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Tarkistus 1
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan pankkiviranomaisen vuodelta 
2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta 
osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

1. korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
Euroopan pankkiviranomaisen vuodelta 
2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta 
osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Or. en

Tarkistus 2
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että viranomaisella on 
olennainen rooli unionin 
rahoitusjärjestelmän yhteisen 
valvontajärjestelyn edistämisessä, jotta 
voidaan varmistaa rahoitusvakaus, 
paremmin integroidut, tehokkaammat ja 
turvallisemmat rahoitusmarkkinat sekä 
kuluttajansuojan korkea taso unionissa 
edistämällä tavara- ja 
rahoituspalvelumarkkinoiden 
oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 3
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa julkisen rahoituksen 
valvonnan merkityksestä, sillä se on 
tärkeä ja tosiasiallisesti tehokas väline 
veropetosten ja rahanpesun torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 4
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa rahoitusjärjestelmän 
vastuuta pyrittäessä vastaamaan 
kestävyyshaasteisiin ja varmistamaan, että 
unioni täyttää ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimusta täydentävän Pariisin 
sopimuksen mukaiset velvoitteensa; 
korostaa viranomaisen tärkeää roolia 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallintotapaan liittyvien tekijöiden 
integroimisessa sääntely- ja 
valvontakehykseen sekä otettaessa 
käyttöön ja ohjattaessa yksityisen 
pääoman virtoja kestäviin investointeihin; 
korostaa siksi, että tarvitaan riittävästi 
resursseja, jotta voidaan valvoa tapaa, 
jolla rahoituslaitokset ja toimivaltaiset 
kansalliset viranomaiset panevat tätä 
kehystä täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 5
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. panee merkille, että viranomaisen 
roolia, toimivaltuuksia ja resursseja 
lujitetaan rahanpesun ja terrorismin 
rahoituksen torjunnan (AML/CFT) alalla 
niiden uusien lainsäädäntöehdotusten 
yhteydessä, joista saatiin aikaan 
poliittinen sopimus maaliskuussa 20191 a; 
korostaa, että viranomaisen olisi 
omaksuttava johtava rooli rahanpesun 
torjunnassa hyödyntämällä uusia 
toimivaltuuksia ja uuden sisäisen 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjuntaa käsittelevän komitean 
perustamista ja sen vuoksi sille olisi 
myönnettävä enemmän henkilöresursseja 
ja aineellisia resursseja, jotta se voi 
vaikuttaa tehokkaasti siihen, että 
rahoitusjärjestelmän käyttö rahanpesuun 
ja terrorismin rahoitukseen estetään 
johdonmukaisesti ja vaikuttavasti;
_________________
1 a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/IP_19_1655 

Or. en

Tarkistus 6
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. korostaa, että tehtäviään 
hoitaessaan viranomaisen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota sen varmistamiseen, 
että noudatetaan unionin oikeutta, 
kunnioitetaan suhteellisuusperiaatetta ja 
noudatetaan sisämarkkinoiden 
perusperiaatteita;

Or. en
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Tarkistus 7
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
1 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. korostaa avoimen, tehokkaan ja 
riippumattoman hallinnon merkitystä 
kaikkien unionin virastojen ja koko 
unionin kannalta; muistuttaa pyöröovi-
ilmiöihin kuuluvien tilanteiden 
aiheuttamasta eturistiriitaongelmasta ja 
korostaa, että näiden kysymysten 
käsitteleminen edellyttää yhtenäistä 
oikeuskehystä;

Or. en

Tarkistus 8
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että koska viranomaisen 
toiminnan painopiste on enenevässä 
määrin siirtymässä sääntelytehtävistä 
unionin oikeuden täytäntöönpanon 
valvontaan ja soveltamiseen, sen 
talousarvio ja henkilöresurssit on 
kohdennettu sisäisesti uudelleen;

2. toteaa, että viranomaisen työtaakka 
kehittyy jatkuvasti ja sisältää sekä 
sääntelytehtäviä että unionin oikeuden 
täytäntöönpanon valvontaa ja 
soveltamista; toteaa, että tämän 
kehityksen helpottamiseksi budjetti- ja 
henkilöresursseja on kohdennettu 
sisäisesti uudelleen;

Or. en

Tarkistus 9
Markus Ferber

Lausuntoluonnos
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2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että koska viranomaisen 
toiminnan painopiste on enenevässä määrin 
siirtymässä sääntelytehtävistä unionin 
oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja 
soveltamiseen, sen talousarvio ja 
henkilöresurssit on kohdennettu sisäisesti 
uudelleen;

