yhdessä 

muiden meneillään olevien valvontaan 

liittyvien seurantatoimien kanssa; kehottaa 

yhteistä valvontamekanismia (YVM), 

EPV:tä ja EJRK:ta käyttämään 

johdonmukaisia menetelmiä määrittäessään 

stressitestiä, jotta voidaan varmistaa tämän 

menettelyn täydellinen avoimuus ja estää 

mahdolliset vääristymät;  

10. panee merkille EPV:n EU:n 

laajuisen stressitestin tulokset; panee 

tyytyväisenä merkille, että tason 2 ja 3 

välineet on sisällytetty vuoden 2018 

stressitestien soveltamisalaan; kehottaa 

jälleen yhteistä valvontamekanismia 

asettamaan näiden monimutkaisten ja 

epälikvidien rahoitusvälineiden 

vähentämisen yhdeksi tärkeimmistä 

valvontaprioriteeteistaan; katsoo, että 

stressitestejä olisi tulkittava yhdessä 

muiden meneillään olevien valvontaan 

liittyvien seurantatoimien kanssa; kehottaa 

yhteistä valvontamekanismia (YVM), 

EPV:tä ja EJRK:ta käyttämään 

johdonmukaisia menetelmiä määrittäessään 

stressitestiä, jotta voidaan varmistaa tämän 

menettelyn täydellinen avoimuus ja estää 

mahdolliset vääristymät; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 

(2018/2100(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. muistuttaa, että valtionvelkaan 

liittyy riskejä; panee merkille Baselin 

pankkivalvontakomitean (BCBS) 

meneillään olevan, valtion riskiä 

käsittelevän työn; on myös huolestunut 

siitä, että joillakin rahoituslaitoksilla on 

kohtuuttoman suuria riskejä, jotka 

liittyvät investointeihin niiden oman 

hallituksen liikkeeseen laskemaan 

valtionlainaan; painottaa, että 

valtionvelan vakavaraisuuskohtelua 

koskevan unionin sääntelykehyksen olisi 

vastattava kansainvälisiä normeja;  

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 

(2018/2100(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. panee merkille käynnissä olevat 

neuvottelut järjestämättömiä lainoja 

koskevasta paketista; panee merkille 

järjestämättömiä lainoja koskevan EKP:n 

liitteen sekä järjestämättömien ja 

laiminlyötyjen vastuiden hallintaa 

koskeviin suuntaviivoihin liittyvän EPV:n 

työn; panee tyytyväisenä merkille, että 

järjestämättömien lainojen määrä on 

vähentynyt viime vuosina; muistuttaa 

olevansa huolissaan, että järjestämättömien 

lainojen samoin kuin tason 2 ja 3 

välineiden kokonaismäärä ja osuus on 

joissakin jäsenvaltioissa edelleen 

keskimääräistä korkeampi; korostaa, että 

järjestämättömistä lainoista 
rahoitusvakaudelle aiheutuva uhka on 

edelleen merkittävä mutta kuitenkin 

vähäisempi kuin muutama vuosi sitten; on 

komission kanssa yhtä mieltä siitä, että 

ensisijainen vastuu järjestämättömien 

lainojen vähentämisestä on jäsenvaltioilla – 

erityisesti tehokkaan 

maksukyvyttömyyslainsäädännön avulla – 

sekä itse pankeilla, mutta painottaa, että on 

EU:n edun mukaista vähentää 

järjestämättömien lainojen osuutta;  

