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Tarkistus  1 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 8 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon International 

Regulatory Strategy Group -ryhmän 

raportin EU:n kolmansia maita 

koskevista järjestelmistä ja vaihtoehdoista 

EU:n laajuiselle toimiluvalle (”The EU's 

Third Country Regimes and Alternatives 

to Passporting”), 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 8 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 14. maaliskuuta 

2018 antamansa päätöslauselman EU:n 

ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien 

suhteiden puitteista, 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 8 b viite (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 23. maaliskuuta 

2018 hyväksytyt Eurooppa-neuvoston 

(art. 50) suuntaviivat, 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että finanssikriisin 

käynnistyttyä unionissa on hyväksytty yli 

40 rahoitusalan säädöstä, joista 15:ssä on 

kolmansia maita koskevia säännöksiä, 

joilla annetaan komissiolle valta päättää 

yksipuolisesti, voidaanko ulkomaisilla 

oikeudenkäyttöalueilla sovellettavia 

sääntelymääräyksiä pitää vastaavina; 

A. toteaa, että finanssikriisin 

käynnistyttyä unionissa on hyväksytty yli 

40 rahoitusalan säädöstä, joista 15:ssä on 

kolmansia maita koskevia säännöksiä, 

joilla annetaan komissiolle harkintavalta 

antaa täytäntöönpanoasetuksia sen 

määrittämiseksi, voidaanko ulkomaisilla 

oikeudenkäyttöalueilla sovellettavia 

sääntelymääräyksiä pitää vastaavina; 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että finanssikriisin 

käynnistyttyä unionissa on hyväksytty yli 

40 rahoitusalan säädöstä, joista 15:ssä on 

kolmansia maita koskevia säännöksiä, 

joilla annetaan komissiolle valta päättää 

yksipuolisesti, voidaanko ulkomaisilla 

oikeudenkäyttöalueilla sovellettavia 

A. toteaa, että finanssikriisin 

käynnistyttyä unionissa on hyväksytty yli 

40 rahoitusalan säädöstä, joista 15:ssä on 

kolmansia maita koskevia säännöksiä, 

joilla annetaan komissiolle valta päättää 

EU:n puolesta yksipuolisesti, voidaanko 

ulkomaisilla oikeudenkäyttöalueilla 
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sääntelymääräyksiä pitää vastaavina; sovellettavia sääntelymääräyksiä pitää 

vastaavina; 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että vastaavuus, EU:n 

laajuinen toimilupa ja vastavuoroinen 

tunnustaminen ovat selvästi eri käsitteitä, 

ja niistä aiheutuu rahoituslaitoksille ja 

markkinatoimijoille erilaisia oikeuksia ja 

velvoitteita; 

B. toteaa, että vastaavuus ja EU:n 

laajuinen toimilupa ovat selvästi eri 

käsitteitä, ja niistä aiheutuu 

rahoituslaitoksille ja markkinatoimijoille 

erilaisia oikeuksia ja velvoitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että vastaavuus, EU:n 

laajuinen toimilupa ja vastavuoroinen 

tunnustaminen ovat selvästi eri käsitteitä, 

ja niistä aiheutuu rahoituslaitoksille ja 

markkinatoimijoille erilaisia oikeuksia ja 

velvoitteita; 

B. toteaa, että vastaavuus, EU:n 

laajuinen toimilupa ja 

tunnustamisjärjestelmät ovat selvästi eri 

käsitteitä, ja niistä aiheutuu asianomaisille 

valvojille, rahoituslaitoksille ja 

markkinatoimijoille erilaisia oikeuksia ja 

velvoitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  8 
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Brian Hayes 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että vastaavuus, EU:n 

laajuinen toimilupa ja vastavuoroinen 

tunnustaminen ovat selvästi eri käsitteitä, 

ja niistä aiheutuu rahoituslaitoksille ja 

markkinatoimijoille erilaisia oikeuksia ja 

velvoitteita; 

B. toteaa, että vastaavuuspäätöksillä 

ei anneta kolmansiin maihin 

sijoittautuneille rahoituslaitoksille EU:n 

laajuista toimilupaa; toteaa, että 

vastaavuus, EU:n laajuinen toimilupa ja 

vastavuoroinen tunnustaminen ovat selvästi 

eri käsitteitä, ja niistä aiheutuu 

rahoituslaitoksille ja markkinatoimijoille 

erilaisia oikeuksia ja velvoitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että vastaavuus, EU:n 

laajuinen toimilupa ja vastavuoroinen 

tunnustaminen ovat selvästi eri käsitteitä, 

ja niistä aiheutuu rahoituslaitoksille ja 

markkinatoimijoille erilaisia oikeuksia ja 

velvoitteita; 

B. toteaa, että vastaavuus, EU:n 

laajuinen toimilupa ja vastavuoroinen 

tunnustaminen ovat selvästi eri käsitteitä, 

ja niistä aiheutuu rahoituslaitoksille ja 

markkinatoimijoille erilaisia oikeuksia ja 

velvoitteita; toteaa, että ensimmäinen 

käsitteistä liittyy kolmansien maiden 

järjestelmiin ja kahta muuta käytetään 

sisämarkkinoilla EU:n tuomioistuimen 

tuella; 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 
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Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. ottaa huomioon, ettei EU:n 

tekemiin kauppasopimuksiin ole vielä 

koskaan sisältynyt säännöksiä, jotka 

koskevat vastavuoroista markkinoille 

pääsyä rahoituspalvelujen alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla edistetään kansainvälisen sääntelyn 

lähentymistä, joka saattaa johtaa 

kilpailun lisääntymiseen unionissa 

yhdenvertaisin edellytyksin, kun estetään 
sääntelyn mielivaltaisuus; 

D. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla voidaan periaatteessa estää sääntelyn 

mielivaltaisuus, mutta joka käytännössä 

mahdollistaa sen, että suuret 

kansainväliset rahoitusalan toimijat 

voivat keskittää keinotekoisesti erittäin 

harvoihin rahoituskeskuksiin 

likviditeettinsä, vakuutensa ja yleisesti 

toimintansa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  12 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla edistetään kansainvälisen sääntelyn 

lähentymistä, joka saattaa johtaa kilpailun 

lisääntymiseen unionissa yhdenvertaisin 

edellytyksin, kun estetään sääntelyn 

D. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla edistetään maailmanlaajuisen 

rahoitusjärjestelmän yhteenkuuluvuutta, 

joka saattaa johtaa entistä suurempiin 

pankkeihin unionissa, samalla kun 
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mielivaltaisuus; edistetään sääntelyn löyhentämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla edistetään kansainvälisen sääntelyn 

lähentymistä, joka saattaa johtaa kilpailun 

lisääntymiseen unionissa yhdenvertaisin 

edellytyksin, kun estetään sääntelyn 

mielivaltaisuus; 

D. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla kannustetaan kolmansia maita 

täyttämään EU:n sisämarkkinoilla 

saavutetut rahoitusalan sääntelyä 

koskevat vaatimukset, mikä voi 

mahdollistaa kilpailun unionin 

sisämarkkinoilla yhdenvertaisin 

edellytyksin, kun estetään sääntelyn 

mielivaltaisuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello, 

Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla edistetään kansainvälisen sääntelyn 

lähentymistä, joka saattaa johtaa 

kilpailun lisääntymiseen unionissa 

yhdenvertaisin edellytyksin, kun estetään 

sääntelyn mielivaltaisuus; 

D. katsoo, että vastaavuus on ennen 

kaikkea suvereeni väline, jolla edistetään 

tasapuolista kohtelua kolmansien maiden 

ja EU:n yritysten välillä, mikä voi johtaa 
kansainvälisen sääntelyn lähentymiseen, 

kun estetään sääntelyn mielivaltaisuus ja 

säilytetään sisämarkkinoiden yhtenäisyys 

ja kilpailukyky; 

Or. en 
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Tarkistus  15 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla edistetään kansainvälisen sääntelyn 

lähentymistä, joka saattaa johtaa kilpailun 

lisääntymiseen unionissa yhdenvertaisin 

edellytyksin, kun estetään sääntelyn 

mielivaltaisuus; 

D. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla varmistetaan oikeudenmukainen ja 

tasapuolinen kohtelu EU:n ja kolmansien 

maiden yritysten välillä sekä edistetään 

kansainvälisen sääntelyn lähentymistä, 

joka saattaa johtaa kilpailun lisääntymiseen 

unionissa yhdenvertaisin edellytyksin, kun 

estetään sääntelyn mielivaltaisuus, 

suojellaan kuluttajia ja sijoittajia, 

suojellaan EU:n rahoitusvakautta ja 

vältetään sisämarkkinoiden 

pirstoutumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. katsoo, että toimien keskittäminen 

erittäin harvoihin kansainvälisiin 

rahoituskeskuksiin, jota vastaavuutta, 

vastavuoroista tunnustamista ja 

poikkeuksia koskevat järjestelmät 

edistävät, heikentää niiden valtioiden 

yleistä rahoitusvakautta ja 

talouskehitystä, joiden rahoituslikviditeetti 

on siirtynyt kansainvälisiin 

rahoituskeskuksiin; 

Or. fr 
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Tarkistus  17 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. ottaa huomioon, että nykyisessä 

EU:n rahoitusalan lainsäädännössä 

kolmansiin maihin liittyvät säännökset 

noudattavat erilaisia lähestymistapoja, 

jotka vaihtelevat vaatimusten 

täyttämisestä korvaavasti (”substituted 

compliance”) EU:n sääntöjen 

soveltamiseen kolmansien maiden 

laitoksiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. ottaa huomioon, että 

vastaavuuspäätösten olisi noudatettava 

myös kansainvälistä syrjimättömyyden 

periaatetta sekä kolmansien maiden 

kesken että EU:n ja kolmansien maiden 

yritysten välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Ashley Fox 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että vastaavuuspäätöksiä ei 

voida pitää luonteeltaan puhtaasti 

teknisinä ja että siten parlamentin olisi 

kyettävä valvomaan niitä nykyistä 

suuremmassa määrin; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että vastaavuuspäätöksiä ei 

voida pitää luonteeltaan puhtaasti 

teknisinä ja että siten parlamentin olisi 

kyettävä valvomaan niitä nykyistä 

suuremmassa määrin; 

E. katsoo, että vastaavuuspäätökset 

ovat teknisiä päätöksiä, joita tehdään 

oikeusperustan ja yhteisen säännöstön 

täytäntöönpanemiseksi sellaisina kuin 

EU:n lainsäätäjä on ne määritellyt 

sääntelyn, täytäntöönpanon ja valvonnan 

osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  21 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että vastaavuuspäätöksiä ei 

voida pitää luonteeltaan puhtaasti 

teknisinä ja että siten parlamentin olisi 

kyettävä valvomaan niitä nykyistä 

suuremmassa määrin; 

E. katsoo, että vastaavuuspäätökset 

ovat luonteeltaan teknisiä ja että 

parlamentin olisi siitä huolimatta kyettävä 

valvomaan niitä nykyistä suuremmassa 

määrin; 

Or. en 
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Tarkistus  22 

Brian Hayes 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla on ratkaiseva rooli 

EU:n vastaavuutta koskevassa 

kehyksessä, sillä ne arvioivat 

vastaavuuspäätöksiä teknisesti, seuraavat 

kehitystä, joka voisi vaikuttaa näihin 

päätöksiin ja tarkastelevat näitä päätöksiä 

säännöllisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että EU on 

soveltanut vastaavuusjärjestelmää varsin 

onnistuneesti suurimman kumppaninsa, 

nimittäin Yhdysvaltojen, kanssa niin, että 

kumpikin osapuoli on hyötynyt siitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 E a. ottaa huomioon, että 

rahoituspalveluja koskeva EU:n laajuinen 

toimilupa on saatavana vain ETA-maille; 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Brian Hayes 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E b. ottaa huomioon, että komission 

mukaan vastaavuus on keskeinen väline, 

jolla voidaan hallinnoida tehokkaasti 

markkinatoimijoiden rajat ylittävää 

toimintaa vakaassa ja turvallisessa 

ympäristössä sellaisten kolmansien 

maiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa, 

jotka noudattavat ja panevat täytäntöön 

samoja korkean tason 

vakavaraisuussääntöjä kuin EU ja 

valvovat näiden sääntöjen noudattamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E b. toteaa, että rahoitusvakauden 

periaate kuuluu kansallisen 

itsemääräämisoikeuden alaisuuteen; 

Or. en 
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Tarkistus  27 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E c kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E c. ottaa huomioon, että brexitin 

jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta 

erkaantuu sisämarkkinoilta; 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E d kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E d. ottaa huomioon, että jos 

vastaavuusjärjestelmää olisi kehitettävä 

siten, että siinä otetaan huomioon 

suhteellisuusperiaate brexitin jälkeen, 

tarvittaisiin riskien keskittymisen vuoksi 

enemmän takuita; 

Or. en 

 

Tarkistus  29 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan tuleva eroaminen 

unionista saattaa vaikuttaa merkittävästi 

rahoituspalvelujen sääntelyyn ja 

valvontaan, koska jäsenvaltioiden suhteet 

F. katsoo, että vastaavuus on väline, 

jolla kannustetaan kolmansia maita 

täyttämään EU:n sisämarkkinoilla 

saavutetut rahoitusalan sääntelyä 

koskevat vaatimukset, mikä voi 
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ovat nykyisin tiiviit tällä alalla; mahdollistaa kilpailun unionin 

sisämarkkinoilla yhdenvertaisin 

edellytyksin, kun estetään sääntelyn 

mielivaltaisuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan tuleva eroaminen 

unionista saattaa vaikuttaa merkittävästi 

rahoituspalvelujen sääntelyyn ja 

valvontaan, koska jäsenvaltioiden suhteet 

ovat nykyisin tiiviit tällä alalla; 

F. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan tuleva eroaminen 

unionista vaikuttaa merkittävästi 

rahoituspalvelujen sääntelyyn ja 

valvontaan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  31 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan tuleva eroaminen 

unionista saattaa vaikuttaa merkittävästi 

rahoituspalvelujen sääntelyyn ja 

valvontaan, koska jäsenvaltioiden suhteet 

ovat nykyisin tiiviit tällä alalla; 

F. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan tuleva eroaminen 

unionista vaikuttaa merkittävästi 

rahoituspalvelujen sääntelyyn ja 

valvontaan, koska jäsenvaltioiden suhteet 

ovat nykyisin tiiviit tällä alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  32 
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Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan tuleva eroaminen 

unionista saattaa vaikuttaa merkittävästi 

rahoituspalvelujen sääntelyyn ja 

valvontaan, koska jäsenvaltioiden suhteet 

ovat nykyisin tiiviit tällä alalla; 

F. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan tuleva eroaminen 

unionista saattaa vaikuttaa merkittävästi 

rahoituspalvelujen sääntelyyn ja 

valvontaan, koska jäsenvaltioiden suhteet 

ovat nykyisin tiiviit tällä alalla; ottaa 

huomioon, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallituksen esittämät 

kannat ovat tehneet käytännönläheisten 

ratkaisujen löytämisestä hyvin vaikeaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  33 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. pitää tärkeänä, että unionin 

mannervaltioiden rahoituslikviditeetti, 

joka on voinut EU:n laajuisen toimiluvan 

ja yleisesti eurooppalaisen rahoitusalan 

sääntelyn yhdenmukaistamisen vuoksi 

keskittyä Lontooseen ja hyödyttää siten 

Yhdysvaltojen rahoitus- ja pankkialan 

toimijoita, voidaan jakaa brexitin vuoksi 

uudelleen eri jäsenvaltioissa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  34 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 
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Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. ottaa huomioon, että jos 