2. toteaa, että koska viranomaisen 
toiminnan painopiste on enenevässä määrin 
siirtymässä sääntelytehtävistä unionin 
oikeuden täytäntöönpanon valvontaan ja 
soveltamiseen, sen talousarvio ja 
henkilöresurssit on kohdennettu sisäisesti 
uudelleen; korostaa, että viranomainen ei 
saa koskaan pyrkiä laajentamaan 
toimeksiantoaan; huomauttaa, että 
keskittyminen parlamentin ja neuvoston 
osoittamaan toimeksiantoon johtaa 
resurssien tehokkaampaan ja 
vaikuttavampaan käyttöön;

Or. en

Tarkistus 10
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 20182 a, jonka 
mukaan tilapäistyöntekijöillä olisi oltava 
samanlaiset työehdot kuin palveluita 
käyttävän yrityksen suoraan rekrytoimilla 
työntekijöillä, mutta viranomainen ei 
kuitenkaan todennäköisesti itse vertaillut 
oman henkilöstön ja 
tilapäistyöntekijöiden työehtoja; kehottaa 
sen vuoksi viranomaista arvioimaan 
tilapäistyöntekijöidensä työehtoja ja 
varmistamaan, että ne ovat unionin ja 
kansallisen työlainsäädännön mukaisia;
_________________
2 a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2
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Or. en

Tarkistus 11
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kyseenalaistaa, onko 
viranomaiselle myönnetty riittävästi 
resursseja, jotta se voi suorittaa kaikilta 
osin sille osoitetut lisääntyneet tehtävät 
erityisesti tärkeällä rahanpesun torjunnan 
alalla; kyseenalaistaa, onko 
tilapäistyöntekijöiden ja ulkopuolisen 
konsultoinnin käyttäminen pitkällä 
aikavälillä parempaa resurssien käyttöä 
kuin oman henkilöstön määrän 
lisääminen erityisesti tietotekniikan 
kaltaisilla strategisilla aloilla, kuten 
tilintarkastustuomioistuin on todennut;

Or. en

Tarkistus 12
Markus Ferber

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että 
suhteellisuusperiaatteen olisi oltava 
pankkiviranomaisen työn ohjaava 
periaate;

Or. en
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Tarkistus 13
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että viranomaisen 
talousarvio rahoitetaan 40-prosenttisesti 
unionin varoista ja 60-prosenttisesti 
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten 
suorista maksuosuuksista ja että nämä 
yhdistetyt rahoitusjärjestelyt voivat 
muodostaa uhan viranomaisen 
riippumattomuudelle ja 
valvontatehtävälle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää viranomaista tekemään 
selvityksen osinkokeinotteluun 
perustuvista kaupankäyntijärjestelmistä, 
joita ovat esimerkiksi cum ex, jotta 
voidaan arvioida finanssimarkkinoiden 
eheyteen ja kansallisiin talousarvioihin 
mahdollisesti kohdistuvia uhkia, selvittää 
näihin järjestelmiin osallistuvien 
toimijoiden luonne ja suuruusluokka, 
arvioida, onko kansallista tai unionin 
lainsäädäntöä rikottu, arvioida 
jäsenvaltioiden 
rahoitusvalvontaviranomaisten toimia ja 
tehdä toimivaltaisille viranomaisille 
asianmukaisia suosituksia uudistuksiksi 
ja toimiksi;

Or. en
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Tarkistus 15
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että mittakaava- 
ja tehokkuusetujen mahdollisuuksia ei 
hyödynnetty, koska pankkiviranomainen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) 
eivät käyttäneet yhteisiä 
hankintamenettelyjä riittävästi; kehottaa 
viranomaista lujittamaan yhteistyötä 
ESMA:n kanssa ydintoimintoihin 
liittymättömien hallinnollisten 
tukipalvelujen ja toimitilojen 
hallintapalvelujen osalta;

4. pitää valitettavana, että mittakaava- 
ja tehokkuusetujen mahdollisuuksia ei 
hyödynnetty, kun päätettiin, että 
pankkiviranomainen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) 
eivät käytä yhteisiä hankintamenettelyjä, 
kun pankkiviranomainen siirsi 
toimipaikkansa Lontoosta Pariisiin; 
kehottaa viranomaista mahdollisuuksien 
mukaan lujittamaan yhteistyötä ESMA:n 
kanssa ydintoimintoihin liittymättömien 
hallinnollisten tukipalvelujen ja 
toimitilojen hallintapalvelujen osalta;

Or. en

Tarkistus 16
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot 
katsovat, että 60 prosenttia siitä olisi 
palautettava niille; kehottaa komissiota 
ratkaisemaan tämän ongelman;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
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Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot 
katsovat, että 60 prosenttia siitä olisi 
palautettava niille; kehottaa komissiota 
ratkaisemaan tämän ongelman;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot katsovat, 
että 60 prosenttia siitä olisi palautettava 
niille; kehottaa komissiota ratkaisemaan 
tämän ongelman;

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot katsovat, 
että 60 prosenttia siitä olisi palautettava 
niille; kehottaa komissiota suostumaan 
siihen, että se palauttaa 60 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä tulevaisuudessa; 

