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TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous-
ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan vahvistaa EJRK:n 
näkyvyyttä yksittäisistä jäsenistään 
erillisenä elimenä, EJRK:n puheenjohtajan 
pitäisi voida delegoida EJRK:n ulkoiseen 
edustukseen liittyviä tehtäviä EJRK:n 
sihteeristön päällikölle.

(5) Jotta voidaan vahvistaa EJRK:n 
näkyvyyttä yksittäisistä jäsenistään 
erillisenä elimenä, EJRK:n puheenjohtajan 
pitäisi voida delegoida EJRK:n ulkoiseen 
edustukseen liittyviä tehtäviä EJRK:n 
sihteeristön päällikölle, lukuun ottamatta 
osallistumista kuulemisiin ja 
keskusteluihin, jotka käydään suljetuin 
ovin Euroopan parlamentissa, sekä 
osallistumista Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
226 artiklan ja päätöksen 95/167/EY 
mukaiseen tutkintavaliokuntaan 
vilpittömän yhteistyön periaatetta 
noudattaen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1096/20106 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, että EKP nimittää sihteeristön 
päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa 
kuultuaan. EJRK:n sihteeristön päällikön 
arvostuksen lisäämiseksi EJRK:n 
hallintoneuvoston olisi arvioitava 
avoimella menettelyllä, onko EJRK:n 
sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä 
ehdokkailla EJRK:n sihteeristön 
hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja 
kokemus. Hallintoneuvoston olisi 

(6) Neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1096/20106 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, että EKP nimittää sihteeristön 
päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa 
kuultuaan. EJRK:n sihteeristön päällikön 
arvostuksen lisäämiseksi EJRK:n 
hallintoneuvoston olisi arvioitava 
avoimella menettelyllä, onko EJRK:n 
sihteeristön päällikön tehtävään esitetyillä 
ehdokkailla EJRK:n sihteeristön 
hallinnoimiseksi tarvittava pätevyys ja 
kokemus. Lisäksi olisi taattava EJRK:n 
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tiedotettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle arviointimenettelystä. Lisäksi 
EJRK:n sihteeristön päällikön tehtäviä olisi 
selkeytettävä.

sihteeristön päällikön riippumattomuus ja 
hänen sitoutumisensa toimimaan 
ottamatta vastaan ohjeita miltään 
julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.  
Hallintoneuvoston olisi tiedotettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
arviointimenettelystä. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi voitava 
pyytää hallintoneuvostolta lisätietoja. 
Tässä asetuksessa säädetty 
nimittämismenettely ei rajoita EKP:llä 
viime kädessä olevaa vastuuta EJRK:n 
sihteeristön päällikön nimittämisestä 
asetuksen (EU) N:o 1096/2010 3 artiklan 
2 kohdassa säädetyn kuulemismenettelyn 
mukaisesti niin kauan kuin kyseistä 
asetusta ei ole tarkistettu. Lisäksi EJRK:n 
sihteeristön päällikön tehtäviä olisi 
selitettävä riittävällä tavalla ja 
selkeytettävä tähän asetukseen 
sisällytettävän tehtäväluettelon avulla ja 
EKP:n suorittamien tehtävien ja EJRK:n 
suorittamien tehtävien välistä 
päällekkäisyyttä olisi vältettävä.

__________________ __________________

6 Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, 
annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
toimintaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille 
(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, 
annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
toimintaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille 
(EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) EJRK:n sihteeristön päällikön 
näkyvyyden lisäämiseksi on pitkällä 
aikavälillä tarpeen tarkastella asetuksen 
(EU) N:o 1096/2010 3 artiklan 2 kohtaa 
uudelleen, jotta voidaan arvioida nykyisen 
nimittämismenettelyn soveltuvuutta ja 
erityisesti harkita sitä, että Euroopan 
parlamentille annettaisiin oikeus 
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hyväksyä esivalintaluetteloon otettujen 
ehdokkaiden nimitys EJRK:n sihteeristön 
päällikön virkaan.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Kun otetaan huomioon muutokset 
Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn 
sopimukseen7 ja etenkin asetuksen (EU) 
N:o 1092/2010 hyväksyminen ETA:n 
jäsenvaltioissa, kyseisen asetuksen 
9 artiklan 5 kohta ei ole enää 
merkityksellinen ja olisi näin poistettava.