Yhdistynyt kuningaskunta ei aio brexitin 

jälkeen pysyä ETA-maana, se ei pysty 

hyödyntämään rahoituspalveluja 

koskevaa EU:n laajuista 

toimilupajärjestelmää; 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Gabriel Mato 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. ottaa huomioon, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan EU:sta eroamista 

koskevat neuvottelut ovat edelleen kesken; 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F b. ottaa huomioon, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan EU:sta eroamista 

koskeva siirtymäaika mahdollistaa 

vastaavuuspäätösten tekemisen hyvissä 

ajoin ja tasapainoisesti; 

Or. en 
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Tarkistus  37 

Neena Gill 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. muistuttaa kehottaneensa 19. 

tammikuuta 2016 antamassaan rahoitusalan 

lainsäädännön saavutuksia ja haasteita 

koskevassa päätöslauselmassa komissiota 

”ehdottamaan yhtenäistä, johdonmukaista, 

avointa ja käytännöllistä sääntelykehystä 

kolmansien maiden vastaavuuksia 

koskeville menettelyille ja päätöksille ja 

ottamaan tällöin huomioon tulosperusteisen 

analyysin ja kansainväliset normit tai 

sopimukset”; 

G. muistuttaa kehottaneensa 19. 

tammikuuta 2016 antamassaan rahoitusalan 

lainsäädännön saavutuksia ja haasteita 

koskevassa päätöslauselmassa komissiota 

”ehdottamaan yhtenäistä, johdonmukaista, 

avointa ja käytännöllistä sääntelykehystä 

kolmansien maiden vastaavuuksia 

koskeville menettelyille ja päätöksille ja 

ottamaan tällöin huomioon tulosperusteisen 

analyysin ja kansainväliset normit tai 

sopimukset”; toteaa, että samassa 

päätöslauselmassa parlamentti korosti 

unionin pääomamarkkinoiden olevan yhä 

pirstoutuneet; toteaa, että näin ollen, jotta 

pääomamarkkinaunioni onnistuisi ja jotta 

varmistetaan, että EU:n yritysten 

rahoittamisen kustannukset pienenevät, 

on erittäin tärkeää laatia toimiva ja 

tehokas vastaavuusjärjestelmä, kun 

otetaan huomioon, että suurin osa 

Euroopan likviditeetistä ja pääomasta 

sijaitsee edelleen Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  38 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. katsoo, että unionin 

rahoitusvakauden vuoksi on otettava 

täysimääräisesti huomioon kolmansien 

maiden markkinoiden ja EU:n 
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sisämarkkinoiden väliset sidokset; 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

kauaskantoisilla uudistuksilla; pitää 

myönteisenä, että unioni ja kolmannet 

maat ovat lisänneet yhteistyötään 

sääntelyn ja valvonnan saralla; toteaa 

tämän parantaneen rahoitusalan sääntelyn 

yleistä yhtenäisyyttä ja tehneen unionista 

vastustuskykyisemmän rahoitusalan 

maailmanlaajuisia häiriöitä vastaan; 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

riittämättömillä ja puutteellisilla 
uudistuksilla; toteaa tämän parantaneen 

rahoitusalan sääntelyn yleistä 

lähentymistä, mikä ei aiemmin ole estänyt 

millään tavoin rahoitusalan 

maailmanlaajuisia häiriöitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

kauaskantoisilla uudistuksilla; pitää 

myönteisenä, että unioni ja kolmannet maat 

ovat lisänneet yhteistyötään sääntelyn ja 

valvonnan saralla; toteaa tämän 

parantaneen rahoitusalan sääntelyn yleistä 

yhtenäisyyttä ja tehneen unionista 

vastustuskykyisemmän rahoitusalan 

maailmanlaajuisia häiriöitä vastaan; 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

kauaskantoisilla uudistuksilla; pitää 

myönteisenä, että unioni ja kolmannet maat 

ovat lisänneet yhteistyötään sääntelyn ja 

valvonnan saralla; toteaa, että tämä on 

osaltaan parantanut rahoitusalan 

sääntelyn yleistä yhtenäisyyttä, jotta 

unioni olisi vastustuskykyisempi 
rahoitusalan maailmanlaajuisia häiriöitä 

vastaan; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  41 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

kauaskantoisilla uudistuksilla; pitää 

myönteisenä, että unioni ja kolmannet maat 

ovat lisänneet yhteistyötään sääntelyn ja 

valvonnan saralla; toteaa tämän 

parantaneen rahoitusalan sääntelyn yleistä 

yhtenäisyyttä ja tehneen unionista 

vastustuskykyisemmän rahoitusalan 

maailmanlaajuisia häiriöitä vastaan; 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

kauaskantoisilla uudistuksilla ja ottamalla 

käyttöön kansainvälisiä normeja; pitää 

myönteisenä, että unioni ja kolmannet maat 

ovat lisänneet yhteistyötään sääntelyn ja 

valvonnan saralla; toteaa tämän auttaneen 

parantamaan rahoitusalan sääntelyn 

yleistä yhtenäisyyttä ja tehneen unionista 

vastustuskykyisemmän rahoitusalan 

maailmanlaajuisia häiriöitä vastaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

kauaskantoisilla uudistuksilla; pitää 

myönteisenä, että unioni ja kolmannet maat 

ovat lisänneet yhteistyötään sääntelyn ja 

valvonnan saralla; toteaa tämän 

parantaneen rahoitusalan sääntelyn yleistä 

yhtenäisyyttä ja tehneen unionista 

vastustuskykyisemmän rahoitusalan 

maailmanlaajuisia häiriöitä vastaan; 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

kauaskantoisilla uudistuksilla; pitää 

myönteisenä, että unioni ja kolmannet maat 

ovat lisänneet yhteistyötään sääntelyn ja 

valvonnan saralla; toteaa tämän 

parantaneen rahoitusalan sääntelyn yleistä 

yhtenäisyyttä, ja sen odotetaan auttavan 

tekemään unionista vastustuskykyisemmän 

rahoitusalan maailmanlaajuisia häiriöitä 

vastaan, vaikka tämän saavuttaminen 
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edellyttää lisää toimenpiteitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

kauaskantoisilla uudistuksilla; pitää 

myönteisenä, että unioni ja kolmannet maat 

ovat lisänneet yhteistyötään sääntelyn ja 

valvonnan saralla; toteaa tämän 

parantaneen rahoitusalan sääntelyn yleistä 

yhtenäisyyttä ja tehneen unionista 

vastustuskykyisemmän rahoitusalan 

maailmanlaajuisia häiriöitä vastaan; 

1. toteaa, että unioni on kriisistä 

lähtien kehittänyt rahoitusalan sääntelyä 

kauaskantoisilla uudistuksilla; pitää 

myönteisenä, että unioni ja kolmannet maat 

ovat lisänneet yhteistyötään sääntelyn ja 

valvonnan saralla; toteaa tämän 

parantaneen rahoitusalan sääntelyn yleistä 

yhtenäisyyttä ja auttaneen tekemään 

unionista vastustuskykyisemmän 

rahoitusalan maailmanlaajuisia häiriöitä 

vastaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

vähemmän yhdennettyyn ja 

vastustuskykyisempään 
rahoitusjärjestelmään, joka perustuu 

pienempiin laitoksiin ja tiukempaan 

sääntelyyn ja jolla tuetaan kestävää 

talouskasvua, työpaikkojen luomista ja 
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investointeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla tuetaan kestävää 

talouskasvua, työpaikkojen luomista ja 

investointeja; 

Or. fr 

 

Tarkistus  46 

Neena Gill 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja parantaa 

rahoitusvakautta ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

Or. en 
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Tarkistus  47 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

korostaa, että kaikissa kansainvälisen 

sääntely- ja valvontayhteistyön puitteissa 

olisi turvattava unionin rahoitusvakaus ja 

noudatettava unionin sääntely- ja 

valvontajärjestelmää ja -vaatimuksia sekä 

otettava huomioon niiden soveltaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Olle Ludvigsson 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää ja osallistavaa 

talouskasvua, työpaikkojen luomista ja 

kestäviä investointeja; 

Or. en 
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Tarkistus  49 

Gabriel Mato 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää ja sosiaalisesti 

osallistavaa talouskasvua, työpaikkojen 

luomista ja kestäviä investointeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

2. katsoo, että unionin olisi edistettävä 

maailmanlaajuisia rahoitusalan sääntelyn 

uudistuksia, joilla halutaan pienentää 

järjestelmäriskiä ja joilla olisi pyrittävä 

avoimeen, yhdennettyyn, tehokkaaseen ja 

vastustuskykyiseen rahoitusjärjestelmään, 

jolla tuetaan kestävää talouskasvua, 

työpaikkojen luomista ja investointeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello, Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 
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3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät 

kenties kykene tukemaan 

varauksettomasti kansainvälistä 

yhteistyötä, koska ne ovat huolissaan 

kansallisten etujensa suojelemisesta ja 

myötäsyntyisestä kannustamisesta siihen, 

että riskit siirretään muille 

oikeudenkäyttöalueille; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät 

kenties kykene tukemaan 

varauksettomasti kansainvälistä 

yhteistyötä, koska ne ovat huolissaan 

kansallisten etujensa suojelemisesta ja 

myötäsyntyisestä kannustamisesta siihen, 

että riskit siirretään muille 

oikeudenkäyttöalueille; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät 

kenties kykene tukemaan 

varauksettomasti kansainvälistä 

Poistetaan. 
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yhteistyötä, koska ne ovat huolissaan 

kansallisten etujensa suojelemisesta ja 

myötäsyntyisestä kannustamisesta siihen, 

että riskit siirretään muille 

oikeudenkäyttöalueille; 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät 

kenties kykene tukemaan 

varauksettomasti kansainvälistä 

yhteistyötä, koska ne ovat huolissaan 

kansallisten etujensa suojelemisesta ja 

myötäsyntyisestä kannustamisesta siihen, 

että riskit siirretään muille 

oikeudenkäyttöalueille; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät kenties 

kykene tukemaan varauksettomasti 

kansainvälistä yhteistyötä, koska ne ovat 

huolissaan kansallisten etujensa 

suojelemisesta ja myötäsyntyisestä 

kannustamisesta siihen, että riskit 

siirretään muille oikeudenkäyttöalueille; 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät kenties 

kykene tukemaan varauksettomasti 

kansainvälistä yhteistyötä, koska ne ovat 

huolissaan kansallisten etujensa 

suojelemisesta; 

Or. fr 
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Tarkistus  56 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät 

kenties kykene tukemaan 

varauksettomasti kansainvälistä 

yhteistyötä, koska ne ovat huolissaan 

kansallisten etujensa suojelemisesta ja 

myötäsyntyisestä kannustamisesta siihen, 

että riskit siirretään muille 

oikeudenkäyttöalueille; 

3. palauttaa mieliin, että 

rahoituspalveluja koskevan EU:n 

lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on 

turvata unionin rahoitusvakaus; 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät kenties 

kykene tukemaan varauksettomasti 

kansainvälistä yhteistyötä, koska ne ovat 

huolissaan kansallisten etujensa 

suojelemisesta ja myötäsyntyisestä 

kannustamisesta siihen, että riskit siirretään 

muille oikeudenkäyttöalueille; 

3. toteaa huolestuneena, että tietyt 

jäsenvaltiot eivät kenties kykene tukemaan 

varauksettomasti kansainvälistä 

yhteistyötä, koska ne ovat huolissaan 

kansallisten etujensa suojelemisesta ja 

myötäsyntyisestä kannustamisesta siihen, 

että riskit siirretään muille 

oikeudenkäyttöalueille; 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Burkhard Balz 
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Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät kenties 

kykene tukemaan varauksettomasti 

kansainvälistä yhteistyötä, koska ne ovat 

huolissaan kansallisten etujensa 

suojelemisesta ja myötäsyntyisestä 

kannustamisesta siihen, että riskit 

siirretään muille oikeudenkäyttöalueille; 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät kenties 

kykene tukemaan varauksettomasti 

rahoitusalan sääntelyä koskevia 

kansainvälisiä sopimuksia, jos ne ovat 

huolissaan kansallisten etujensa 

suojelemisesta ja liiallisten riskien 

siirtämisestä muille EU:n 

oikeudenkäyttöalueille; 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät kenties 

kykene tukemaan varauksettomasti 

kansainvälistä yhteistyötä, koska ne ovat 

huolissaan kansallisten etujensa 

suojelemisesta ja myötäsyntyisestä 

kannustamisesta siihen, että riskit 

siirretään muille oikeudenkäyttöalueille; 

3. toteaa, että jäsenvaltiot eivät kenties 

kykene tukemaan varauksettomasti 

kansainvälistä yhteistyötä, koska ne ovat 

huolissaan kansallisten etujensa 

suojelemisesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Jakob von Weizsäcker 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. panee merkille, että samaan 

aikaan brexit saattaa jälleen kerran 

aiheuttaa haitallista kilpailua 
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mahdollisimman alhaisesta 

sääntelytasosta, kun EU27:n 

rahoitusklusterit houkuttelevat kilpaa 

Lontoon yrityksiä; toteaa, että tämän 

estämiseksi jäljelle jäävien jäsenvaltioiden 

on sitouduttava vahvistamaan unionin 

yhteisiä rahoitusalan sääntelyä koskevia 

normeja ja käytäntöjä ja koordinoimaan 

niitä mahdollisuuksien mukaan, jotta 

selviydytään brexitin haasteista; 

Or. en 

 

Tarkistus  61 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. pitää valitettavana 

toimintahäiriöitä rahoitusalan sääntelyn 

maailmanlaajuisen koordinoinnissa, 

koska Yhdysvallat usein sanelee 

näkemyksensä ja intressinsä 

kansainväliselle yhteisölle, mutta ei saata 

muille määräämiään säännöksiä osaksi 

omaa kansallista lainsäädäntöään; 

Or. fr 

 

Tarkistus  62 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 b. pitää valitettavana, että kriisin 

jälkeistä yleistä rahoitusalan 

koordinointia on käytetty tekosyynä 

purkaa Euroopan talouden rahoituksen 
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pankkitoimintamalli markkinaperusteisen 

rahoituksen hyväksi, ja katsoo, että nämä 

toimet ovat erityisesti pienikokoisten 

talouden toimijoiden kannalta etäisiä; 

pitää valitettavana, että rahoitusvakautta 

on käytetty tekosyynä siihen, että 

paikalliset pankit korvataan 

kansainvälisillä suurpankeilla ja 

markkinaosapuolilla, jotka ovat 

useimmiten yhdysvaltalaisia;  

Or. fr 

 

Tarkistus  63 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Unionin vastaavuusmenettelyt Unionin vastaavuus 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. toteaa, että useissa unionin 

säädöksissä on kolmansien maiden kanssa 

tehtävää sääntely-yhteistyötä koskevia 

erityisiä säännöksiä, joissa käsitellään 

muun muassa mahdollisuutta tehdä 

kansainvälisiä sopimuksia ja myöntää 

”vastaavuus”; 

4. toteaa, että useissa unionin 

säädöksissä on kolmansien maiden kanssa 

tehtävää sääntely-yhteistyötä koskevia 

erityisiä säännöksiä, joissa käsitellään 

muun muassa mahdollisuutta tehdä 

yhteistyösopimuksia valvontaa ja 

täytäntöönpanoa varten ja myöntää 

”vastaavuus”; 

Or. en 
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Tarkistus  65 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. toteaa, että useissa unionin 

säädöksissä on kolmansien maiden kanssa 

tehtävää sääntely-yhteistyötä koskevia 

erityisiä säännöksiä, joissa käsitellään 

muun muassa mahdollisuutta tehdä 

kansainvälisiä sopimuksia ja myöntää 

”vastaavuus”; 

4. toteaa, että useissa unionin 

säädöksissä on kolmansien maiden kanssa 

tehtävää sääntely-yhteistyötä koskevia 

erityisiä säännöksiä, joissa käsitellään 

muun muassa mahdollisuutta tehdä 

valvontaan liittyviä yhteistyösopimuksia ja 

myöntää ”vastaavuus”; 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. toteaa, että useissa unionin 

säädöksissä on kolmansien maiden kanssa 

tehtävää sääntely-yhteistyötä koskevia 

erityisiä säännöksiä, joissa käsitellään 

muun muassa mahdollisuutta tehdä 

kansainvälisiä sopimuksia ja myöntää 

”vastaavuus”; 

