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ETTEPANEKUD

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

1. toonitab, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi 
„asutus“) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis 
olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2. rõhutab, et asutuse roll Euroopa finantssüsteemis ühtse järelevalve- ja reguleerimiskorra 
edendamisel on ülimalt tähtis, et tagada liidus finantsstabiilsus, paremini integreeritud, 
tõhusam ja ohutum finantsturg ning kõrgel tasemel tarbijakaitse, edendades toodete ja 
finantsteenuste turul õiglust ja läbipaistvust;

3. rõhutab finantssüsteemi vastutust kestlikkusega seotud probleemide lahendamisel ja 
selle tagamisel, et liit täidaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist tulenevad, 
Pariisi kokkuleppe raames võetud kohustused; rõhutab asutuse olulist rolli keskkonna-, 
sotsiaal- ja juhtimistegurite integreerimisel õigus- ja järelevalveraamistikku ning 
erakapitali voogude mobiliseerimisel ja suunamisel kestlikesse investeeringutesse; 
rõhutab seetõttu, et vaja on piisavalt vahendeid, et jälgida selle raamistiku järgimist 
finantseerimisasutuste ja riikide pädevate asutuste poolt;

4. rõhutab, et asutus peab oma tegevuses pöörama erilist tähelepanu selle tagamisele, et 
järgitaks liidu õigust, proportsionaalsuse põhimõtet ja siseturu aluspõhimõtteid;

5. on mures selle pärast, et määruse (EÜ) nr 1060/20091 järelevalvesätete rakendamine 
suuniste ning küsimuste ja vastuste kujul võib väiksemaid turuosalisi liigselt koormata 
ja seega vähendada konkurentsi turul2;

6. rõhutab, et asutusele on vaja eraldada piisavalt rahalisi vahendeid ja ressursse, et see 
saaks täita oma volitusi järjepidevalt, sõltumatult ja tõhusalt;

7. rõhutab avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse tähtsust kõigi liidu ametite ja liidu kui 
terviku jaoks; tuletab meelde nn pöördukse efektist tulenevat huvide konflikti probleemi 
ja rõhutab, et selliste küsimustega tegelemiseks on vaja ühtset õigusraamistikku;

8. rõhutab, et asutus peaks jääma nende ülesannete ja volituste juurde, mille Euroopa 
Parlament ja nõukogu on talle andnud, ja neid täiel määral kasutama, tagades sealjuures 
kõigi ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise; juhib tähelepanu sellele, et keskendumine 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu antud volitustele viib ressursside tõhusama ja 
tulemuslikuma kasutamiseni;

9. märgib, et asutuse töökoormus areneb pidevalt ning hõlmab nii reguleerimisülesandeid 
kui ka liidu õiguse täitmise tagamist ja kohaldamist; märgib, et sellise arengu 
hõlbustamiseks on eelarve- ja inimressursid sisemiselt ümber paigutatud;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride 
kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 1).

2 Creditreform Rating AG-lt saadud tagasiside põhjal.
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10. märgib, et vastavalt kontrollikoja aastaaruandele ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta3 
kasutab asutus IT-ettevõtjatega sõlmitud lepinguid, mis on sõnastatud viisil, mis võib 
tähendada ajutiste töötajate (renditud töötajad) lähetamist selgelt määratletud IT-
teenuste või -toodete pakkumise asemel; märgib, et see ei ole kooskõlas liidu sotsiaal- ja 
tööhõive-eeskirjadega; palub asutusel tagada, et lepingutes välditaks segadust ja et 
lepingud oleksid liidu sotsiaal- ja tööhõive-eeskirjadega vastavuses;

11. peab küsitavaks, kas ajutiste töötajate ja väliskonsultantide kasutamine selle asemel, et 
suurendada oma töötajate arvu, kujutab endast pikas perspektiivis ressursside parimat 
kasutamist;

12. peab kahetsusväärseks, et mastaabisäästu ja tõhususe suurendamise võimalused jäid 
realiseerimata, kuna seoses Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) asukoha üleviimisega 
Londonist Pariisi otsustati mitte korraldada asutuse ja EBA ühiseid hankemenetlusi; 
kutsub asutust üles tugevdama koostööd EBAga seoses haldusalaste tugiteenuste ja 
rajatiste haldusteenustega, mis ei ole seotud põhitegevusega; teeb ettepaneku korraldada 
audit, kui kõik kolimise kulud ja tagajärjed on selged, et välja selgitada parimad tavad ja 
parandamist vajavad valdkonnad;

13. märgib, et reitinguagentuuride poolt seoses nende üksuste registreerimise, 
sertifitseerimise ja järelevalvega makstud tasudest tulenev kumulatiivne ülejääk 
ajavahemikus 2015–2018 oli 0,5 miljonit eurot; on arvamusel, et see ülejääk peaks 
olema ajutine ja seda ei tohiks kasutada muude meetmete püsivaks ristrahastamiseks;

14. tunnustab asutuse 2019. aasta juulis avaldatud aruannet „Preliminary findings on 
multiple withholding tax reclaim schemes“, mis on vastus Euroopa Parlamendi 29. 
novembri 2018. aasta resolutsioonile majanduskuritegevuse ja kehtiva õigusraamistiku 
nõrkade kohtade kohta cum‑ex skandaali valguses (2018/2900(RSP)), millega Euroopa 
Parlament palus asutusel uurida selliseid maksuskeeme nagu cum-ex ja cum-cum; 
väljendab ka rahulolu selle üle, et asutuse järelevalvenõukogu on heaks kiitnud määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikli 22 lõike 44 kohase ametliku uurimise algatamise;

15. soovitab asutusel teha sellest uurimisest konkreetsed järeldused, et peatada praegu liidu 
finantsturgude terviklikkust ohustavad tavad ja takistada selliste tavade tekkimist 
tulevikus;

16. väljendab rahulolu sidusrühmadega toimunud kohtumiste ülevaadete avaldamise üle, 
nagu seda nõudis Euroopa Ombudsman5; kutsub asutust üles järgima Euroopa 
Ombudsmani soovitust lisada üldsusele mõeldud teabesse märge selle kohta, kas 
sidusrühmadega toimunud konkreetse kohtumise kohta on olemas üksikasjalikud 
kirjeldused ja kas sel juhul saab esitada taotluse avaliku juurdepääsu võimaldamiseks 
dokumentidele, tingimusel et need ei sisalda tundlikku äriteavet.

3 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse 
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
5 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/122163



AD\1194888ET.docx 5/6 PE643.134v02-00

ET

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev 23.1.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

48
2
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus 
Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-
Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino 
Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria 
Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Georgios 
Kyrtsos, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, 
Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, 
Luisa Porritt, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly 
Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese 
Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, 
Julie Ward

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed (art 209 lg 7)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna 
Zalewska



PE643.134v02-00 6/6 AD\1194888ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

48 +
ECR Eugen Jurzyca, Rob Rooken, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt, Anna Zalewska

GUE/NGL José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

NI Piernicola Pedicini, Robert Rowland

PPE Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, 
Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk 
Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Inese Vaidere

RENEW Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, 
Stéphanie Yon-Courtin

S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Neena Gill, Eero Heinäluoma, César Luena, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Julie Ward

VERTS/ALE Sven Giegold, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

2 –
ID Francesca Donato, Valentino Grant

0 0

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