Or. en

Tarkistus 19
Csaba Molnár

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot katsovat, 

5. muistuttaa, että 100 prosenttia 
talousarvion ylijäämästä on osoitettu 
komissiolle, kun taas jäsenvaltiot katsovat, 
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että 60 prosenttia siitä olisi palautettava 
niille; kehottaa komissiota ratkaisemaan 
tämän ongelman;

että 60 prosenttia siitä olisi palautettava 
niille; kehottaa komissiota löytämään 
tasapainoisen ratkaisun;

Or. en

Tarkistus 20
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että koska viranomaisen 
toimipaikka siirrettiin Pariisiin vuonna 
2019, tilinpäätökseen sisältyy 4,7 
miljoonan euron varaus tästä aiheutuvia 
kuluja varten ja 10,4 miljoonan euron 
varaus Lontoon tilojen tulevaisuudessa 
vielä maksettavaksi tulevia 
sopimusperusteisia menoja varten.

6. toteaa, että koska viranomaisen 
toimipaikka siirrettiin Pariisiin vuonna 
2019, tilinpäätökseen sisältyy 
4,7 miljoonan euron varaus tästä aiheutuvia 
kuluja varten ja 10,4 miljoonan euron 
varaus Lontoon tilojen tulevaisuudessa 
vielä maksettavaksi tulevia 
sopimusperusteisia menoja varten; 
ehdottaa tarkastuksen suorittamista, kun 
kaikki muuton kustannukset ja 
seuraukset ovat selvillä, jotta voidaan 
yksilöidä parhaat käytännöt ja alat, joilla 
on parantamisen varaa;

Or. en

Tarkistus 21
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa viranomaisen uudesta 
roolista, tehtävistä ja resursseista 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
torjunnassa; katsoo, että sen roolin ja 
tehtävien tehokas suorittaminen on 
riippuvainen hallintoneuvoston tuesta;
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Or. en

Tarkistus 22
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää tässä yhteydessä 
valitettavana, että viranomainen kieltäytyi 
ehdotuksesta tutkia Danske Bankin 
rahanpesutapausta; 

Or. en

Tarkistus 23
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. on huolissaan eturistiriidasta, joka 
syntyi viranomaisen toimitusjohtajan 
nimityksestä AFME:n pääjohtajaksi 1. 
helmikuuta 2020 alkaen, sillä 
hallintoneuvoston asettamat rajoitukset 
nimitykselle eivät olleet riittäviä; on 
lisäksi huolestunut pyöröovi-ilmiön 
järjestelmällisestä luonteesta, sillä se 
saattaa vaarantaa unionin toimielinten 
integriteetin ja heikentää kansalaisten 
luottamusta niihin;

Or. en

Tarkistus 24
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. muistuttaa, että viranomainen ei 
ole tähän mennessä aloittanut selvityksen 
tekemistä osinkokeinotteluun perustuvista 
kaupankäyntijärjestelmistä, joita ovat 
esimerkiksi cum ex tai cum cum, kuten 
parlamentti on vaatinut1 a; kannustaa 
viranomaista tekemään yhdessä ESMA:n 
kanssa selvityksen osinkokeinotteluun 
perustuvista järjestelmistä, jotta voidaan 
lopettaa käytössä olevat käytännöt ja estää 
tulevat käytännöt, jotka uhkaavat unionin 
rahoitusmarkkinoiden eheyttä;
_________________
1 a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/RC-8-2018-0551_FI.html

Or. en

Tarkistus 25
Sven Giegold

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. kehottaa viranomaista antamaan 
ehdotuksensa valvontaan liittyvästä 
raportoinnista pienille ja rakenteeltaan 
yksinkertaisille laitoksille aiheutuvan 
taakan pienentämiseksi parlamentin ja 
neuvoston asettamassa määräajassa, jotta 
voidaan parantaa oikeasuhteisuutta1 a; 
kehottaa viranomaista noudattamaan 
asianmukaisesti suhteellisuusperiaatetta 
päivittäisessä työssään, myös ottamalla 
kuulemisissaan yhdenvertaisesti 
huomioon erikokoisten toimijoiden 
panoksen sekä panemalla merkille 
pienten toimijoiden tarpeet 
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suuntaviivoissaan sekä kysymyksissään ja 
vastauksissaan; kehottaa viranomaista 
varmistamaan määritelmien 
johdonmukaisen käytön kaikissa 
sääntelyyn liittyvissä ja muissa kuin 
sääntelyyn liittyvissä asiakirjoissa1 b;
_________________
1 a Perustuu IHK Münchenin ja 
Genossenschaftsverband Bayernin 
antamaan palautteeseen.
1 b Perustuu Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean jäsenen Michael 
Ikrathin antamaan palautteeseen.

Or. en