4. toteaa, että useissa unionin 

säädöksissä on kolmansien maiden kanssa 

tehtävää sääntely-yhteistyötä koskevia 

erityisiä säännöksiä, joissa käsitellään 

muun muassa mahdollisuutta tehdä 

valvontaan liittyviä yhteistyösopimuksia ja 

myöntää ”vastaavuus”; 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että 

kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin 

edistää paremmin kansainvälisillä 

sopimuksilla, joista unioni ja kolmannet 

maat neuvottelevat erikseen; katsoo, että 

vastaavuudesta poiketen kansainvälisissä 

sopimuksissa voitaisiin huolehtia unionin 

ja kolmansien maiden rahoituslaitosten 

vastavuoroisesta markkinoille 

pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on unionin yksipuolisesti ja 

harkinnanvaraisesti tekemä päätös; 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että 

kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin 

edistää paremmin kansainvälisillä 

sopimuksilla, joista unioni ja kolmannet 

maat neuvottelevat erikseen; katsoo, että 

vastaavuudesta poiketen kansainvälisissä 

sopimuksissa voitaisiin huolehtia unionin 

ja kolmansien maiden rahoituslaitosten 

vastavuoroisesta markkinoille 

pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti ja 

harkinnanvaraisesti tekemä päätös; 

Or. en 
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Tarkistus  69 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että 

kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin 

edistää paremmin kansainvälisillä 

sopimuksilla, joista unioni ja kolmannet 

maat neuvottelevat erikseen; katsoo, että 

vastaavuudesta poiketen kansainvälisissä 

sopimuksissa voitaisiin huolehtia unionin 

ja kolmansien maiden rahoituslaitosten 

vastavuoroisesta markkinoille 

pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös eikä 

se edellytä järjestelmällisesti sitä, että 

kolmannet maat soveltavat sitä 

vastavuoroisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 
unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että 

kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin 

edistää paremmin kansainvälisillä 

sopimuksilla, joista unioni ja kolmannet 

maat neuvottelevat erikseen; katsoo, että 

5. korostaa, että Euroopan unioni 

määrittelee ja panee 

vastaavuusmekanismeja ja -päätöksiä 

täytäntöön yksipuolisesti ja että nämä 

perustuvat EU:n normeihin; korostaa 

myös, että tästä syystä EU voi tarjota 

laajemman pääsyn markkinoille kuin 

kansainväliset sopimukset; korostaa, että 

sääntöjen vuorovaikutteinen 
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vastaavuudesta poiketen kansainvälisissä 

sopimuksissa voitaisiin huolehtia unionin 

ja kolmansien maiden rahoituslaitosten 

vastavuoroisesta markkinoille 

pääsemisestä ja sääntöjen vastavuoroisesta 

tunnustamisesta; 

tunnustaminen ja valvonta on mahdollista 

vain sisämarkkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että 

kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin 

edistää paremmin kansainvälisillä 

sopimuksilla, joista unioni ja kolmannet 

maat neuvottelevat erikseen; katsoo, että 

vastaavuudesta poiketen kansainvälisissä 

sopimuksissa voitaisiin huolehtia unionin 
ja kolmansien maiden rahoituslaitosten 

vastavuoroisesta markkinoille 

pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on unionin yksipuolisesti 

tekemä päätös, joka perustuu EU:n 

normien soveltamiseen ja valvonnan 

laatuun; korostaa, ettei mikään olemassa 

olevista kansainvälisistä 

kauppasopimuksista tarjoa EU:n ja 

kolmansien maiden rahoituspalveluille 

suoraa markkinoille pääsyä; 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Marisa Matias, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 5. korostaa, että vastaavuuden 
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myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että 

kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin 

edistää paremmin kansainvälisillä 

sopimuksilla, joista unioni ja kolmannet 

maat neuvottelevat erikseen; katsoo, että 

vastaavuudesta poiketen kansainvälisissä 

sopimuksissa voitaisiin huolehtia unionin 

ja kolmansien maiden rahoituslaitosten 

vastavuoroisesta markkinoille pääsemisestä 

ja sääntöjen vastavuoroisesta 

tunnustamisesta; 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että 

vastaavuudesta poiketen kansainvälisissä 

sopimuksissa voitaisiin huolehtia unionin 

ja kolmansien maiden rahoituslaitosten 

vastavuoroisesta markkinoille pääsemisestä 

ja sääntöjen vastavuoroisesta 

tunnustamisesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että kansainvälistä 

yhteistyötä voitaisiin edistää paremmin 

kansainvälisillä sopimuksilla, joista unioni 

ja kolmannet maat neuvottelevat erikseen; 

katsoo, että vastaavuudesta poiketen 

kansainvälisissä sopimuksissa voitaisiin 

huolehtia unionin ja kolmansien maiden 

rahoituslaitosten vastavuoroisesta 

markkinoille pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on unionin yksipuolisesti 

tekemä päätös, ja että monessa 

tapauksessa kolmannet maat eivät sovella 

päätöstä vastavuoroisesti; katsoo, että 

kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin 

joissakin tapauksissa edistää paremmin 

kansainvälisillä sopimuksilla, joista unioni 

ja kolmannet maat neuvottelevat erikseen; 

katsoo, että vastaavuudesta poiketen 

kansainvälisissä sopimuksissa voitaisiin 

huolehtia unionin ja kolmansien maiden 

rahoituslaitosten vastavuoroisesta 

markkinoille pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

Or. en 
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Tarkistus  74 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että kansainvälistä 

yhteistyötä voitaisiin edistää paremmin 

kansainvälisillä sopimuksilla, joista unioni 

ja kolmannet maat neuvottelevat erikseen; 

katsoo, että vastaavuudesta poiketen 

kansainvälisissä sopimuksissa voitaisiin 

huolehtia unionin ja kolmansien maiden 

rahoituslaitosten vastavuoroisesta 

markkinoille pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että kansainvälistä 

yhteistyötä voitaisiin edistää paremmin 

kansainvälisillä sopimuksilla, joista unioni 

ja kolmannet maat neuvottelevat erikseen; 

katsoo, että vastaavuudesta poiketen 

kansainvälisissä sopimuksissa voitaisiin 

huolehtia unionin ja kolmansien maiden 

rahoituslaitosten vastavuoroisesta 

markkinoille pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; toteaa, 

että tällaiset kansainväliset sopimukset 

olisi laadittava siten, että niillä suojellaan 

sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä ja etteivät 

ne jätä minkäänlaista mahdollisuutta 

sääntelyn tai valvonnan 

mielivaltaisuudelle, ja niihin olisi 

sisällytettävä määräyksiä, joilla 

varmistetaan, että ajan kuluessa 

yhdenmukaisuus säilyy korkealla tasolla 

heikentämättä unionin lainsäätäjän 

etuoikeuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 
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unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että kansainvälistä 

yhteistyötä voitaisiin edistää paremmin 

kansainvälisillä sopimuksilla, joista unioni 

ja kolmannet maat neuvottelevat erikseen; 

katsoo, että vastaavuudesta poiketen 

kansainvälisissä sopimuksissa voitaisiin 

huolehtia unionin ja kolmansien maiden 

rahoituslaitosten vastavuoroisesta 

markkinoille pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että kansainvälistä 

yhteistyötä voitaisiin edistää paremmin 

kansainvälisillä sopimuksilla, joista unioni 

ja kolmannet maat neuvottelevat erikseen, 

jos sopimukset laaditaan siten, että niillä 

vältetään sääntelyn mielivaltaisuus, ja 

toimivaltaiset viranomaiset valvovat niitä 

jatkuvasti, jotta varmistetaan sääntelyn 

tasapuoliset edellytykset; katsoo, että 

vastaavuudesta poiketen kansainvälisissä 

sopimuksissa voitaisiin huolehtia unionin 

ja kolmansien maiden rahoituslaitosten 

vastavuoroisesta markkinoille pääsemisestä 

ja sääntöjen vastavuoroisesta 

tunnustamisesta; 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että kansainvälistä 

yhteistyötä voitaisiin edistää paremmin 

kansainvälisillä sopimuksilla, joista unioni 

ja kolmannet maat neuvottelevat erikseen; 

katsoo, että vastaavuudesta poiketen 

kansainvälisissä sopimuksissa voitaisiin 

huolehtia unionin ja kolmansien maiden 

rahoituslaitosten vastavuoroisesta 

markkinoille pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; 

5. korostaa, että vastaavuuden 

myöntäminen on monessa tapauksessa 

unionin yksipuolisesti tekemä päätös, ja 

että kolmannet maat eivät sovella päätöstä 

vastavuoroisesti; katsoo, että kansainvälistä 

yhteistyötä voitaisiin edistää paremmin 

kansainvälisillä sopimuksilla, joista unioni 

ja kolmannet maat neuvottelevat erikseen; 

katsoo, että vastaavuudesta poiketen 

kansainvälisissä sopimuksissa voitaisiin 

huolehtia unionin ja kolmansien maiden 

rahoituslaitosten vastavuoroisesta 

markkinoille pääsemisestä ja sääntöjen 

vastavuoroisesta tunnustamisesta; on 

kuitenkin huolissaan Yhdysvaltojen 

hallinnon tekemiin kansainvälisiin 

sopimuksiin – joita kongressi ei koskaan 

ratifioi – järjestelmällisesti liittyvästä 
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kaavasta, jonka perusteella EU:n 

jäsenvaltioilta tosiasiallisesti viedään 

mahdollisuudet ja Yhdysvaltojen toimijat 

pääsevät markkinoille; 

Or. fr 

 

Tarkistus  77 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että kaikkiin 

kansainvälisiin sopimuksiin olisi 

sisällyttävä asianmukaiset 

veroyhteistyöjärjestelyt sekä tehokas 

vakauden ja luotettavuuden turvaamista 

koskeva poikkeus ilman tarvetta 

välttämättömyyskriteereihin, jotta voidaan 

lain nojalla taata EU:n, kansallisten ja 

paikallisten viranomaisten oikeudet 

säännellä yleisen edun mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  78 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että EU:n olisi 

kannustettava muita 

oikeudenkäyttöalueita myöntämään EU:n 

markkinatoimijoille pääsy 

rahoitusmarkkinoilleen; 

Or. en 
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Tarkistus  79 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

rahoituspalvelujen sääntelyjärjestelmää ja 

se voi tarjota monia etuja, joihin kuuluvat 

esimerkiksi tarpeettomien 

sääntelyesteiden poistaminen, kilpailun 

lisääminen, unioniin suuntautuvien 

pääomavirtojen lisääminen sekä unionin 

yritysten ja investoijien käytettävissä 

olevien välineiden ja investointivalintojen 

monipuolistaminen; 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

rahoituspalvelujen sääntelyjärjestelmää, 

mutta epäilee vahvasti, että se on 

jäsenvaltioiden talouksille hyödyllinen;  

Or. fr 

 

Tarkistus  80 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

rahoituspalvelujen sääntelyjärjestelmää ja 

se voi tarjota monia etuja, joihin kuuluvat 

esimerkiksi tarpeettomien sääntelyesteiden 

poistaminen, kilpailun lisääminen, 

unioniin suuntautuvien pääomavirtojen 

lisääminen sekä unionin yritysten ja 

investoijien käytettävissä olevien 

välineiden ja investointivalintojen 

monipuolistaminen; 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

rahoituspalvelujen sääntelyjärjestelmää ja 

se aiheuttaa monia riskejä, joihin kuuluvat 

esimerkiksi välttämättömien 

sääntelyesteiden poistaminen, 

keskittymisen lisääminen, unioniin ja 

unionin ulkopuolelle suuntautuvien 

pääomavirtojen lisääminen sekä EU:n 

rahoitusjärjestelmän epävakauden ja 

altistumisen lisääminen; 

Or. en 
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Tarkistus  81 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

rahoituspalvelujen sääntelyjärjestelmää ja 

se voi tarjota monia etuja, joihin kuuluvat 

esimerkiksi tarpeettomien sääntelyesteiden 

poistaminen, kilpailun lisääminen, unioniin 

suuntautuvien pääomavirtojen lisääminen 

sekä unionin yritysten ja investoijien 

käytettävissä olevien välineiden ja 

investointivalintojen monipuolistaminen; 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

rahoituspalvelujen sääntely- ja 

valvontajärjestelmää ja se voi tarjota 

monia etuja, joihin kuuluvat esimerkiksi 

EU:n rahoitusjärjestelmän vakaus 

ulkoisille riskeille altistumisen vuoksi, 
tarpeettomien sääntelyesteiden 

poistaminen, kilpailun lisääminen, unioniin 

suuntautuvien pääomavirtojen lisääminen, 

unionin yritysten ja investoijien 

käytettävissä olevien välineiden ja 

investointivalintojen monipuolistaminen, 

sijoittajien ja kuluttajien vahvempi 

suojelu ja rahoitusvakaus; 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

rahoituspalvelujen sääntelyjärjestelmää ja 

se voi tarjota monia etuja, joihin kuuluvat 

esimerkiksi tarpeettomien sääntelyesteiden 

poistaminen, kilpailun lisääminen, unioniin 

suuntautuvien pääomavirtojen lisääminen 

sekä unionin yritysten ja investoijien 

käytettävissä olevien välineiden ja 

investointivalintojen monipuolistaminen; 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

rahoituspalvelujen sääntelyjärjestelmää ja 

se voi tarjota monia etuja, joihin kuuluvat 

esimerkiksi rahoitusvakauden 

turvaaminen, tasapuoliset edellytykset, 
tarpeettomien sääntelyesteiden 

poistaminen, kilpailun lisääminen, unioniin 

suuntautuvien pääomavirtojen lisääminen, 

unionin yritysten ja investoijien 
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käytettävissä olevien välineiden ja 

investointivalintojen monipuolistaminen 

sekä sijoittajien ja kuluttajien vahvempi 

suojelu ja rahoitusvakaus; 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello, 

Werner Langen, Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

rahoituspalvelujen sääntelyjärjestelmää ja 

se voi tarjota monia etuja, joihin kuuluvat 

esimerkiksi tarpeettomien sääntelyesteiden 

poistaminen, kilpailun lisääminen, unioniin 

suuntautuvien pääomavirtojen lisääminen 

sekä unionin yritysten ja investoijien 

käytettävissä olevien välineiden ja 

investointivalintojen monipuolistaminen; 

6. toteaa, että unionin 

vastaavuusjärjestelmä on olennainen osa 

monia säädöksiä, jotka muodostavat 

unionin rahoituspalvelujen 

sääntelyjärjestelmän, ja se voi tarjota 

monia etuja, joihin kuuluvat esimerkiksi 

tarpeettomien sääntelyesteiden 

poistaminen, kilpailun lisääminen, unioniin 

suuntautuvien pääomavirtojen lisääminen 

sekä unionin yritysten ja investoijien 

käytettävissä olevien välineiden ja 

investointivalintojen monipuolistaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toteaa jälleen kerran, että 

vastaavuuspäätöksillä ei myönnetä 

rahoituslaitoksille oikeuksia, jotka 

rinnastuisivat EU:n laajuista toimilupaa 

liittyviin rahoituspalvelualan oikeuksiin, 

7. toteaa jälleen kerran, että 

vastaavuuspäätöksillä sallitaan kolmansien 

maiden laitoksille palvelujen tarjoaminen 

sisämarkkinoilla rajoitetuissa 

tapauksissa; 
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mutta näillä päätöksillä voidaan suoda 

kolmansien maiden rahoituslaitoksille 

rajallinen pääsy sisämarkkinoille tiettyjen 

tuotteiden osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toteaa jälleen kerran, että 

vastaavuuspäätöksillä ei myönnetä 

rahoituslaitoksille oikeuksia, jotka 

rinnastuisivat EU:n laajuista toimilupaa 

liittyviin rahoituspalvelualan oikeuksiin, 

mutta näillä päätöksillä voidaan suoda 

kolmansien maiden rahoituslaitoksille 

rajallinen pääsy sisämarkkinoille tiettyjen 

tuotteiden osalta; 