(8) Kun otetaan huomioon muutokset 
Euroopan talousalueesta (ETA) tehtyyn 
sopimukseen7 ja etenkin asetuksen (EU) 
N:o 1092/2010 hyväksyminen ETA:n 
jäsenvaltioissa, kyseisen asetuksen 
9 artiklan 5 kohtaa olisi muutettava.

__________________ __________________

7 ETA:n sekakomitean päätös N:o 
198/2016, annettu 30 päivänä syyskuuta 
2016, ETA-sopimuksen liitteen IX 
(Rahoituspalvelut) muuttamisesta 
[2017/275] (EUVL L 46, 23.2.2017, s. 1).

7 ETA:n sekakomitean päätös N:o 
198/2016, annettu 30 päivänä syyskuuta 
2016, ETA-sopimuksen liitteen IX 
(Rahoituspalvelut) muuttamisesta 
[2017/275] (EUVL L 46, 23.2.2017, s. 1).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Miesten ja naisten välisen tasa-
arvon periaate huomioon ottaen 
enemmän naisia olisi rekrytoitava 
unionin toimielimiin ja heitä olisi oltava 
niissä enemmän osallistumassa 
päätöksentekoon, ja näin ollen 
sukupuolinäkökulma olisi otettava 
huomioon EJRK:n elimissä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 
16 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että 
varoitukset ja suositukset on toimitettava 
neuvostolle ja komissiolle ja, jos ne on 
osoitettu yhdelle tai useammalle 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on 
toimitettava myös Euroopan 
valvontaviranomaisille. Demokraattisen 
valvonnan ja avoimuuden vahvistamiseksi 
kyseiset varoitukset ja suositukset olisi 
toimitettava myös Euroopan parlamentille 
ja Euroopan valvontaviranomaisille.

(10) Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 
16 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että 
varoitukset ja suositukset on toimitettava 
neuvostolle ja komissiolle ja, jos ne on 
osoitettu yhdelle tai useammalle 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on 
toimitettava myös Euroopan 
valvontaviranomaisille. Demokraattisen 
valvonnan ja avoimuuden vahvistamiseksi 
kyseiset varoitukset ja suositukset olisi 
toimitettava viipymättä myös Euroopan 
parlamentille ja Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) EJRK:n lausuntojen, suositusten ja 
päätösten laadun ja merkityksellisyyden 
varmistamiseksi neuvoa-antavan teknisen 
komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen 
komitean odotetaan tarpeen mukaan 
kuulevan sidosryhmiä varhaisessa 
vaiheessa ja avoimesti ja läpinäkyvästi.

(11) EJRK:n lausuntojen, suositusten ja 
päätösten laadun ja merkityksellisyyden 
varmistamiseksi neuvoa-antavan teknisen 
komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen 
komitean odotetaan tarpeen mukaan 
kuulevan laajaa joukkoa sidosryhmiä, 
jotka edustavat erilaisia näkemyksiä ja 
intressejä, varhaisessa vaiheessa ja 
avoimesti ja läpinäkyvästi. EJRK:n olisi 
otettava näiden kuulemisten tulokset 
asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1092/2010
4 artikla – 2 a kohta)

Komission teksti Tarkistus

”2 a. Kun hallintoneuvostoa kuullaan 
EJRK:n sihteeristön päällikön 

”2 a. Kun hallintoneuvostoa kuullaan 
EJRK:n sihteeristön päällikön
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nimittämisestä neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1096/2010* 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, sen on arvioitava avoimella 
menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön 
päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla 
EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi 
tarvittava pätevyys ja kokemus. 
Hallintoneuvoston on tiedotettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kuulemismenettelystä.

nimittämisestä neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1096/2010* 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, sen on arvioitava avoimella 
menettelyllä, onko EJRK:n sihteeristön 
päällikön tehtävään esitetyillä ehdokkailla 
EJRK:n sihteeristön hallinnoimiseksi 
tarvittava pätevyys, riippumattomuus ja 
kokemus. Hallintoneuvoston on 
tiedotettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle arvioinnista ja 
kuulemismenettelystä asianmukaisesti.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
pyytää hallintoneuvostolta lisätietoja.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1092/2010
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:

”4 a. Sukupuolten tasa-arvo otetaan 
huomioon EJRK:n elimissä annettavassa 
koulutuksessa.”;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1092/2010
5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

”8. Puheenjohtaja edustaa EJRK:aa 
ulkopuolisiin tahoihin nähden. 
Puheenjohtaja voi delegoida EJRK:n 
ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä 
sihteeristön päällikölle.”;

”8. Puheenjohtaja edustaa EJRK:aa 
ulkopuolisiin tahoihin nähden. 
Puheenjohtaja voi delegoida EJRK:n 
ulkoiseen edustukseen liittyviä tehtäviä 
sihteeristön päällikölle, lukuun ottamatta 
19 artiklan 1, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä 
tehtäviä.”;
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Perustelu

Nämä tehtävät liittyvät osallistumiseen kuulemisiin ja keskusteluihin, joita käydään suljetuin 
ovin Euroopan parlamentissa. Ainoastaan puheenjohtajalla olisi oltava oikeus osallistua, 
jotta EJRK olisi edustettuna asianmukaisella tasolla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 1092/2010
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) Poistetaan 9 artiklan 5 kohta; 4) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Kolmansien maiden 
asiaankuuluvien viranomaisten korkean 
tason edustajat voivat osallistua EJRK:n 
työhön, kuitenkin ehdottomasti vain niille 
merkityksellisten kysymysten osalta. 
EJRK voi hyväksyä järjestelyjä, joissa 
määritellään kyseisten kolmansien 
maiden osalta erityisesti EJRK:n 
toimintaan osallistumisen luonne ja 
laajuus sekä osallistumista koskevat 
menettelykysymykset. Näissä järjestelyissä 
voidaan määrätä edustajan läsnäolosta 
tapauskohtaisesti tarkkailijana 
hallintoneuvostossa, ja tämän on 
koskettava vain näiden maiden kannalta 
merkityksellisiä kysymyksiä, mihin eivät 
kuulu tilanteet, joissa voidaan keskustella 
yksittäisistä finanssilaitoksista tai 
jäsenvaltioista.”

Perustelu

Kun otetaan huomioon EJRK-asetuksen hyväksyminen ETA:ssa, erityinen viittaus ETA-
maihin ei ole enää merkityksellinen. Kolmansien maiden korkean tason edustajien 
mahdollisuus osallistua EJRK:n työhön olisi kuitenkin säilytettävä, jotta voidaan tehdä 
valvontayhteistyötä unionia laajemmalla tasolla.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 1092/2010
9 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään kohta seuraavasti:

”6 a. Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa 
säädetään, EJRK:n puheenjohtaja voi 
julkistaa kokouksen pöytäkirjat, 
edellyttäen että hän tekee sen noudattaen 
sovellettavia luottamuksellisuutta 
koskevia vaatimuksia ja tavalla, joka ei 
mahdollista yksittäisten laitosten 
tunnistamista.”

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 1092/2010
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Tarvittaessa neuvoa-antava 
tieteellinen komitea kuulee varhaisessa 
vaiheessa ja avoimella tavalla sidosryhmiä 
ottaen samalla huomioon 
luottamuksellisuuden vaatimuksen.”;

”5. Tarvittaessa neuvoa-antava 
tieteellinen komitea kuulee varhaisessa 
vaiheessa ja avoimella ja läpinäkyvällä 
tavalla laajaa joukkoa sidosryhmiä, jotka 
edustavat erilaisia näkemyksiä ja 
intressejä, ottaen samalla huomioon 
luottamuksellisuuden vaatimuksen.”;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 1092/2010
19 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 a) Lisätään 19 artiklaan kohta 
seuraavasti:

”5 a. EJRK vastaa suullisesti tai 
kirjallisesti Euroopan parlamentin tai 
neuvoston sille esittämiin kysymyksiin. Se 
vastaa näihin kysymyksiin viipymättä ja 
joka tapauksessa viiden viikon kuluessa 
niiden toimittamisesta EJRK:lle.”
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