16. panee merkille järjestämättömiä 

lainoja koskevasta paketista 18. joulukuuta 

2018 saavutetun sopimuksen; pitää 

valitettavana, että ei ole riittävästi 

puututtu uuden valvontakehyksen 

taloudellisiin ja sosiaalisiin seurauksiin ja 

erityisesti sen kielteisiin vaikutuksiin 

lainanottajien ja reaalitalouden 

rahoituksen kannalta; on huolissaan 

taattujen järjestämättömien lainojen 

täyttä kattamista koskevan vaatimuksen 

aiheellisuudesta, suhteellisuudesta ja 

taloudellisesta vaikutuksesta; muistuttaa 

tältä osin, että vakuudella voi olla 

huomattava palautettavissa oleva arvo 

vielä monta vuotta sen jälkeen, kun laina 

on luokiteltu järjestelemättömäksi; panee 

merkille järjestämättömiä lainoja koskevan 

EKP:n liitteen sekä järjestämättömien ja 

laiminlyötyjen vastuiden hallintaa 

koskeviin suuntaviivoihin liittyvän EPV:n 

työn; panee tyytyväisenä merkille, että 

järjestämättömien lainojen määrä on 

vähentynyt viime vuosina; muistuttaa 

olevansa huolissaan, että järjestämättömien 

lainojen samoin kuin tason 2 ja 3 

välineiden kokonaismäärä ja osuus on 

joissakin jäsenvaltioissa edelleen 

keskimääräistä korkeampi; korostaa, että 

tasojen 2 ja 3 välineistä rahoitusvakaudelle 

aiheutuva uhka on edelleen merkittävä, 
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mutta järjestelemättömistä lainoista 

aiheutuva riski on kuitenkin vähäisempi 

kuin muutama vuosi sitten; on komission 

kanssa yhtä mieltä siitä, että ensisijainen 

vastuu järjestämättömien lainojen 

vähentämisestä on jäsenvaltioilla – 

erityisesti tehokkaan 

maksukyvyttömyyslainsäädännön avulla – 

sekä itse pankeilla, mutta painottaa, että on 

EU:n edun mukaista vähentää 

järjestämättömien lainojen osuutta; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Tarkistus  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 

(2018/2100(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  20 a. painottaa, että ”liian suuri 

kaatumaan” -pankkien ongelma on 

edelleen merkityksellinen ja muodostaa 

huomattavia riskejä pankkien 

purkamismahdollisuuksille; korostaa, että 

pankkialalla tarvitaan rakenneuudistusta, 

joka perustuu kaupankäyntitoimintojen 

pakolliseen erottamiseen 

luottotoiminnoista; palauttaa mieliin, että 

tämä uudistus edustaisi 

perustavanlaatuista täydennystä 

kriisinratkaisukehykselle, kuten vuoden 

2008 finanssikriisistä saadut kokemukset 

ovat korostaneet; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018 

(2018/2100(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. muistuttaa kannastaan, että on 

selkeytettävä sääntöjä, jotka koskevat 

pääomapohjan vahvistamista ennalta 

varautuvasti; toteaa, että ennalta varautuva 

pääomapohjan vahvistaminen voi toimia 

kriisinhallinnan välineenä, mutta katsoo, 

että sen käyttö on ehdottomasti rajoitettava 

poikkeustapauksiin, joissa pankki 

noudattaa sääntömääräisen 

vähimmäispääoman yhdenmukaistettuja 

tasoja ja on siten maksukykyinen ja joissa 

valtiontukea koskevien unionin sääntöjen 

noudattaminen varmistetaan; muistuttaa, 

että unionin kriisinratkaisujärjestelmän 

tavoitteena on varmistaa, että 

veronmaksajia suojellaan, epäonnistuneesta 

pankkijohtamisesta aiheutuvista 

kustannuksista vastaavat pankin osakkaat 

ja velkojat ja että koko rahoitusjärjestelmän 

vakaus säilyy; painottaa, että 

luottolaitosten kriisinratkaisua koskevia 

sääntöjä on sovellettava vielä paremmin; 

25. muistuttaa kannastaan, että on 

selkeytettävä sääntöjä, jotka koskevat 

pääomapohjan vahvistamista ennalta 

varautuvasti; toteaa, että ennalta varautuva 

pääomapohjan vahvistaminen voi olla 

ratkaiseva ja legitiimi kriisinhallinnan 

väline, ja uskoo, että sen käytön on oltava 

täysin mahdollista, kun pankilla on 

likviditeettikriisi mutta se on 

maksukykyinen; muistuttaa, että unionin 

kriisinratkaisujärjestelmän tavoitteena on 

varmistaa, että veronmaksajia suojellaan, 

epäonnistuneesta pankkijohtamisesta 

aiheutuvista kustannuksista vastaavat 

pankin osakkaat ja velkojat, joilla on 

riittävä tappionsietokyky, ja että koko 

rahoitusjärjestelmän vakaus säilyy; 

painottaa, että luottolaitosten 

kriisinratkaisua koskevien sääntöjen olisi 

täysin vapautettava tallettajat ja pienet 

velkojat pankkien tappioiden 

kattamisesta;  

Or. en 

 

 