7. toteaa jälleen kerran, että 

vastaavuuspäätöksillä ei myönnetä 

rahoituslaitoksille oikeuksia, jotka 

rinnastuisivat EU:n laajuista toimilupaa 

liittyviin rahoituspalvelualan oikeuksiin, 

mutta korostaa, että näillä päätöksillä 

voidaan suoda kolmansien maiden 

rahoituslaitoksille ainoastaan rajallinen 

pääsy sisämarkkinoille tiettyjen tuotteiden 

osalta ja että tämä pääsy voidaan 

peruuttaa jäsenvaltioiden edun 

perusteella; 

Or. fr 

 

Tarkistus  86 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toteaa jälleen kerran, että 

vastaavuuspäätöksillä ei myönnetä 

rahoituslaitoksille oikeuksia, jotka 

rinnastuisivat EU:n laajuista toimilupaa 

liittyviin rahoituspalvelualan oikeuksiin, 

7. toteaa jälleen kerran, että 

vastaavuuspäätöksillä ei myönnetä 

kolmansiin maihin sijoittautuneille 

rahoituslaitoksille oikeuksia, jotka 

rinnastuisivat EU:n laajuista toimilupaa 
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mutta näillä päätöksillä voidaan suoda 

kolmansien maiden rahoituslaitoksille 

rajallinen pääsy sisämarkkinoille tiettyjen 

tuotteiden osalta; 

liittyviin rahoituspalvelualan oikeuksiin, 

mutta toteaa, että vastaavuuspäätöksillä 

voidaan suoda kolmansien maiden 

rahoituslaitoksille EU:n laajuisen 

toimiluvan kaltainen rajallinen pääsy 

sisämarkkinoille tiettyjen tuotteiden osalta 

noudattamalla hajanaista, 

säädöskohtaista lähestymistapaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toteaa jälleen kerran, että 

vastaavuuspäätöksillä ei myönnetä 

rahoituslaitoksille oikeuksia, jotka 

rinnastuisivat EU:n laajuista toimilupaa 

liittyviin rahoituspalvelualan oikeuksiin, 

mutta näillä päätöksillä voidaan suoda 

kolmansien maiden rahoituslaitoksille 

rajallinen pääsy sisämarkkinoille tiettyjen 

tuotteiden osalta; 

7. toteaa jälleen kerran, että monissa 

tapauksissa vastaavuuspäätöksillä ei 

myönnetä rahoituslaitoksille oikeuksia, 

jotka rinnastuisivat EU:n laajuista 

toimilupaa liittyviin rahoituspalvelualan 

oikeuksiin, mutta näillä päätöksillä 

suodaan kolmansien maiden 

rahoituslaitoksille pääsy sisämarkkinoille 

tiettyjen tuotteiden osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  88 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toteaa jälleen kerran, että 

vastaavuuspäätöksillä ei myönnetä 

rahoituslaitoksille oikeuksia, jotka 

rinnastuisivat EU:n laajuista toimilupaa 

7. toteaa jälleen kerran, että monissa 

tapauksissa vastaavuuspäätöksillä ei 

myönnetä rahoituslaitoksille oikeuksia, 

jotka rinnastuisivat EU:n laajuista 
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liittyviin rahoituspalvelualan oikeuksiin, 

mutta näillä päätöksillä voidaan suoda 

kolmansien maiden rahoituslaitoksille 

rajallinen pääsy sisämarkkinoille tiettyjen 

tuotteiden osalta; 

toimilupaa liittyviin rahoituspalvelualan 

oikeuksiin, mutta näillä päätöksillä voidaan 

suoda kolmansien maiden 

rahoituslaitoksille pääsy sisämarkkinoille 

tiettyjen tuotteiden tai palvelujen osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. korostaa sen sijaan, että EU:n 

laajuisella toimiluvalla yrityksille 

annetaan oikeus tarjota rahoituspalveluja 

koko ETA-alueella niiden kotijäsenvaltion 

myöntämällä lisenssillä ja 

kotijäsenvaltion valvonnassa ja että näin 

ollen se ei ole muihin kuin ETA-maihin 

sijoittautuneiden rahoituslaitosten 

käytettävissä, koska sen perustana ovat 

EU:n lainsäädännön nojalla 

yhdenmukaistetut vakavaraisuutta 

koskevat vaatimukset ja lisenssien 

vastavuoroinen tunnustaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  90 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 b. kehottaa soveltamaan kaikkiin 

kolmansien maiden vastaavuuspäätöksiin 
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asiamukaista veroyhteistyöjärjestelyä, 

jotta varmistetaan kansainvälisten 

vaatimusten mukainen automaattinen 

tietojenvaihto ja veropetosten, 

veronkierron ja rahanpesun torjuntaa 

koskevista kolmannen maan säännöksistä 

annettu myönteinen ennakkoarviointi; 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 c. toteaa, että EU:n 

rahoituspalveluja koskevassa 

lainsäädännössä säädetään kehittyvistä 

malleista, jotka koskevat kolmansissa 

maissa toimivia palveluntarjoajia ja joihin 

liittyy eriytettyjä myöntämismenettelyjä 

sekä valvonta- ja yhteistyöjärjestelyjä; 

suhtautuu myönteisesti etenkin niitä MIR 

2.2 -asetuksen sisältämiä ehdotuksia 

koskevaan työhön, jotka koskevat sekä 

kansallisten että EU:n viranomaisten 

valvomien kolmansien maiden yritysten 

tunnustamismenettelyä ja sitovia 

valvontajärjestelyjä; katsoo, että 

komission olisi harkittava samankaltaisia 

ehdotuksia muita markkinarakenteita ja 

keskeisiä markkinatoimijoita, kuten 

luottoluokituslaitoksia, 

kauppatietorekistereitä, 

arviointiperusteita ja mahdollisesti myös 

kauppapaikkoja ja tietojen toimittajia 

koskevia kolmansien maiden järjestelmiä, 

varten; 

Or. en 
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Tarkistus  92 

Alain Lamassoure, Markus Ferber, Anne Sander, Fulvio Martusciello, Werner Langen 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu 

tasapuolisen kohtelun varmistaminen 

kolmannen maan laitosten ja EU:n 

yritysten välillä ja sisämarkkinoiden ja 

kuluttajien etujen suojelu; toteaa, että 

tämä voi johtaa sääntelyn lähentymiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu 

asianmukaisen pääsyn mahdollistaminen 

rahoituspalvelumarkkinoille samalla kun 

turvataan rahoitusvakaus, 

sisämarkkinoiden yhtenäisyys ja 

päätöksenteon riippumattomuus 

Euroopan unionissa, sekä korostaa, että 

vastaavuudella voidaan edistää 

merkittävästi kansainvälistä yhteistyötä ja 

että se sopii hyvin yhteen sääntely-

yhteistyön kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  94 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 
normien perusteella; 

8. katsoo, että vastaavuus on EU:n 

suvereeni väline, jolla pyritään 

varmistamaan oikeudenmukainen ja 

tasapuolinen kohtelu EU:n yritysten ja 

kolmansien maiden laitosten välillä sekä 

edistämään kansainvälisen sääntelyn 

lähentymistä unionin normien perusteella, 

samalla kun estetään sääntelyn 

mielivaltaisuus, suojellaan kuluttajia ja 

sijoittajia, suojellaan EU:n 

rahoitusvakautta ja vältetään 

sisämarkkinoiden pirstoutumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  95 

Neena Gill 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimmillä tavoitteilla pyritään 

edistämään sääntelyn lähentymistä 

kansainvälisten normien perusteella sekä 

toisaalta tasapainottamaan tarvetta 

rahoitusvakauden ja sijoittajien suojeluun 

EU:ssa ja toisaalta säilyttämään avoimet 

ja maailmanlaajuisesti yhtenäiset EU:n 

rahoitusmarkkinat ja niiden hyödyt; 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Gabriel Mato 

 

Päätöslauselmaesitys 
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8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella ja toisaalta 

rahoitusvakauden ja sijoittajien suojelun 

tarpeen tasapainottaminen EU:ssa sekä 

toisaalta avoimien ja maailmanlaajuisesti 

yhtenäisten EU:n rahoitusmarkkinoiden 

ja niiden hyötyjen säilyttäminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  97 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen unionin 

normien perusteella; 

Or. en 

 

Tarkistus  98 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin määritettyihin tavoitteisiin 

kuuluu sääntelyn lähentymisen edistäminen 

kansainvälisten normien perusteella, 

vaikka todellisuudessa kyse on vain 

kansainvälisten suurten 
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rahoitustoimijoiden likviditeetin, 

vakuuksien ja yleisesti ottaen toiminnan 

keskittämisestä mahdollisimman 

harvoihin rahoituskeskuksiin; katsoo, että 

rahoitusalan toiminnan keinotekoinen 

keskittäminen erittäin harvoihin 

kansainvälisesti tärkeisiin keskuksiin 

heikentää niiden valtioiden 

rahoitusvakautta ja taloudellista etua, 

joiden rahoituslikviditeetti on siirtynyt 

näihin keskuksiin; 

Or. fr 

 

Tarkistus  99 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella ja sisämarkkinoiden 

yhtenäisyyden sekä tiukkojen normien 

säilyttäminen kaikkialla EU:ssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  100 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella ja EU:n 

rahoitusmarkkinoiden vakauden 
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turvaamiskyvyn säilyttäminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen, rahoitusvakauden ja 

sijoittajien suojelun edistäminen sekä 

valvontayhteistyön tehostaminen 
kansainvälisten normien perusteella; 

Or. en 

 

Tarkistus  102 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; palauttaa mieliin, että 

muita vastaavuuden tärkeitä tavoitteita on 

säilyttää avoimet ja maailmanlaajuisesti 

yhtenäiset EU:n rahoitusmarkkinat; 

Or. en 

 

Tarkistus  103 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 
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Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

lähentymisen edistäminen kansainvälisten 

normien perusteella; 

8. korostaa, että vastaavuuden 

tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu sääntelyn 

alaspäin lähentymisen edistäminen 

löyhentyvien kansainvälisten normien 

perusteella; 

Or. en 

 

Tarkistus  104 

Ashley Fox 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. panee merkille, että sääntelyn 

lähentyminen olisi nähtävä 

tulosperusteisena; 

Or. en 

 

Tarkistus  105 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei anna 

riittävää varmuutta eikä se ole riittävän 

avoin, ja edellyttää jäsenneltyä ja 

käytännöllistä järjestelmää, jossa 

hahmotellaan selkeitä menettelyjä; 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei ole 

riittävän avoin eikä aina myöskään 

riittävän selkeä niiden menettelyjen 

osalta, jotka koskevat kolmansien maiden 

valvontajärjestelmien tunnustamista; 

katsoo, että EU:n vastaavuusjärjestelmiä 

olisi tuettava suuntaviivoilla, jolloin 

prosessi olisi kolmansille maille 
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avoimempi ja selkeämpi; 

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei anna 

riittävää varmuutta eikä se ole riittävän 

avoin, ja edellyttää jäsenneltyä ja 

käytännöllistä järjestelmää, jossa 

hahmotellaan selkeitä menettelyjä; 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi hyötyisi 

paremmasta avoimuudesta ja viestinnästä 

markkinatoimijoiden kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  107 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei anna 

riittävää varmuutta eikä se ole riittävän 

avoin, ja edellyttää jäsenneltyä ja 

käytännöllistä järjestelmää, jossa 

hahmotellaan selkeitä menettelyjä; 

9. katsoo, että unionin vastaavuuden 

myöntämisprosessi voi hyötyä 

jäsennellystä ja käytännöllisestä 

järjestelmästä, jossa hahmotellaan selkeitä 

menettelyjä; 

Or. en 

 

Tarkistus  108 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 
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9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei anna 

riittävää varmuutta eikä se ole riittävän 

avoin, ja edellyttää jäsenneltyä ja 

käytännöllistä järjestelmää, jossa 

hahmotellaan selkeitä menettelyjä; 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi on 

heterogeeninen, ja edellyttää jäsenneltyä ja 

käytännöllistä järjestelmää, jossa 

hahmotellaan selkeitä ja avoimia 

menettelyjä ja jossa Euroopan 

valvontaviranomaisilla on johtava rooli 

arviointien ja suositusten tekemisessä 

komissiolle; 

Or. en 

 

Tarkistus  109 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello, Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei anna 

riittävää varmuutta eikä se ole riittävän 

avoin, ja edellyttää jäsenneltyä ja 

käytännöllistä järjestelmää, jossa 

hahmotellaan selkeitä menettelyjä; 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei ole 

riittävän avoin, ja edellyttää jäsenneltyä ja 

käytännöllistä järjestelmää, jossa 

hahmotellaan selkeitä menettelyjä ja 

suuntaviivoja niiden arviointien 

tarkkuuden osalta, jotka komission on 

määrä suorittaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  110 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että unionin nykyinen 9. katsoo, että unionin nykyinen 



 

PE621.121v01-00 54/114 AM\1152343FI.docx 

FI 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei anna 

riittävää varmuutta eikä se ole riittävän 

avoin, ja edellyttää jäsenneltyä ja 

käytännöllistä järjestelmää, jossa 

hahmotellaan selkeitä menettelyjä; 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei anna 

riittävää varmuutta eikä se ole riittävän 

avoin, mikä johtuu erilaisista 

säännöksistä eri säädösteksteissä; toteaa, 

että olisi syytä harkita jäsennellympää ja 

käytännöllisempää laaja-alaista 

järjestelmää, jossa hahmotellaan selkeitä 

menettelyjä; 

Or. en 

 

Tarkistus  111 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei anna 

riittävää varmuutta eikä se ole riittävän 

avoin, ja edellyttää jäsenneltyä ja 

käytännöllistä järjestelmää, jossa 

hahmotellaan selkeitä menettelyjä; 

9. katsoo, että unionin nykyinen 

vastaavuuden myöntämisprosessi ei ole 

riittävän avoin, ja edellyttää jäsenneltyä, 

sujuvaa ja käytännöllistä järjestelmää, 

jossa hahmotellaan selkeitä menettelyjä; 

Or. en 

 

Tarkistus  112 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

riskeihin varautuvia ja että niitä tehtäessä 

olisi otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut, sillä 

sisämarkkinoilla on keskeinen merkitys 
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EU:n kansalaisten parhaiden 

taloudellisten etujen saavuttamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten 

olisi oltava objektiivisia, oikeasuhteisia ja 

riskeihin varautuvia ja että niitä tehtäessä 

olisi otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; 

Or. en 

 

Tarkistus  114 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten 

olisi oltava objektiivisia, oikeasuhteisia ja 

riskeihin varautuvia ja että niitä tehtäessä 

olisi otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

yhteistyösopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut, jotta säilytetään 

EU:n rahoitusvakaus ja vältetään 

sisämarkkinoiden pirstoutuminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  116 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin, sen kaikkien 

jäsenvaltioiden ja kansalaisten parhaat 

edut; 

Or. en 

 

Tarkistus  117 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 



 

AM\1152343FI.docx 57/114 PE621.121v01-00 

 FI 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin jäsenvaltioiden 

ja niiden kansalaisten parhaat edut; 

Or. fr 

 

Tarkistus  118 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; 

10. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi oltava 

objektiivisia, oikeasuhteisia ja riskeihin 

varautuvia ja että niitä tehtäessä olisi 

otettava huomioon unionin ja sen 

kansalaisten parhaat edut; toteaa, että tämä 

on paitsi tekninen myös poliittinen 

prosessi; korostaa, että unionin 

lainsäätäjän on osallistuttava 

asianmukaisesti tällaisten päätösten 

tekoon; 

Or. en 

 

