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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi 
„järelevalveasutus“) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud 
kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed; märgib siiski, et kontrollikoja 
hinnang on väga lühike ning et kontrollikoda leidis järelevalveasutuse avaliku hanke 
menetlustes puudusi, mis olid seotud peamiselt teenustega, mille puhul puudus piisav 
tasakaal hinna ja kvaliteedi aspektide vahel; rõhutab, et kirjeldatud menetlused näitavad, 
et järelevalveasutus paneb liiga suurt rõhku kvaliteedikriteeriumidele ning need ei 
võimalda kindlaks teha majanduslikult kõige soodsamaid lahendusi, mis peaksid 
peegeldama kvaliteedi ja hinna õiglast tasakaalu; palub järelevalveasutusel neid menetlusi 
parandada;

2. rõhutab järelevalveasutuse keskset rolli liidu finantsjärelevalve süsteemi parema 
järelevalve tagamisel, et tagada liidus finantsstabiilsus, vajalik läbipaistvus, paremini 
integreeritud ja turvalisemad finantsturud ning kõrgetasemeline tarbijakaitse, eelkõige 
edendades tõhusama järelevalve kooskõlastamist riiklike ja rahvusvaheliste 
järelevalveasutustega;

3. rõhutab, et järelevalveasutus peaks täitma ülesandeid ja volitusi, mille Euroopa Parlament 
ja nõukogu on talle andnud, kuid tagama samas kõigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kehtestatud regulatiivsest raamistikust tulenevate ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise 
ning püsima nende ülesannete täitmiseks antud volituste piires, et saavutada optimaalne 
ressursikasutus ja täita seatud eesmärgid; palub, et järelevalveasutus tagaks kontrollikoja 
soovituste nõuetekohase rakendamise ja nende alusel järelmeetmete võtmise;

4. on seisukohal, et EBA peab töö käigus ja eelkõige rakendusmeetmete eelnõude 
koostamisel teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma tegevusest korrapäraselt ja 
põhjalikult; rõhutab, et järelevalveasutus peab oma ülesannete laadi tõttu tegutsema 
läbipaistvalt mitte ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu, vaid ka liidu kodanike jaoks;

5. rõhutab, et oma volituste täitmisel peaks järelevalveasutus pöörama eriti suur tähelepanu 
proportsionaalsuse põhimõttele; rõhutab, et eelkõige 2. ja 3. tasandi meetmete 
väljatöötamisel tuleks tähelepanu pöörata riigisiseste finantsturgude eripäradele;

6. märgib, et sedamööda, kuidas järelevalveasutuse töökoormuse kese nihkub üha rohkem 
regulatiivsetelt ülesannetelt liidu õiguse jõustamisele ja kohaldamisele, tuleks tema 
eelarve- ja inimressursid asutusesiseselt ümber jaotada; rõhutab sellega seoses, et 
ressursside jaotamisel tuleb vajalikul määral arvesse võtta prioriteete;

7. märgib, et EBA hiljutised stressitestid andsid äärmiselt vaieldavaid tulemusi; kutsub 
EBAd, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa Keskpanka ja komisjoni üles 
kasutama stressitestide määratlemisel ühtset metoodikat, stsenaariume ja eeldusi, et nii 
palju kui võimalik vältida tulemuste võimalikke moonutusi;

8. märgib, et 2017. aasta lõpus oli järelevalveasutusel kokku 190 töötajat (2016. aasta lõpus 



PE629.651v02-00 4/6 AD\1174716ET.docx

ET

oli töötajaid 161);

9. toonitab, et rahapesuvastaste ülesannete täitmiseks tuleb eraldada rohkem vahendeid, et 
järelevalveasutus saaks täita oma järelevalvefunktsioone ja uurimisi riiklike asutuste 
suhtes; nõuab tungivalt, et järelevalveasutus tagaks, et pädevad asutused ning krediidi- ja 
finantseerimisasutused kohaldavad tulemuslikult ja järjepidevalt Euroopa rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse õigusakte; nõuab, et järelevalveasutus töötaks 
koostöös ESMA ja EIOPAga välja ühised suunised selle kohta, kuidas võtta 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalves arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase 
võitluse riske; väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle laiendada järelevalveasutuse 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega seotud järelevalvevolitusi 
finantssektorile tervikuna, andes talle sellega juhtiva rolli asjaomaste ülesannete ja 
järelevalvevolituste täitmisel; väljendab selles kontekstis lisaks heameelt rikkumisest 
teatamise poliitika vastuvõtmise üle ja rõhutab, et riikide järelevalveasutused peavad 
võtma vastu sarnase poliitika;

10. nõuab, et Euroopa Pangandusjärelevalve uuriks selliseid dividendiarbitraaži 
kauplemisskeeme nagu cum-ex, et hinnata, millist ohtu võivad need kujutada 
finantsturgude usaldusväärsusele ja riikide eelarvele; teeksid kindlaks nendes skeemides 
osalejate olemuse ja suuruse; hindaksid, kas riikide või liidu õigust on rikutud; hindaksid 
meetmeid, mida on võtnud liikmesriikide finantsjärelevalveasutused; ja teeksid vajalikke 
ettepanekuid reformimiseks ja asjaomaste pädevate asutuste võetavate meetmete kohta;

11. rõhutab, et järelevalveasutuse eelarvet rahastatakse 40 % ulatuses Euroopa Liidu 
vahenditest ning 60 % ulatuses liikmesriikide järelevalveasutuste otsesest osamaksust ning 
et selline segarahastamine võib seada ohtu järelevalveasutuse sõltumatuse ja 
järelevalveülesannete täitmise; rõhutab, et järelevalveasutuse tulud vähenevad, kuna 
Ühendkuningriik otsustas liidust välja astuda, ja toonitab vajadust leida asutuse 
rahastamiseks sobiv kord, mis võimaldaks tal täita oma volitusi järjepidevalt, sõltumatult 
ja tõhusalt;

12. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi otsuse EList välja astuda ning selle otsuse rahalise, 
haldusliku, inimesi puudutava ja muu mõju; märgib, et EBA määrust muudeti, et kajastada 
otsust viia järelevalveasutuse asukoht üle Pariisi Prantsusmaal, ning võtab teadmiseks, et 
üleviimine on kavandatud 2019. aasta algusesse; märgib, et järelevalveasutuse 
raamatupidamise aastaaruanne ja selle lisad on koostatud raamatupidamise aastaaruande 
allkirjastamise ajal kättesaadavat teavet kasutades, ning juhib tähelepanu selle mõjule 
eelarvele; märgib, et järelevalveasutuse raamatupidamise aastaaruanne sisaldab eraldisi 
sellega seotud kulude katmiseks (6,7 miljonit eurot) ning järelevalveasutuse Londoni 
büroo järelejäänud tulevaste lepinguliste kohustuste täitmiseks (11,2 miljonit eurot); palub 
EBA-l uurida võimalust nende varasemast tegevusest Londonis tulenevate kulude 
reservide vähendamiseks; tuletab meelde järelevalveasutuse asukoha sujuva ja kulutõhusa 
üleviimise olulisust.
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