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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. toteaa, että rahoitusalan väliaikaiset 
valtiontuet olivat ehkä tarpeen 
maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
vakauttamiseksi, koska 
kriisinratkaisuvälineitä ei ollut, mutta nyt 
niitä on arvioitava uudelleen ja ne on 
poistettava; pitää valitettavana, että tehty 
uudelleenarviointi oli riittämätön; pyytää 
siksi uudelleen komissiota selvittämään, 
ovatko pankkilaitokset hyötyneet 
keskuspankkien antaman 
maksuvalmiustuen kautta implisiittisestä 
tuesta ja valtiontuesta kriisin 
puhkeamisesta saakka; muistuttaa, että 
komission jäsen Vestager sitoutui 
marraskuussa 2017 talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan kanssa käydyssä jäsennellyssä 
vuoropuhelussa tarkastelemaan Euroopan 
keskuspankin yrityssektorin osto-ohjelman 
mahdollisesti aiheuttamia kilpailun 
vääristymiä ja antamaan tarkastelun 
perusteella valiokunnalle laadullisen 
vastauksen; korostaa tässä yhteydessä, että 
valtiontuen valikoivuuden käsite on 
olennainen kriteeri, joka on tutkittava 
perusteellisesti, ja viittaa lisäksi SEU-
sopimuksen 4 artiklan 3 kohtaan, joka 
sisältää niin kutsutun 
uskollisuusperiaatteen;

31. toteaa, että sovellettaessa vuoden 
2013 pankkitiedonannon hyväksymiseen 
saakka käytettävää rahoitusalan 
väliaikaista valtiontukikehystä jotkin 
jäsenvaltiot ovat ryhtyneet laajoihin 
toimiin kansallisten pankkialojensa 
pelastamiseksi, kun taas toiset ovat 
hyötyneet järjestelmästä vain vähäisessä 
määrin; panee merkille, että valtiontukia 
koskevan politiikan epäsymmetrisen 
käytön vaikutuksia pankkiunioniin on nyt 
arvioitava perusteellisesti, ja pitää 
kilpailunäkökulmasta valitettavana tämän 
valvonnan riittämätöntä luonnetta; 
kehottaa siksi komissiota pohtimaan, 
onko Euroopan pankkialalla 
mahdollisesti merkittäviä kilpailun 
vääristymiä, jotka johtuvat siitä, että EU:n 
jäsenvaltioiden välillä on vuodesta 2008 
lähtien sovellettu erilaisia 
valtiontukikäytäntöjä, ja antamaan 
asiasta kertomuksen parlamentille ja 
neuvostolle, jotta voidaan määrittää 
riittävät toimenpiteet, joilla pankkien 
tasapuoliset toimintaedellytykset voidaan 
pankkiunionissa palauttaa; pyytää lisäksi 
uudelleen komissiota selvittämään, ovatko 
pankkilaitokset hyötyneet keskuspankkien 
antaman maksuvalmiustuen kautta 
implisiittisestä tuesta ja valtiontuesta 
kriisin puhkeamisesta saakka; muistuttaa, 
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että komission jäsen Vestager sitoutui 
marraskuussa 2017 talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan kanssa käydyssä jäsennellyssä 
vuoropuhelussa tarkastelemaan Euroopan 
keskuspankin yrityssektorin osto-ohjelman 
mahdollisesti aiheuttamia kilpailun 
vääristymiä ja antamaan tarkastelun 
perusteella valiokunnalle laadullisen 
vastauksen; korostaa tässä yhteydessä, että 
valtiontuen valikoivuuden käsite on 
olennainen kriteeri, joka on tutkittava 
perusteellisesti, ja viittaa lisäksi SEU-
sopimuksen 4 artiklan 3 kohtaan, joka 
sisältää niin kutsutun 
uskollisuusperiaatteen;
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