Tarkistus  119 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. katsoo, että vastaavuuspäätösten ja 

kansainvälisten sopimusten olisi myös 

yksiselitteisesti noudatettava sitovia 

syrjimättömyyden periaatteita 

Maailmankauppajärjestön noudattaman 

ja edistämän lähestymistavan mukaisesti; 

toteaa, että tällä tarkoitetaan 

syrjimättömyyttä kolmansien maiden 
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välillä niin, että kaikkia maita arvioidaan 

samoin avoimin perustein, samoilla 

ajanjaksoilla ja yhtä säännöllisesti, sekä 

syrjimättömyyttä EU:n ja kolmansien 

maiden yritysten välillä niin, ettei 

vertailukelpoisiin EU:n ulkopuolisiin 

yrityksiin sovelleta tiukempia normeja 

kuin EU:n yrityksiin sovellettaisiin, vain 

kansallisuuden perusteella; 

Or. en 

 

Tarkistus  120 

Ashley Fox 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

vastaavuuspäätösten perustelut; 

edellyttää, että parlamentin olisi aina 

voitava valvoa vastaavuuden myöntämistä 

kolmannelle maalle rahoituspalvelujen 

alalla, ja katsoo, että avoimuuden 

parantamiseksi ja kyseisten päätösten 

poliittisen luonteen huomioon ottaen ne 

olisi aina tehtävä delegoiduissa 

säädöksissä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  121 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

Poistetaan. 
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vastaavuuspäätösten perustelut; 

edellyttää, että parlamentin olisi aina 

voitava valvoa vastaavuuden myöntämistä 

kolmannelle maalle rahoituspalvelujen 

alalla, ja katsoo, että avoimuuden 

parantamiseksi ja kyseisten päätösten 

poliittisen luonteen huomioon ottaen ne 

olisi aina tehtävä delegoiduissa 

säädöksissä; 

Or. en 

 

Tarkistus  122 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

vastaavuuspäätösten perustelut; 

edellyttää, että parlamentin olisi aina 

voitava valvoa vastaavuuden myöntämistä 

kolmannelle maalle rahoituspalvelujen 

alalla, ja katsoo, että avoimuuden 

parantamiseksi ja kyseisten päätösten 

poliittisen luonteen huomioon ottaen ne 

olisi aina tehtävä delegoiduissa 

säädöksissä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  123 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

11. katsoo, että vastaavuuspäätökset, 

myös niiden peruuttaminen, edellyttää 



 

PE621.121v01-00 60/114 AM\1152343FI.docx 

FI 

vastaavuuspäätösten perustelut; 

edellyttää, että parlamentin olisi aina 

voitava valvoa vastaavuuden myöntämistä 

kolmannelle maalle rahoituspalvelujen 

alalla, ja katsoo, että avoimuuden 

parantamiseksi ja kyseisten päätösten 

poliittisen luonteen huomioon ottaen ne 

olisi aina tehtävä delegoiduissa 

säädöksissä; 

asianmukaista parlamentin valvontaa; on 

valmis keskustelemaan komission kanssa 

tarvittavista järjestelyistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  124 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

vastaavuuspäätösten perustelut; 

edellyttää, että parlamentin olisi aina 

voitava valvoa vastaavuuden myöntämistä 

kolmannelle maalle rahoituspalvelujen 

alalla, ja katsoo, että avoimuuden 

parantamiseksi ja kyseisten päätösten 

poliittisen luonteen huomioon ottaen ne 

olisi aina tehtävä delegoiduissa 

säädöksissä; 

11. toteaa, että vastaavuuspäätökset 

ovat tavallisesti luonteeltaan teknisiä; 

edellyttää, että avoimuuden 

parantamiseksi parlamentin olisi aina 

voitava valvoa vastaavuuden myöntämistä 

kolmannelle maalle rahoituspalvelujen 

alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  125 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 
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vastaavuuspäätösten perustelut; edellyttää, 

että parlamentin olisi aina voitava valvoa 

vastaavuuden myöntämistä kolmannelle 

maalle rahoituspalvelujen alalla, ja katsoo, 

että avoimuuden parantamiseksi ja 

kyseisten päätösten poliittisen luonteen 

huomioon ottaen ne olisi aina tehtävä 

delegoiduissa säädöksissä; 

vastaavuuspäätösten perustelut; edellyttää, 

että unionin lainsäätäjän olisi aina voitava 

valvoa vastaavuuden myöntämistä 

kolmannelle maalle rahoituspalvelujen 

alalla, ja katsoo, että avoimuuden 

parantamiseksi ja kyseisten päätösten 

poliittisen luonteen huomioon ottaen ne 

olisi aina tehtävä delegoiduissa 

säädöksissä; 

Or. en 

 

Tarkistus  126 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

vastaavuuspäätösten perustelut; edellyttää, 

että parlamentin olisi aina voitava valvoa 

vastaavuuden myöntämistä kolmannelle 

maalle rahoituspalvelujen alalla, ja katsoo, 

että avoimuuden parantamiseksi ja 

kyseisten päätösten poliittisen luonteen 

huomioon ottaen ne olisi aina tehtävä 

delegoiduissa säädöksissä; 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

vastaavuuspäätösten perustelut; edellyttää, 

että Euroopan parlamentin ja 

jäsenvaltioiden parlamenttien olisi aina 

voitava valvoa vastaavuuden myöntämistä 

kolmannelle maalle rahoituspalvelujen 

alalla, ja katsoo, että avoimuuden 

parantamiseksi ja kyseisten päätösten 

poliittisen luonteen huomioon ottaen ne 

olisi aina tehtävä delegoiduissa 

säädöksissä; 

Or. en 

 

Tarkistus  127 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 11. kyseenalaistaa tavallisesti 
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täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

vastaavuuspäätösten perustelut; edellyttää, 

että parlamentin olisi aina voitava valvoa 

vastaavuuden myöntämistä kolmannelle 

maalle rahoituspalvelujen alalla, ja katsoo, 

että avoimuuden parantamiseksi ja 

kyseisten päätösten poliittisen luonteen 

huomioon ottaen ne olisi aina tehtävä 

delegoiduissa säädöksissä; 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

vastaavuuspäätösten perustelut; edellyttää, 

että parlamentin olisi tärkeimmissä 

tapauksissa voitava valvoa vastaavuuden 

myöntämistä kolmannelle maalle 

rahoituspalvelujen alalla, ja katsoo, että 

avoimuuden parantamiseksi ja tällaisten 

päätösten poliittisen luonteen huomioon 

ottaen ne olisi aina tehtävä delegoiduissa 

säädöksissä; 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

vastaavuuspäätösten perustelut; edellyttää, 

että parlamentin olisi aina voitava valvoa 

vastaavuuden myöntämistä kolmannelle 

maalle rahoituspalvelujen alalla, ja katsoo, 

että avoimuuden parantamiseksi ja 

kyseisten päätösten poliittisen luonteen 

huomioon ottaen ne olisi aina tehtävä 

delegoiduissa säädöksissä; 

11. kyseenalaistaa tavallisesti 

täytäntöönpanosäädöksissä tehtävien 

vastaavuuspäätösten perustelut; edellyttää, 

että parlamentin olisi aina voitava valvoa 

vastaavuuden myöntämistä kolmannelle 

maalle rahoituspalvelujen alalla, ja katsoo, 

että avoimuuden parantamiseksi ja ottaen 

huomioon kyseisten päätösten poliittisen 

luonteen erilaisten poliittisten tavoitteiden 

tasapainoon saattamiseksi, ne olisi aina 

tehtävä delegoiduissa säädöksissä; 

Or. en 

 

Tarkistus  129 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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12. toteaa, että 21. joulukuuta 2017 

tehty vastaavuuden myöntämistä Sveitsille 

yhteisten kauppapaikkojen osalta koskeva 

komission päätös (joka rajattiin 

kahteentoista kuukauteen ja jota voidaan 

jatkaa, jos yhteisen institutionaalisen 

kehyksen suhteen edistytään riittävästi) 

oli ensisijaisesti poliittinen ja sitä 

käytettiin vaikutusvallan lisäämiseksi 

erillisessä poliittisessa asiassa; pitää 

valitettavana, ettei se voinut vaikuttaa 

kyseiseen päätökseen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  130 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toteaa, että 21. joulukuuta 2017 

tehty vastaavuuden myöntämistä Sveitsille 

yhteisten kauppapaikkojen osalta koskeva 

komission päätös (joka rajattiin 

kahteentoista kuukauteen ja jota voidaan 

jatkaa, jos yhteisen institutionaalisen 

kehyksen suhteen edistytään riittävästi) 

oli ensisijaisesti poliittinen ja sitä 

käytettiin vaikutusvallan lisäämiseksi 

erillisessä poliittisessa asiassa; pitää 

valitettavana, ettei se voinut vaikuttaa 

kyseiseen päätökseen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  131 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toteaa, että 21. joulukuuta 2017 

tehty vastaavuuden myöntämistä Sveitsille 

yhteisten kauppapaikkojen osalta koskeva 

komission päätös (joka rajattiin 

kahteentoista kuukauteen ja jota voidaan 

jatkaa, jos yhteisen institutionaalisen 

kehyksen suhteen edistytään riittävästi) oli 

ensisijaisesti poliittinen ja sitä käytettiin 

vaikutusvallan lisäämiseksi erillisessä 

poliittisessa asiassa; pitää valitettavana, 

ettei se voinut vaikuttaa kyseiseen 

päätökseen; 

12. panee merkille 21. joulukuuta 2017 

tehdyn vastaavuuden myöntämistä 

Sveitsille yhteisten kauppapaikkojen osalta 

koskevan komission päätöksen (joka 

rajattiin kahteentoista kuukauteen ja jota 

voidaan jatkaa, jos yhteisen 

institutionaalisen kehyksen suhteen 

edistytään riittävästi); 

Or. en 

 

Tarkistus  132 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toteaa, että 21. joulukuuta 2017 

tehty vastaavuuden myöntämistä Sveitsille 

yhteisten kauppapaikkojen osalta koskeva 

komission päätös (joka rajattiin 

kahteentoista kuukauteen ja jota voidaan 

jatkaa, jos yhteisen institutionaalisen 

kehyksen suhteen edistytään riittävästi) oli 

ensisijaisesti poliittinen ja sitä käytettiin 

vaikutusvallan lisäämiseksi erillisessä 

poliittisessa asiassa; pitää valitettavana, 

ettei se voinut vaikuttaa kyseiseen 

päätökseen; 

12. panee merkille 21. joulukuuta 2017 

tehdyn vastaavuuden myöntämistä 

Sveitsille yhteisten kauppapaikkojen osalta 

koskevan komission päätöksen, joka 

rajattiin kahteentoista kuukauteen ja jota 

voidaan jatkaa, jos yhteisen 

institutionaalisen kehyksen suhteen 

edistytään riittävästi; 

Or. en 

 

Tarkistus  133 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toteaa, että 21. joulukuuta 2017 

tehty vastaavuuden myöntämistä Sveitsille 

yhteisten kauppapaikkojen osalta koskeva 

komission päätös (joka rajattiin 

kahteentoista kuukauteen ja jota voidaan 

jatkaa, jos yhteisen institutionaalisen 

kehyksen suhteen edistytään riittävästi) oli 

ensisijaisesti poliittinen ja sitä käytettiin 

vaikutusvallan lisäämiseksi erillisessä 

poliittisessa asiassa; pitää valitettavana, 

ettei se voinut vaikuttaa kyseiseen 

päätökseen; 

12. panee merkille 21. joulukuuta 2017 

tehdyn vastaavuuden myöntämistä 

Sveitsille yhteisten kauppapaikkojen osalta 

koskevan komission päätöksen (joka 

rajattiin kahteentoista kuukauteen ja jota 

voidaan jatkaa, jos yhteisen 

institutionaalisen kehyksen suhteen 

edistytään riittävästi); pitää valitettavana, 

ettei se voinut vaikuttaa kyseiseen 

päätökseen; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että tulevissa Sveitsin 

kanssa tehtävissä kahdenvälisissä 

sopimuksissa taataan yhtäläiset 

vaatimukset ja talousrikosten, 

veropetosten ja valtiontukena pidettävien 

verotuksellisten toimenpiteiden torjumista 

koskevien toimenpiteiden täytäntöönpano; 

Or. en 

 

Tarkistus  134 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. toteaa, että 21. joulukuuta 2017 

tehty vastaavuuden myöntämistä Sveitsille 

yhteisten kauppapaikkojen osalta koskeva 

komission päätös (joka rajattiin 

kahteentoista kuukauteen ja jota voidaan 

jatkaa, jos yhteisen institutionaalisen 

kehyksen suhteen edistytään riittävästi) oli 

ensisijaisesti poliittinen ja sitä käytettiin 

vaikutusvallan lisäämiseksi erillisessä 

poliittisessa asiassa; pitää valitettavana, 

ettei se voinut vaikuttaa kyseiseen 

päätökseen; 

12. toteaa, että 21. joulukuuta 2017 

osana MiFID II/MiFIR-asetusten 

mukaista vastaavuusmenettelyä tehty 

vastaavuuden myöntämistä Sveitsille 

yhteisten kauppapaikkojen osalta koskeva 

komission päätös (joka rajattiin 

kahteentoista kuukauteen ja jota voidaan 

jatkaa, jos yhteisen institutionaalisen 

kehyksen suhteen edistytään riittävästi) oli 

ensisijaisesti poliittinen ja sitä käytettiin 

vaikutusvallan lisäämiseksi erillisessä 

poliittisessa asiassa; pitää valitettavana, 

ettei Euroopan parlamentti voinut 
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vaikuttaa kyseiseen päätökseen; toteaa 

tämän tapauksen osoittavan, etteivät 

vastaavuusmenettelyt ole aina pelkästään 

teknisiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  135 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa 

ennen tällaisen peruuttamispäätöksen 

tekemistä; edellyttää selkeiden 

menettelyjen ja aikataulujen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  136 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa 

ennen tällaisen peruuttamispäätöksen 

tekemistä; edellyttää selkeiden 

menettelyjen ja aikataulujen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus  137 

Ashley Fox 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa 

ennen tällaisen peruuttamispäätöksen 

tekemistä; edellyttää selkeiden 

menettelyjen ja aikataulujen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  138 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa 

ennen tällaisen peruuttamispäätöksen 

tekemistä; edellyttää selkeiden 

menettelyjen ja aikataulujen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

13. edellyttää selkeiden menettelyjen ja 

aikataulujen käyttöön ottamista 

vastaavuuspäätösten hyväksymistä, 

peruuttamista tai keskeyttämistä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  139 
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Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa 

ennen tällaisen peruuttamispäätöksen 

tekemistä; edellyttää selkeiden 

menettelyjen ja aikataulujen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös; 

edellyttää selkeiden menettelyjen ja 

aikataulujen käyttöön ottamista 

vastaavuuspäätösten hyväksymistä, 

peruuttamista tai keskeyttämistä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa 

ennen tällaisen peruuttamispäätöksen 

tekemistä; edellyttää selkeiden 

menettelyjen ja aikataulujen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että komission olisi selitettävä sille 

syyt tällaisen peruuttamispäätöksen 

tekemiseen; edellyttää selkeiden 

menettelyjen ja aikataulujen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa ennen 

tällaisen peruuttamispäätöksen tekemistä; 

edellyttää selkeiden menettelyjen ja 

aikataulujen käyttöön ottamista 

vastaavuuspäätösten hyväksymistä, 

peruuttamista tai keskeyttämistä varten; 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa ennen 

tällaisen peruuttamispäätöksen tekemistä; 

edellyttää selkeiden menettelyjen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa 

ennen tällaisen peruuttamispäätöksen 

tekemistä; edellyttää selkeiden 

menettelyjen ja aikataulujen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

katsoo, että Euroopan parlamenttia ja 

jäsenvaltioiden parlamentteja olisi 

kuultava ajoissa ennen tällaisen 

peruuttamispäätöksen tekemistä; edellyttää 

selkeiden menettelyjen ja aikataulujen 

käyttöön ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  143 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 

13. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, ja 
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katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa ennen 

tällaisen peruuttamispäätöksen tekemistä; 

edellyttää selkeiden menettelyjen ja 

aikataulujen käyttöön ottamista 

vastaavuuspäätösten hyväksymistä, 

peruuttamista tai keskeyttämistä varten; 

katsoo, että sitä olisi kuultava ajoissa ennen 

tällaisen peruuttamispäätöksen tekemistä; 

edellyttää selkeiden menettelyjen ja 

aikataulujen käyttöön ottamista 

vastaavuuspäätösten hyväksymistä, 

peruuttamista tai keskeyttämistä varten; 

vaatii, että parlamentilla pitää olla milloin 

tahansa aloiteoikeus pyytää 

vastaavuuspäätöksen peruuttamista;  

Or. fr 

 

Tarkistus  144 

Ashley Fox 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. panee merkille, että komissiolla on 

oikeus peruuttaa vastaavuuspäätös, jos 

Euroopan valvontaviranomaiset neuvovat 

niin tekemään; edellyttää selkeiden 

menettelyjen ja aikataulujen käyttöön 

ottamista vastaavuuspäätösten 

hyväksymistä, peruuttamista tai 

keskeyttämistä varten; panee merkille, 

että vastaavuuden tehokkuuden ja 

käyttöönoton takaamiseksi ilmoittamista 

koskevien määräaikojen on oltava 

sopivan pituisia Euroopan 

valvontaviranomaisten teettämässä 

tutkimuksessa annetun määritelmän 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  145 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet valvoa sääntelyn kehittymistä 

kolmansissa maissa, ja edellyttää, että sille 

olisi tiedotettava kolmansien maiden 

sääntelyn jatkuvasta valvonnasta; 

14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet valvoa sääntelyn kehittymistä 

kolmansissa maissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  146 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet valvoa sääntelyn kehittymistä 

kolmansissa maissa, ja edellyttää, että sille 

olisi tiedotettava kolmansien maiden 

sääntelyn jatkuvasta valvonnasta; 

14. katsoo, että tarkastellut ja 

parannellut vastaavuusmekanismit 

parantaisivat tämän välineen 

tehokkuutta; on tyytyväinen siihen, että 

vastaavuutta koskevia säännöksiä 

tarkastellaan jatkuvasti useissa 

säädösehdotuksissa; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisten olisi voitava valvoa 

sääntelyn kehittymistä kolmansissa maissa, 

ja edellyttää, että sille olisi tiedotettava 

tästä asianmukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet valvoa sääntelyn kehittymistä 

kolmansissa maissa, ja edellyttää, että sille 

olisi tiedotettava kolmansien maiden 

sääntelyn jatkuvasta valvonnasta; 

14. on tyytyväinen siihen, että asetusta 

tarkistetaan jatkuvasti ja kolmannen maan 

vastaavaa järjestelyä valvotaan; katsoo, 

että Euroopan valvontaviranomaisilla olisi 

oltava valtuudet neuvoa komissiota ja 

valvoa sääntelyn ja valvonnan 

kehittymistä kolmansissa maissa, ja 

edellyttää, että sille olisi tiedotettava 

kolmansien maiden sääntelyn ja valvonnan 

jatkuvasta valvonnasta; on tältä osin 

tyytyväinen Euroopan finanssivalvojien 

järjestelmän tarkistamista koskevaan 

lainsäädäntöpakettiin, jossa komissio 

ehdottaa Euroopan 

valvontaviranomaisten 

valvontavaltuuksien lisäämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet valvoa sääntelyn kehittymistä 

kolmansissa maissa, ja edellyttää, että sille 

olisi tiedotettava kolmansien maiden 

sääntelyn jatkuvasta valvonnasta; 

14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet ja asianmukaiset resurssit 

valvoa sääntelyn kehittymistä kolmansissa 

maissa, ja edellyttää, että sille olisi 

tiedotettava kolmansien maiden sääntelyn 

jatkuvasta valvonnasta; on tyytyväinen 

komission ehdotuksiin Euroopan 

valvontaviranomaisten järjestelmän 

tarkastelusta, jonka mukaan tällaista 

jälkiseurantaa ei pitäisi rajoittaa 

sääntelykysymyksiin vaan se olisi 

laajennettava myös valvontaan ja 

täytäntöönpanoon; 
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Or. en 

 

Tarkistus  149 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet valvoa sääntelyn kehittymistä 

kolmansissa maissa, ja edellyttää, että sille 

olisi tiedotettava kolmansien maiden 

sääntelyn jatkuvasta valvonnasta; 

14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet valvoa sääntelyn kehittymistä 

kolmansissa maissa, arvioida tämän 

kehittymisen taustalla olevia vaikutuksia, 

kuten kolmansien maiden 

rahoitusjärjestelmän ja unionin 

rahoitusjärjestelmän välistä yhteyttä, ja 

edellyttää, että sille olisi tiedotettava 

kolmansien maiden sääntelyn jatkuvasta 

kehittymisestä ja valvonnasta; 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet valvoa sääntelyn kehittymistä 

kolmansissa maissa, ja edellyttää, että sille 

olisi tiedotettava kolmansien maiden 

sääntelyn jatkuvasta valvonnasta; 

14. on huolissaan siitä, ettei käytössä 

ole yhtenäistä järjestelmää kolmannen 

maan vastaavan järjestelyn jatkuvaa 

valvontaa varten; katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla olisi oltava 

valtuudet valvoa sääntelyn kehittymistä 

kolmansissa maissa, ja edellyttää, että sille 

olisi tiedotettava kolmansien maiden 

sääntelyn jatkuvasta valvonnasta 

asianomaisten Euroopan 
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valvontaviranomaisten parlamentille 

säännöllisesti esittämien kertomusten 

muodossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. korostaa, että niiden kolmansien 

maiden, joille vastaavuus on myönnetty, 

on keskusteltava Euroopan 

valvontaviranomaisten kanssa uusista 

säädöksistä ennen niiden 

täytäntöönpanoa, jotta varmistetaan, että 

säädökset ovat vastaavuuden puitteiden 

mukaisia; toteaa, että kolmansien maiden 

olisi seurattava tiiviisti EU:n 

lainsäädännön kehittymistä 

varmistaakseen, että ne voivat mukauttaa 

omaa lainsäädäntöään sen mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Ashley Fox 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. panee merkille, että kolmansien 

maiden on pidettävä Euroopan 

valvontaviranomaiset ajan tasalla 

kaikesta kansallisessa lainsäädännössä 

tapahtuvasta kehittymisestä; toteaa, että 

myös kolmansien maiden on pysyttävä 

ajan tasalla kaikista unionin säädöksiin 
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tehtävistä päivityksistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  153 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä 

järjestelmä vastaavuusmenettelyjen 

avointa, yhtenäistä ja johdonmukaista 

soveltamista varten ja otetaan käyttöön 

vakiomenettely vastaavuuden 
määrittämistä varten; 

15. kehottaa komissiota parantamaan 

vastaavuusmenettelyjen soveltamisen 

avoimuutta, yhtenäisyyttä ja 

johdonmukaisuutta muun muassa 

laatimalla perusteellisen arvioinnin 

kolmansien maiden oikeudellisesta 

kehyksestä; kehottaa komissiota 

arvioimaan hakuprosessin käyttöönotosta 

ja jäsennellympää ja johdonmukaisempaa 

vastaavuusmenettelyä koskevien 

oikeudellisten puitteiden hyväksymisestä 

aiheutuvia hyötyjä; 

Or. en 

 

Tarkistus  154 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä 

järjestelmä vastaavuusmenettelyjen 

avointa, yhtenäistä ja johdonmukaista 

soveltamista varten ja otetaan käyttöön 

vakiomenettely vastaavuuden 

määrittämistä varten; 

15. kehottaa komissiota luomaan 

selkeän järjestelmän 
vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

ottamaan käyttöön vastaavuuden 

määrittämistä varten vakiomenettelyn ja 

kolmansien maiden oikeudellista kehystä 

koskevan yksityiskohtaisen ja karkean 
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arvioinnin; kehottaa toteuttamaan tämän 

selkeyttämisen Euroopan parlamentin, 

Euroopan unionin neuvoston ja 

Euroopan komission välisen toimielinten 

välisen sopimuksen yhteydessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  155 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

otetaan käyttöön vakiomenettely 

vastaavuuden määrittämistä varten; 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

otetaan käyttöön vakiomenettely 
vastaavuuden määrittämistä varten; 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

tarjotaan oikeudellista varmuutta 
vastaavuuden määrittämistä varten; 

kehottaa komissiota tällaista järjestelmää 

määritellessään arvioimaan, mitä hyötyjä 

aiheutuisi sellaisen vastaavuuden 

myöntämistä koskevan hakuprosessin 

käyttöönotosta, joka voitaisiin avata 
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kolmansille maille kulloisessakin 

säädöksessä eriteltynä ajankohtana; 

Or. en 

 

Tarkistus  157 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

otetaan käyttöön vakiomenettely 

vastaavuuden määrittämistä varten; 

15. kehottaa komissiota ehdottamaan 

säädöstä, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

otetaan käyttöön vakiomenettely 

vastaavuuden määrittämistä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

otetaan käyttöön vakiomenettely 

vastaavuuden määrittämistä varten; 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

otetaan käyttöön vastaavuuden 

määrittämistä varten vakiomenettely, joka 

perustuu tulosten samankaltaisuuteen 

eikä menettelyjen samankaltaisuuteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  159 



 

PE621.121v01-00 78/114 AM\1152343FI.docx 

FI 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

otetaan käyttöön vakiomenettely 

vastaavuuden määrittämistä varten; 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista ja 

säännöllistä valvontaa varten ja otetaan 

käyttöön vakiomenettely vastaavuuden 

määrittämistä, keskeyttämistä tai 

peruuttamista varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

säädöksen, jolla luodaan selkeä järjestelmä 

vastaavuusmenettelyjen avointa, yhtenäistä 

ja johdonmukaista soveltamista varten ja 

otetaan käyttöön vakiomenettely 

vastaavuuden määrittämistä varten; 

15. kehottaa komissiota hyväksymään 

vähintään suuntaviivat ja tarvittaessa 
säädöksen, jolla luodaan selkeä 

lähestymistapa vastaavuusmenettelyjen 

avointa, yhtenäistä ja johdonmukaista 

soveltamista varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  161 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 15 a. toteaa, että järjestelmässä olisi 

määritettävä Euroopan parlamentille 

vahva rooli komission tekemien päätösten 

valvojana, annettava vastaavuuden 

myöntämistä, keskeyttämistä ja 

peruuttamista koskevat selkeät säännöt ja 

annettava Euroopan 

valvontaviranomaisille selkeä tehtävä 

vastaavuusjärjestelmässä; 

Or. en 

 

Tarkistus  162 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 b. panee merkille, että 

vastaavuuspäätökset tehdään 

tapauskohtaisten arviointien perusteella 

ottaen huomioon asiaa koskevat EU:n 

säännökset ja markkinoiden 

erityispiirteet, mikä tarkoittaa, että jonkin 

verran joustavuutta tarvitaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 
tarkastelutulokset julkistetaan; 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen valvoo ja 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

jatkuvasti, ottaen huomioon paitsi 

oikeudelliset vaatimukset ja valvonnan 

laadun myös merkittävän markkinoiden 
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kehittymisen; pyytää, että kyseiset 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  164 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

jatkuvasti ja että tarkastelutulokset 

julkistetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  165 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään yhden vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  166 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kahden vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; toteaa, että 

jos kyseisessä kolmannessa maassa 

tapahtuu suuria lainsäädännöllisiä 

muutoksia, voidaan tarvita 

tapauskohtaisia tarkasteluja; 

Or. en 

 

Tarkistus  167 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  168 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Markus Ferber, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello, Werner Langen, Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein tai aina 

kun kolmannen maan sääntelykehyksessä 
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tarkastelutulokset julkistetaan; tapahtuu muutoksia, jotka 

kyseenalaistaisivat vastaavuuspäätöksen, 
ja että tarkastelutulokset julkistetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  169 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein tai jos 

kolmannen maan sääntelykehyksessä 

tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka 

kyseenalaistaisivat vastaavuuspäätöksen, 
ja että tarkastelutulokset julkistetaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  170 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; korostaa, 

että näiden tarkastelujen olisi 

perustuttava vähintään asiaa koskevaan 

lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoon 

sekä asiaa koskeviin valvontakäytäntöihin 

kyseisessä kolmannessa maassa; 
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Or. en 

 

Tarkistus  171 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; 

16. edellyttää, että asianomainen 

Euroopan valvontaviranomainen 

tarkastelee vastaavuuspäätöksiä uudelleen 

enintään kolmen vuoden välein ja että 

tarkastelutulokset julkistetaan; kehottaa 

Euroopan valvontaviranomaisten 

tarkastelumenettelyn yhteydessä 

komission esittämän ehdotuksen 

mukaisesti virtaviivaistamaan kolmansien 

maiden valvontaviranomaisten kanssa 

tehtäviä yhteistyösopimuksia, jotta 

voidaan saada säännöllisesti ilmoituksia 

kyseisen kolmannen maan oikeudellisessa 

kehyksessä ja sen täytäntöönpanossa 

tapahtuvista muutoksista;  

Or. en 

 

Tarkistus  172 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. pitää kuitenkin valitettavana, ettei 

komissio ole ehdottanut osana Euroopan 

valvontaviranomaisten tarkastelua uusia 

valvontamekanismeja Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ja aikoo 

muuttaa säädösehdotuksia sen 
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mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  173 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. kehottaa myös komissiota 

arvioimaan tapauskohtaisesti 

vastaavuutta koskevia säännöksiä 

parlamentin, neuvoston, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja tarvittaessa 

EKP:n, kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten ja EJRK:n perustellusta 

pyynnöstä; 

Or. en 

 

Tarkistus  174 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa komissiota harkitsemaan 

mahdollisuutta ottaa käyttöön 

vastaavuuden myöntämistä koskeva 

hakuprosessi, joka voitaisiin avata 

kolmansille maille kulloisessakin 

säädöksessä eriteltynä ajankohtana; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  175 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa komissiota harkitsemaan 

mahdollisuutta ottaa käyttöön 

vastaavuuden myöntämistä koskeva 

hakuprosessi, joka voitaisiin avata 

kolmansille maille kulloisessakin 

säädöksessä eriteltynä ajankohtana; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  176 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Tom Vandenkendelaere, Fulvio 

Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa komissiota harkitsemaan 

mahdollisuutta ottaa käyttöön 

vastaavuuden myöntämistä koskeva 

hakuprosessi, joka voitaisiin avata 

kolmansille maille kulloisessakin 

säädöksessä eriteltynä ajankohtana; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  177 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa komissiota harkitsemaan 

mahdollisuutta ottaa käyttöön 
vastaavuuden myöntämistä koskeva 

hakuprosessi, joka voitaisiin avata 

17. kehottaa komissiota laatimaan 

vastaavuuden myöntämistä koskeva 

menettely, jota sovelletaan kolmansiin 

maihin eurooppalaisten toimijoiden 
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kolmansille maille kulloisessakin 

säädöksessä eriteltynä ajankohtana; 

hyväksi; 

Or. fr 

 

Tarkistus  178 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kehottaa komissiota harkitsemaan 

mahdollisuutta ottaa käyttöön 

vastaavuuden myöntämistä koskeva 

hakuprosessi, joka voitaisiin avata 

kolmansille maille kulloisessakin 

säädöksessä eriteltynä ajankohtana; 

17. kehottaa komissiota harkitsemaan 

vastaavuusjärjestelmää määrittäessään 

mahdollisuutta ottaa käyttöön 

vastaavuuden myöntämistä koskeva 

hakuprosessi, joka voitaisiin avata 

kolmansille maille kulloisessakin 

säädöksessä eriteltynä ajankohtana; 

