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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 Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „järelevalveasutus“) 2017. aasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed; märgib aga, et kontrollikoja hinnang on väga lühike ja selles on 
EIOPA eelarvehalduse tõhustamiseks esitatud vähe soovitusi; palub, et järelevalveasutus 
tagaks kontrollikoja soovituste nõuetekohase rakendamise ja nende alusel järelmeetmete 
võtmise;

2. rõhutab, et järelevalveasutuse keskne roll on aidata kaasa kvaliteetsete ühtsete 
regulatiivsete ja järelevalvestandardite ning -tavade väljatöötamisele, õiguslikult siduvate 
liidu õigusaktide ühtsele kohaldamisele, innustada ja lihtsustada ülesannete ja kohustuste 
delegeerimist pädevate asutuste vahel, jälgida ja hinnata oma pädevusvaldkonnas 
turusuundumusi ja tugevdada kindlustusvõtjate, pensioniskeemi liikmete ja soodustatud 
isikute kaitset;

3. rõhutab, et järelevalveasutus hõlbustab ja soodustab koostööd riikide järelevalveasutuste
vahel ja vajaduse korral rahvusvahelise järelevalve eest vastutavate asutustega;

4. rõhutab, et järelevalveasutus peaks täitma ülesandeid ja volitusi, mille Euroopa Parlament 
ja nõukogu on talle andnud, kuid tagama samas kõigi ülesannete täieliku ja tähtaegse 
täitmise ning püsima nende ülesannete täitmiseks antud volituste piires; palub, et 
järelevalveasutus tagaks kontrollikoja soovituste nõuetekohase rakendamise ja nende 
alusel järelmeetmete võtmise;

5. on seisukohal, et EIOPA 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 huvides;

6. 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;

7. võtab teadmiseks, et järelevalveasutus on püüdnud eelarve- ja inimressursse 
asutusesiseselt ümber jaotada, sest järelevalveasutuse töökoormuses muutuvad 
regulatiivsete ülesannete asemel üha tähtsamaks järelevalvealane ühtsus ja jõustamine; 
rõhutab sellega seoses, et ressursside jaotamisel tuleb vajalikul määral arvesse võtta 
prioriteete; 

8. märgib, et 2017. aasta lõpus oli järelevalveasutusel kokku 151 töötajat (2016. aastal oli 
töötajaid 139);

9. rõhutab, et tuleb eraldada piisavad vahendid, käsitleda olemasolevaid rahapesuvastast 
pädevust ja tagada kiire teabevahetus Euroopa Pangandusjärelevalvega seoses rahapesu ja 
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terrorismi rahastamise vastase võitlusega; palub järelevalveasutusel töötada koos EBA ja 
ESMAga välja ühised suunised selle kohta, kuidas võtta usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalves arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse riske;

10. peab seoses sellega, et järelevalveasutus teeb rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase 
võitluse nimel järelevalvet, kiiduväärseks rikkumisest teatamise poliitika vastuvõtmist, ja 
rõhutab, et riikide järelevalveasutused peavad vastu võtma samasuguse poliitika;

11. juhib tähelepanu sellele, 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; võtab teadmiseks Ühendkuningriigi otsuse 
EList välja astuda ning selle otsuse rahalise, haldusliku, inimesi puudutava ja muu mõju; 
rõhutab, et kuna Ühendkuningriik on otsustanud liidust välja astuda, siis 
järelevalveasutuse tulud vähenevad, ja toonitab vajadust leida järelevalveasutuse 
rahastamiseks sobiv kord, sest ta saab oma volitusi, s.o muuta finantsturud turvalisemaks 
ja kaitsta Euroopa tarbijaid paremini, täita järjepidevalt, sõltumatult ja tulemuslikult ainult 
siis, kui tal on piisavalt rahalisi vahendeid.
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