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31. märgib, et finantssektorile antav 
ajutine riigiabi ülemaailmse 
finantssüsteemi stabiliseerimiseks oleks 
võinud olla vajalik 
kriisilahendusvahendite puudumisel, kuid 
seda tuleb nüüd kontrollida ja see 
kõrvaldada; avaldab kahetsust selle 
kontrolli ebapiisavuse üle; kordab seetõttu 
oma palvet, et komisjon kontrolliks, kas 
pangandusasutused on kriisi algusest alates 
saanud keskpankadelt likviidsusabi kujul 
kaudseid toetusi ja riigiabi; tuletab meelde, 
et volinik Vestager võttis 2017. aasta 
novembris Euroopa Parlamendi majandus- 
ja rahanduskomisjoniga peetava 
struktureeritud dialoogi käigus kohustuse 
uurida EKP ettevõtlussektori ostukavast 
tulenevaid võimalikke 
konkurentsimoonutusi ja lubas anda selle 
põhjal kvalitatiivse vastuse; rõhutab sellega 
seoses, et riigiabi valikulisuse mõiste on 
oluline kriteerium, mida tuleb põhjalikult 
uurida, ja lisaks sellele viitab Euroopa 
Liidu lepingu artikli 4 lõikele 3, mis 
sisaldab nn lojaalsuse põhimõtet;

31. juhib tähelepanu tõsiasjale, et 
2013. aasta pangandusteatise 
vastuvõtmiseni kehtinud ajutise riigiabi 
raamistiku kohaselt on mõned 
liikmesriigid massiliselt sekkunud, et 
päästa oma riigi pangandussektorit, 
samas kui teised on seda korda vaid 
vähesel määral kasutanud; märgib, et 
riigiabipoliitika asümmeetrilist kasutamist 
pangandusliidus tuleb nüüd põhjalikult 
kontrollida, ja peab kahetsusväärseks, et 
see kontroll ei ole konkurentsi seisukohast 
olnud piisav; kutsub seepärast komisjoni 
üles arutama võimalikke 
märkimisväärseid konkurentsimoonutusi 
Euroopa pangandussektoris, mis 
tulenevad riigiabipoliitika erinevast 
rakendamisest ELi liikmesriikides alates 
2008. aastast, ning esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule selle kohta 
aruande, et määrata kindlaks piisavad 
meetmed, millega taastada pankadele 
võrdsed tingimused pangandusliidus; 
kordab ühtlasi oma palvet, et komisjon 
kontrolliks, kas pangandusasutused on 
kriisi algusest alates saanud keskpankadelt 
likviidsusabi kujul kaudseid toetusi ja 
riigiabi; tuletab meelde, et volinik Vestager 
võttis 2017. aasta novembris Euroopa 
Parlamendi majandus- ja 
rahanduskomisjoniga peetava 
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struktureeritud dialoogi käigus kohustuse 
uurida EKP ettevõtlussektori ostukavast 
tulenevaid võimalikke 
konkurentsimoonutusi ja lubas anda selle 
põhjal kvalitatiivse vastuse; rõhutab sellega 
seoses, et riigiabi valikulisuse mõiste on 
oluline kriteerium, mida tuleb põhjalikult 
uurida, ja lisaks sellele viitab Euroopa 
Liidu lepingu artikli 4 lõikele 3, mis 
sisaldab nn lojaalsuse põhimõtet;
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