Or. en 

 

Tarkistus  179 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

perusteellisesti kaikkia tehtyjä 

vastaavuuspäätöksiä, jotta voidaan 

määrittää nykyisen vastaavuusjärjestelyn 

vahvuudet ja puutteet; 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

vastaavuusjärjestelyn käyttöönottoa 

koskevaa säädöstä antaessaan jo tehtyjä 

vastaavuuspäätöksiä, jotta voidaan 

määrittää nykyisen vastaavuusjärjestelyn 

asianmukaisuus ja se, saavatko 

vastaavuuspäätöksen saaneet EU:n 

markkinoille pääsevät kolmansien maiden 

laitokset suotuisampaa kohtelua kuin 

EU:n yritykset; toteaa, että tapauksissa, 

joissa EU:n rahoitusalan lainsäädäntö 

poikkeaa kolmannen maan säännöistä ja 

sallii EU:ssa toimintaa harjoittavien 
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kolmansien maiden laitosten valvonnan, 

pyytää komissiota arvioimaan, onko 

tällainen vaatimusten täyttäminen 

korvaavasti EU:n edun mukaista etenkin 

EU:n sijoittajien ja kuluttajien suojelun 

kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  180 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

perusteellisesti kaikkia tehtyjä 

vastaavuuspäätöksiä, jotta voidaan 

määrittää nykyisen vastaavuusjärjestelyn 

vahvuudet ja puutteet; 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

kaikkia tehtyjä vastaavuuspäätöksiä, jotta 

voidaan määrittää nykyisen 

vastaavuusjärjestelyn asianmukaisuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  181 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Gabriel Mato, Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

perusteellisesti kaikkia tehtyjä 

vastaavuuspäätöksiä, jotta voidaan 

määrittää nykyisen vastaavuusjärjestelyn 

vahvuudet ja puutteet; 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

perusteellisesti kaikkia tehtyjä 

vastaavuuspäätöksiä, jotta voidaan 

määrittää nykyisen vastaavuusjärjestelyn 

vahvuudet ja puutteet, ja arvioimaan, 

voiko nykyinen EU:n lainsäädäntöön 

sisältyvä vastaavuusjärjestely johtaa 

kolmansien maiden yritysten 

suotuisampaan kohteluun EU:n yritysten 

kohteluun verrattuna; 
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Or. en 

 

Tarkistus  182 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

perusteellisesti kaikkia tehtyjä 

vastaavuuspäätöksiä, jotta voidaan 

määrittää nykyisen vastaavuusjärjestelyn 

vahvuudet ja puutteet; 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

perusteellisesti kaikkia tehtyjä 

vastaavuuspäätöksiä, jotta voidaan 

määrittää nykyisen vastaavuusjärjestelyn 

vahvuudet ja puutteet ja päätellä, miten 

asioita voidaan parantaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  183 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

perusteellisesti kaikkia tehtyjä 

vastaavuuspäätöksiä, jotta voidaan 

määrittää nykyisen vastaavuusjärjestelyn 

vahvuudet ja puutteet; 

18. kehottaa komissiota arvioimaan 

perusteellisesti kaikkia tehtyjä 

vastaavuuspäätöksiä, jotta voidaan 

määrittää nykyisen vastaavuusjärjestelyn 

vahvuudet ja puutteet ja julkistamaan 

nämä arvioinnit; 

Or. en 

 

Tarkistus  184 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. edellyttää, että avoimuuden 

parantamiseksi Euroopan parlamentin 

olisi aina voitava valvoa vastaavuuden 

myöntämistä kolmannelle maalle 

rahoituspalvelujen alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  185 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 b. kehottaa komissiota tämän 

mietinnön hyväksymisestä alkaen 

tiedottamaan Euroopan parlamentille 

hyvissä ajoin myönnetyistä, keskeytetyistä 

tai peruutetuista vastaavuuspäätöksistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  186 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 c. pyytää komissiota toimittamaan 

vähintään kerran vuodessa Euroopan 

parlamentille luettelon myönnetyistä, 

keskeytetyistä tai peruutetuista 

vastaavuuspäätöksistä ja esittämään 

perustelut näiden päätösten tueksi; toteaa, 

että jos Euroopan parlamentti on eri 

mieltä tehdyistä päätöksistä, se pyytää 

komissiota tarkastelemaan kyseistä 

päätöstä uudelleen ja perustelee 
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pyyntönsä; 

Or. en 

 

Tarkistus  187 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin ja vaikutuksiltaan 

merkittävien kolmansien maiden 

vastaavuusjärjestelyä, jotta voidaan 

kehittää vakaat ja kestävät 

sääntelysuhteet maihin, joilla on tiiviitä 

taloudellisia yhteyksiä unioniin; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  188 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin ja vaikutuksiltaan 

merkittävien kolmansien maiden 

vastaavuusjärjestelyä, jotta voidaan 

kehittää vakaat ja kestävät 

sääntelysuhteet maihin, joilla on tiiviitä 

taloudellisia yhteyksiä unioniin; 

19. korostaa, että parannellut ja 

tarkastellut vastaavuusjärjestelyt ovat 

asianmukaisia välineitä tilanteen 

käsittelemiseen sen jälkeen, kun 

Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut 

Euroopan unionista; 

Or. en 

 

Tarkistus  189 

Manuel dos Santos 
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Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin ja vaikutuksiltaan 

merkittävien kolmansien maiden 

vastaavuusjärjestelyä, jotta voidaan 

kehittää vakaat ja kestävät 

sääntelysuhteet maihin, joilla on tiiviitä 

taloudellisia yhteyksiä unioniin; 

19. kehottaa komissiota arvioimaan, 

olisiko oikeasuhteisempi unionin ja 

vaikutuksiltaan merkittävien kolmansien 

maiden vastaavuusjärjestely EU:n edun 

mukainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  190 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin ja vaikutuksiltaan 

merkittävien kolmansien maiden 

vastaavuusjärjestelyä, jotta voidaan 

kehittää vakaat ja kestävät 

sääntelysuhteet maihin, joilla on tiiviitä 

taloudellisia yhteyksiä unioniin; 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti vastaavuusjärjestelyn 

käyttöönottoa Yhdistyneen 

kuningaskunnan kanssa brexitin jälkeen; 

toteaa, että jos Yhdistyneen 

kuningaskunnan unionista eroamista 

koskeva siirtymäaika vahvistetaan, 

taataan oikeudellinen jatkuvuus ja 

voidaan tehdä sujuvia, oikea-aikaisia ja 

tasapainoisia vastaavuuspäätöksiä; 

toteaa, että ellei siirtymäaikaa myönnetä, 

komission ja Euroopan 

valvontaviranomaisten on oltava valmiina 

varmistamaan, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan asianmukainen pääsy 

rahoituspalvelujen markkinoille on 

mahdollinen ja että rahoitusvakauden, 

sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja EU:n 

itsenäisen päätöksenteon säilyminen 

taataan sillä hetkellä, kun Yhdistyneestä 

kuningaskunnasta tulee kolmas maa; 
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Or. en 

 

Tarkistus  191 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin ja vaikutuksiltaan 

merkittävien kolmansien maiden 
vastaavuusjärjestelyä, jotta voidaan 

kehittää vakaat ja kestävät sääntelysuhteet 

maihin, joilla on tiiviitä taloudellisia 

yhteyksiä unioniin; 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin sekä Yhdysvaltojen ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

vastaavuusjärjestelyä, jotta voidaan 

kehittää kestävät sääntelysuhteet – jotka 

eivät ole yksipuolisia – näihin maihin, 

joilla on tiiviitä taloudellisia yhteyksiä 

unioniin; 

Or. fr 

 

Tarkistus  192 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin ja vaikutuksiltaan 

merkittävien kolmansien maiden 

vastaavuusjärjestelyä, jotta voidaan 

kehittää vakaat ja kestävät sääntelysuhteet 

maihin, joilla on tiiviitä taloudellisia 

yhteyksiä unioniin; 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin ja vaikutuksiltaan 

merkittävien kolmansien maiden 

vastaavuusjärjestelyjä, jotta vahvistetaan 

EU:n lainsäädännön ensisijaisuutta 

näissä suhteissa ja jotta voidaan kehittää 

vakaat ja kestävät sääntelysuhteet maihin, 

joilla on tiiviitä taloudellisia yhteyksiä 

unioniin; 

Or. en 

 

Tarkistus  193 
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Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin ja vaikutuksiltaan 

merkittävien kolmansien maiden 

vastaavuusjärjestelyä, jotta voidaan 

kehittää vakaat ja kestävät sääntelysuhteet 

maihin, joilla on tiiviitä taloudellisia 

yhteyksiä unioniin; 

19. korostaa, että olisi harkittava 

huolellisesti unionin ja vaikutuksiltaan 

merkittävien kolmansien maiden 

vastaavuusjärjestelyä, jotta voidaan 

kehittää vakaat ja kestävät sääntelysuhteet 

maihin, joilla on tiiviitä taloudellisia 

yhteyksiä unioniin; toteaa, ettei tämä saisi 

johtaa kaksijakoiseen 

vastaavuusjärjestelyyn ja että unionin 

normeja on noudatettava koko ajan; 

Or. en 

 

Tarkistus  194 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. korostaa, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan päätöksellä erota EU:sta 

ja luopua ETA-jäsenyydestä on 

voimakkaita seurauksia EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan suhteisiin 

rahoituspalvelujen alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  195 

Neena Gill 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 19 a. kehottaa määrittämään 

johdonmukaiset ja avoimet kriteerit 

”vaikutuksiltaan merkittäville” 

kolmansille maille; 

Or. en 

 

Tarkistus  196 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Burkhard Balz, Gabriel Mato, Tom 

Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen 

tietämys ja asiantuntemus, jotta ne voivat 

arvioida asianmukaisesti siirron 

hyväksymistä koskevia pyyntöjä; 

kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään 

edelleen yhteistyötään kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 

jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä 

kolmansien maiden kanssa 

harjoitettavasta sääntely-yhteistyöstä ja -

toiminnasta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  197 

Pervenche Berès, Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 
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20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen 

tietämys ja asiantuntemus, jotta ne voivat 

arvioida asianmukaisesti siirron 

hyväksymistä koskevia pyyntöjä; 

kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään 

edelleen yhteistyötään kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 

jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä 

kolmansien maiden kanssa 

harjoitettavasta sääntely-yhteistyöstä ja -

toiminnasta; 

20. on tyytyväinen meneillään olevaan 

Euroopan valvontaviranomaisten 

tarkasteluun, jolla pyritään parantamaan 

rahoituslaitosten toteuttamien siirto-, 

ulkoistamis- tai riskinsiirtojärjestelyjen 

valvontaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  198 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen 

20. palauttaa mieliin, että Euroopan 

valvontaviranomaisilla on oltava 

entistäkin merkittävämpi rooli kolmansien 

maiden valvontajärjestelmien 

analysoinnissa, kun EU jatkaa työtään 

pääomamarkkinaunionin toteuttamiseksi; 

kehottaa tässä yhteydessä antamaan 

asianomaisille Euroopan 

valvontaviranomaisille valtuudet kerätä, 

yhdistää ja analysoida tietoja; muistuttaa 
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tietämys ja asiantuntemus, jotta ne voivat 

arvioida asianmukaisesti siirron 

hyväksymistä koskevia pyyntöjä; 

kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään 

edelleen yhteistyötään kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta 

voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä 

kolmansien maiden kanssa harjoitettavasta 

sääntely-yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

Euroopan valvontaviranomaisten ja 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

välisen tiiviin yhteistyön merkityksestä, 

jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä 

kolmansien maiden kanssa harjoitettavasta 

sääntely-yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

Or. en 

 

Tarkistus  199 

Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen 

tietämys ja asiantuntemus, jotta ne voivat 

arvioida asianmukaisesti siirron 

hyväksymistä koskevia pyyntöjä; 

kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään 

edelleen yhteistyötään kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 

jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä 
kolmansien maiden kanssa harjoitettavasta 

sääntely-yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten roolista 

myönnettäessä lupia rahoituslaitoksille, 

jotka haluavat siirtää osan 

salkunhoidostaan tai riskinhallinnastaan 

palveluntarjoajille kolmansissa maissa; on 

tyytyväinen meneillään olevaan Euroopan 

valvontaviranomaisten ja kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten roolin 

tarkasteluun, jonka tarkoituksena on 

parantaa nykyisen järjestelmän valvontaa 

ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 

kolmansien maiden kanssa harjoitettavasta 

sääntely-yhteistyöstä ja -toiminnasta 

rahoitustuotteiden alalla, kun 

vastaavuusjärjestelmä puuttuu; 

Or. en 
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Tarkistus  200 

Philippe Lamberts 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen tietämys 

ja asiantuntemus, jotta ne voivat arvioida 

asianmukaisesti siirron hyväksymistä 

koskevia pyyntöjä; kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään edelleen 

yhteistyötään kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, jotta voidaan vaihtaa 

parhaita käytäntöjä kolmansien maiden 

kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten roolista 

myönnettäessä lupia rahoituslaitoksille, 

jotka haluavat siirtää osan 

salkunhoidostaan tai riskinhallinnastaan 

palveluntarjoajille kolmansissa maissa, 

joiden sääntelyjärjestelyt ovat unionin 

tasolla; katsoo, että tällaisen prosessin 

taustalla olisi oltava myöntävän 

toimivaltaisen viranomaisen tosiasiallinen 

kyky valvoa alihankintana ostettuja 

palveluja, jotta vältetään moraalikatoa ja 

eturistiriitoja; katsoo, että ennen kuin 

tällainen prosessi hyväksytään, ESMAn 

olisi varmistettava, että kansallisilla 

toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävä 

tekninen tietämys ja asiantuntemus, jotta 

ne voivat arvioida asianmukaisesti siirron 

hyväksymistä koskevia pyyntöjä; kehottaa 

ESMAa antamaan tällaisesta 

hyväksymisestä myönteisen lausunnon, 

jotta edistetään lähentymistä ja 

sisämarkkinoiden oikeudellisen kehyksen 

yhtenäistä täytäntöönpanoa; kannustaa 

Euroopan valvontaviranomaisia 

kehittämään edelleen yhteistyötään 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

kanssa, jotta voidaan vaihtaa parhaita 

käytäntöjä kolmansien maiden kanssa 

harjoitettavasta sääntely-yhteistyöstä ja -

toiminnasta; 

Or. en 

 

Tarkistus  201 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 
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20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen 

tietämys ja asiantuntemus, jotta ne voivat 

arvioida asianmukaisesti siirron 

hyväksymistä koskevia pyyntöjä; 

kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään 

edelleen yhteistyötään kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 

jotta voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä 

kolmansien maiden kanssa harjoitettavasta 

sääntely-yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että Euroopan 

valvontaviranomaisten olisi tehtävä 

täysimääräistä yhteistyötä, jotta voidaan 

vaihtaa parhaita käytäntöjä kolmansien 

maiden kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

Or. en 

 

Tarkistus  202 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen tietämys 

ja asiantuntemus, jotta ne voivat arvioida 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen tietämys 

ja asiantuntemus, jotta ne voivat arvioida 
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asianmukaisesti siirron hyväksymistä 

koskevia pyyntöjä; kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään edelleen 

yhteistyötään kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, jotta voidaan vaihtaa 

parhaita käytäntöjä kolmansien maiden 

kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

asianmukaisesti siirron hyväksymistä 

koskevia pyyntöjä; kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään edelleen 

yhteistyötään kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, jotta voidaan vaihtaa 

parhaita käytäntöjä kolmansien maiden 

kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta sekä 

kokemuksia kohdatuista haasteista ja 

ongelmista; 

Or. en 

 

Tarkistus  203 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen tietämys 

ja asiantuntemus, jotta ne voivat arvioida 

asianmukaisesti siirron hyväksymistä 

koskevia pyyntöjä; kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään edelleen 

yhteistyötään kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, jotta voidaan vaihtaa 

parhaita käytäntöjä kolmansien maiden 

kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen tietämys 

ja asiantuntemus, jotta ne voivat arvioida 

asianmukaisesti siirron hyväksymistä 

koskevia pyyntöjä; kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään edelleen 

yhteistyötään kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, jotta voidaan vaihtaa 

parhaita käytäntöjä kolmansien maiden 

kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta; katsoo, että 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 

olisi voitava vastustaa vastaavuuden 

myöntämistä ja estää se, jos kansallisten 

toimijoiden etuihin, rahoitusvakauteen ja 

taloudelliseen kehitykseen vaikutetaan; 

toteaa, että juuri Yhdysvallat toimii tällä 
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tavalla ja että Yhdysvaltojen kongressi ja 

liittovaltion viranomaiset eivät epäröi 

kyseenalaistaa Yhdysvaltojen 

allekirjoittamien kansainvälisten 

sopimusten sovellettavuutta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  204 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen tietämys 

ja asiantuntemus, jotta ne voivat arvioida 

asianmukaisesti siirron hyväksymistä 

koskevia pyyntöjä; kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään edelleen 

yhteistyötään kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, jotta voidaan vaihtaa 

parhaita käytäntöjä kolmansien maiden 

kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen tietämys 

ja asiantuntemus, jotta ne voivat arvioida 

asianmukaisesti siirron hyväksymistä 

koskevia pyyntöjä; kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään edelleen 

yhteistyötään kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, jotta voidaan vaihtaa 

parhaita käytäntöjä kolmansien maiden 

kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta; katsoo, että 

jäsenvaltioiden pitäisi voida rajoittaa 

vastaavuuspäätöksiä omissa maissaan 

varmistaakseen rahoitusjärjestelmänsä ja 

taloutensa vakauden; 

Or. en 

 

Tarkistus  205 

Markus Ferber 
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Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen tietämys 

ja asiantuntemus, jotta ne voivat arvioida 

asianmukaisesti siirron hyväksymistä 

koskevia pyyntöjä; kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään edelleen 

yhteistyötään kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, jotta voidaan vaihtaa 

parhaita käytäntöjä kolmansien maiden 

kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta; 

20. muistuttaa kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten 

merkityksestä myönnettäessä lupia 

rahoituslaitoksille, jotka haluavat siirtää 

osan salkunhoidostaan tai 

riskinhallinnastaan palveluntarjoajille 

kolmansissa maissa, joiden 

sääntelyjärjestelyt ovat unionin tasolla; 

katsoo, että kansallisilla toimivaltaisilla 

viranomaisilla on riittävä tekninen tietämys 

ja asiantuntemus, jotta ne voivat arvioida 

asianmukaisesti siirron hyväksymistä 

koskevia pyyntöjä; kannustaa Euroopan 

valvontaviranomaisia kehittämään edelleen 

yhteistyötään kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa, jotta voidaan vaihtaa 

parhaita käytäntöjä kolmansien maiden 

kanssa harjoitettavasta sääntely-

yhteistyöstä ja -toiminnasta; korostaa, että 

Euroopan valvontaviranomaisten on 

varmistettava, että näitä käytäntöjä 

noudatetaan johdonmukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  206 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. on samaa mieltä EKP:n ja ESMAn 

kanssa siitä, että kolmansissa maissa 

olevien sivukonttoreiden tarkoituksena on 

vastata paikallisiin tarpeisiin ja että EU:n 

ulkopuolisten sivukonttoreiden käytön on 

perustuttava objektiivisiin syihin, jotka 
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liittyvät EU:n ulkopuolisella 

oikeudenkäyttöalueella tarjottaviin 

palveluihin, eikä se saa johtaa 

tilanteeseen, jossa kyseiset EU:n 

ulkopuoliset sivukonttorit suorittavat 

aineellista toimintaa ja tarjoavat palveluja 

takaisin EU:hun;  

Or. en 

 

Tarkistus  207 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 b. korostaa, että jos sovellettavaa 

vastaavuuspäätöstä tai vaihtoehtoisia 

kansainvälisiä sopimuksia ei ole EMIR 

2.2 -ehdotuksen mukaista palvelujen 

tarjoamista varten, Yhdistyneeseen 

kuningaskuntaan sijoittautuneiden 

palveluntarjoajien olisi siirryttävä 

EU:hun voidakseen tarjota 

rahoituspalveluja koko sisämarkkinoilla; 

korostaa, että tältä osin on seurattava 

tiiviisti ulkoistamisjärjestelyjä, jotta 

ehkäistään sitä, että unioniin perustetaan 

”tyhjiä kuoria”, joiden tarkoituksena on 

kiertää EU:n oikeudellista kehystä;  

Or. en 

 

Tarkistus  208 

Roberto Gualtieri 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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Unionin rooli rahoitusalan sääntelyn 

maailmanlaajuisia normeja asetettaessa 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 

Tarkistus  209 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa unionin roolia 

maailmanlaajuisia normeja asetettaessa, 

koska näin voidaan pyrkiä rahoitusalan 

sääntelyn kansainväliseen yhtenäisyyteen, 

maksimoida rahoitusvakaus, ehkäistä 

oikeudenkäyttöalueiden välisiä sääntelyn 

porsaanreikiä ja kehittää tehokas 

kansainvälinen rahoitusjärjestelmä; 

21. korostaa unionin roolia 

maailmanlaajuisia normeja asetettaessa, 

koska näin voidaan pyrkiä rahoitusalan 

tiukempaan sääntelyyn globaalissa 

rahoitusjärjestelmässä, maksimoida 

rahoitusvakaus ja ehkäistä 

oikeudenkäyttöalueiden välisiä sääntelyn 

porsaanreikiä, jotka rajoittavat vakavalla 

tavalla järjestelmän yhteenkuuluvuutta ja 

kansainvälisten rahoituslaitosten 

ulottuvuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  210 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa unionin roolia 

maailmanlaajuisia normeja asetettaessa, 

koska näin voidaan pyrkiä rahoitusalan 

sääntelyn kansainväliseen yhtenäisyyteen, 

maksimoida rahoitusvakaus, ehkäistä 

oikeudenkäyttöalueiden välisiä sääntelyn 

porsaanreikiä ja kehittää tehokas 

kansainvälinen rahoitusjärjestelmä; 

21. korostaa unionin aktiivista roolia 

maailmanlaajuisia normeja asetettaessa, 

koska näin voidaan pyrkiä rahoitusalan 

sääntelyn kansainväliseen yhtenäisyyteen, 

pyrkiä maksimoimaan rahoitusvakaus, 

ehkäistä oikeudenkäyttöalueiden välisiä 

sääntelyn porsaanreikiä ja kehittää 

mahdollisimman tehokas kansainvälinen 

rahoitusjärjestelmä; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  211 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa unionin roolia 

maailmanlaajuisia normeja asetettaessa, 

koska näin voidaan pyrkiä rahoitusalan 

sääntelyn kansainväliseen yhtenäisyyteen, 

maksimoida rahoitusvakaus, ehkäistä 

oikeudenkäyttöalueiden välisiä sääntelyn 

porsaanreikiä ja kehittää tehokas 

kansainvälinen rahoitusjärjestelmä; 

21. korostaa unionin roolia 

maailmanlaajuisia normeja asetettaessa, 

koska näin voidaan pyrkiä rahoitusalan 

sääntelyn kansainväliseen yhtenäisyyteen, 

maksimoida rahoitusvakaus, vähentää 

systeemisiä riskejä, suojella kuluttajia ja 

sijoittaja ja ehkäistä 

oikeudenkäyttöalueiden välisiä sääntelyn 

porsaanreikiä ja kehittää tehokas 

kansainvälinen rahoitusjärjestelmä; 

Or. en 

 

Tarkistus  212 

Ashley Fox 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. suhtautuu myönteisesti 

varapuheenjohtaja Dombrovskin Eurofi-

seminaarissa 14. syyskuuta 2017 

pitämässään puheessa esittämiin 

huomioihin rahoitusjärjestelmämme 

kansainvälisestä luonteesta ja 

maailmanlaajuisen yhteistyön 

merkityksestä; 

Or. en 
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Tarkistus  213 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kansainväliset normit on 

pantava täytäntöön yhtenäisesti, jotta 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  214 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kansainväliset normit on 

pantava täytäntöön yhtenäisesti, jotta 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan, jotta 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti, ottaen 

asianmukaisesti huomioon EU:n 

rahoitusmarkkinoiden etu ja 

erityispiirteet; 

Or. en 
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Tarkistus  215 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kansainväliset normit on 

pantava täytäntöön yhtenäisesti, jotta 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; 

22. edellyttää, että jäsenvaltiot, jotka 

ovat myös G20-maita, osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuista 

koordinointia järjestävien elinten 

toimintaan; pitää teoreettisesti järkevänä, 

että kansainväliset normit pannaan 

täytäntöön yhtenäisesti, jotta voidaan 

parantaa sääntely-yhteistyötä muiden 

oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja lujittaa 

rahoitusvakautta maailmanlaajuisesti; pitää 

valitettavana sen sijaan yksipuolista 

toimintaa ja yleisestä koordinoinnista 

peräisin olevien standardien 

epäyhtenäistä saattamista osaksi 

kansallista lainsäädäntöä, joka 

tosiasiallisesti tarkoittaa aina sitä, että 

muiden kuin eurooppalaisten toimijoiden 

pääsyä jäsenvaltioiden markkinoille 

helpotetaan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  216 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kansainväliset normit on 

pantava täytäntöön yhtenäisesti, jotta 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset soveltavat 

rakentavaa lähestymistapaa rahoitusalan 

maailmanlaajuisia normeja laativien elinten 

toimintaan; korostaa, että kansainväliset 

normit on pantava täytäntöön yhtenäisesti, 

jotta voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 
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muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  217 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kansainväliset normit on 

pantava täytäntöön yhtenäisesti, jotta 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kansainvälisiä normeja on 

parannettava, jotta voidaan parantaa 

sääntely-yhteistyötä muiden 

oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja lujittaa 

rahoitusvakautta maailmanlaajuisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  218 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kansainväliset normit on 

pantava täytäntöön yhtenäisesti, jotta 

22. edellyttää, että komissio, Euroopan 

parlamentti, jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kansainväliset normit on 

pantava täytäntöön yhtenäisesti, jotta 



 

PE621.121v01-00 108/114 AM\1152343FI.docx 

FI 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; muistuttaa unionin 

roolista kansainvälisissä rahoitus-, 

valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -

elimissä 12. huhtikuuta 2016 

antamassaan päätöslauselmassa 

komissiolle esittämistään pyynnöistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  219 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kansainväliset normit on 

pantava täytäntöön yhtenäisesti, jotta 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; 

22. edellyttää, että komissio, 

jäsenvaltiot ja Euroopan 

valvontaviranomaiset osallistuvat 

aktiivisesti rahoitusalan maailmanlaajuisia 

normeja laativien elinten toimintaan; 

korostaa, että kaikkien EU:n osallistujien 

on koordinoitava kantojaan tehokkaasti 

optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi; 
korostaa, että kansainväliset normit on 

pantava täytäntöön yhtenäisesti, jotta 

voidaan parantaa sääntely-yhteistyötä 

muiden oikeudenkäyttöalueiden kanssa ja 

lujittaa rahoitusvakautta 

maailmanlaajuisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  220 

Jakob von Weizsäcker 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. kehottaa komissiota arvioimaan 

hyvissä ajoin uusien teknologioiden 

vaikutusta rahoituspalveluihin ja 

ehdottamaan tarvittaessa yhteisiä 

eurooppalaisia sääntely- ja 

valvontastrategioita; korostaa, että EU:lla 

olisi oltava keskeinen rooli 

kansainvälisten normien asettamisessa 

uusille teknologioille, jotta tasoitetaan 

tietä tällaisille innovaatioille, 

varmistetaan kuluttajien suojelu ja 

turvataan rahoitusvakaus; 

Or. en 

 

Tarkistus  221 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; 

korostaa, että unionin olisi pyrittävä 

sisällyttämään jatkossa kaikkiin 

Yhdysvaltojen kanssa tehtäviin 

kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  222 

Manuel dos Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; 

korostaa, että unionin olisi pyrittävä 

sisällyttämään jatkossa kaikkiin 

Yhdysvaltojen kanssa tehtäviin 

kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  223 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; 

korostaa, että unionin olisi pyrittävä 

sisällyttämään jatkossa kaikkiin 

Yhdysvaltojen kanssa tehtäviin 

kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku; 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen yhteistä 

rahoitusalan sääntelyä koskevaa foorumia 

(Joint Financial Regulatory Forum) 
päivitetään järjestämällä useampia 

säännöllisiä tapaamisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  224 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; 

korostaa, että unionin olisi pyrittävä 

sisällyttämään jatkossa kaikkiin 

Yhdysvaltojen kanssa tehtäviin 

kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku; 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  225 

Roberto Gualtieri, Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; 

korostaa, että unionin olisi pyrittävä 

sisällyttämään jatkossa kaikkiin 

Yhdysvaltojen kanssa tehtäviin 

kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku; 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  226 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; 

korostaa, että unionin olisi pyrittävä 

sisällyttämään jatkossa kaikkiin 

Yhdysvaltojen kanssa tehtäviin 

kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku; 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia, joiden 

tarkoituksena on tehdä koordinoinnista 

toistuvampaa ja johdonmukaisempaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  227 

Marisa Matias, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; korostaa, 

että unionin olisi pyrittävä sisällyttämään 

jatkossa kaikkiin Yhdysvaltojen kanssa 

tehtäviin kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku; 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; korostaa, 

että unionin olisi pyrittävä lisäämään 

taloudellista lähentymistä Yhdysvaltojen 

kanssa äärimmäisen varovasti; 

Or. en 

 

Tarkistus  228 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 
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vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; korostaa, 

että unionin olisi pyrittävä sisällyttämään 

jatkossa kaikkiin Yhdysvaltojen kanssa 

tehtäviin kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku; 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; korostaa, 

että unionin olisi kaikin tavoin vältettävä 

sitä, että jatkossa kaikkiin Yhdysvaltojen 

kanssa tehtäviin kauppasopimuksiin 

sisällytetään erillinen rahoituspalveluja 

koskeva luku; 

Or. fr 

Tarkistus  229 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; korostaa, 

että unionin olisi pyrittävä sisällyttämään 

jatkossa kaikkiin Yhdysvaltojen kanssa 

tehtäviin kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku; 

23. edellyttää siksi tämän ohella, että 

unionin ja Yhdysvaltojen välistä 

rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevaa 

vuoropuhelua päivitetään järjestämällä 

useampia säännöllisiä tapaamisia; korostaa, 

että unionin olisi pyrittävä sisällyttämään 

jatkossa kaikkiin Yhdysvaltojen kanssa 

tehtäviin kauppasopimuksiin erillinen 

rahoituspalveluja koskeva luku, ottaen 

huomioon jo olemassa olevat esimerkit, 

kuten tuleva EU:n ja Singaporen 

vapaakauppasopimus, jossa on 

rahoitusalan sääntelyä koskeva luku; 

Or. en 

 

Tarkistus  230 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. toteaa, ettei 

rahoituspalvelusuhteiden parantamista 

kolmansien maiden kanssa ja EU:n 

pääomamarkkinoiden vahvistamista saisi 
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pitää toisensa poissulkevina; korostaa sen 

vuoksi, että on tärkeää edetä 

pääomamarkkinaunionia koskevassa 

hankkeessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  231 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa puhemiestä välittämään 

tämän päätöslauselman neuvostolle ja 

komissiolle. 

24. kehottaa puhemiestä välittämään 

tämän päätöslauselman EU:n brexit-

pääneuvottelijalle, neuvostolle ja 

komissiolle. 

Or. en 

 


