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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

pangandusliidu kohta – 2019. aasta aruanne
(2019/2130(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni pangandusliidu kohta – 
2018. aasta aruanne1,

– võttes arvesse komisjonilt ja Euroopa Keskpangalt (EKP) saadud tagasisidet seoses 
parlamendi 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooniga pangandusliidu ja seda käsitleva 
2018. aasta aruande kohta,

– võttes arvesse panganduspaketi heakskiitmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt,

– võttes arvesse viie juhi 22. juuni 2015. aasta aruannet „Euroopa majandus- ja rahaliidu 
loomise lõpuleviimine“,

– võttes arvesse poliitilisi suuniseid järgmisele Euroopa Komisjonile (2019–2024) 
pealkirjaga „Liit, mis seab kõrgemad sihid – Minu tegevuskava Euroopa jaoks“, mida 
Ursula von der Leyen esitles 16. juulil 2019,

– võttes arvesse oma 23. novembri 2016. aasta resolutsiooni Basel III viimistlemise 
kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 24. mai 2018. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite kohta 
(COM(2018)0339),

– võttes arvesse 2019. aasta märtsis avaldatud EKP järelevalveülesannete täitmist 
käsitlevat aastaaruannet 20183,

– võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 2019. aasta juuli aruannet „EU 
Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2019“ („ELi muude finantsasutuste 
kui pankade finantsvahenduse riskide ülevaade 2019“)4,

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2018. aasta detsembri aruannet 
„Risk Assessment of the European Banking System“ („Euroopa pangandussüsteemi 
riskihindamine“)5,

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0030.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0439.
3 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
4 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en
.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
5 https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-
connected-to-profitability-funding-and-operational-risk

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0030_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0439_ET.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/pdf/ssm.ar2018~927cb99de4.en.pdf?eacb68897aba01af07abf90319758ded
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/nbfi_monitor/esrb.report190717_NBFImonitor2019~ba7c155135.en.pdf?aad1f4a011a6d589537645242475aa89
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
https://eba.europa.eu/eba-sees-further-improvements-in-eu-banks-resilience-but-highlights-challenges-connected-to-profitability-funding-and-operational-risk
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– võttes arvesse EBA 18. juuli 2019. aasta aruannet finantstehnoloogiaga seotud tegevuse 
regulatiivse ulatuse, regulatiivse staatuse ja tegevuslubade andmise meetodite kohta,

– võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuste 2019. aasta jaanuari aruannet „FinTech: 
Regulatory sandboxes and innovation hubs“ („Finantstehnoloogia: regulatiivsed 
katsetuskeskkonnad ja innovatsioonikeskused“)6;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga 7. novembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelist kokkulepet demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise 
praktilise korra kohta seoses EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud 
ülesannete täitmisega7,

– võttes arvesse EKP ja Euroopa Kontrollikoja 9. oktoobri 2019. aasta vastastikuse 
mõistmise memorandumit seoses EKP järelevalveülesannete audititega8,

– võttes arvesse 21. juunil 2019. aastal euroala tippkohtumisel kokku lepitud avaldust,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 10. juuli 2019. aasta eriaruannet kogu ELi 
hõlmavate pankade stressitestide kohta9,

– võttes arvesse EKP 22. augusti 2019. aasta teadet järelevalveootuste muutmisest uute 
viivislaenudega seotud usaldatavusnõuetekohaste eraldiste suhtes, et võtta arvesse uut 
ELi määrust, mis puudutab järelevalveootusi usaldatavusnõuetekohaste eraldiste 
suhtes10,

– võttes arvesse komisjoni 12. juuni 2019. aasta teatist „Neljas eduaruanne viivislaenude 
ja riskide edasise vähendamise kohta pangandusliidus“ (COM(2019)0278),

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 18. juuli 2019. aasta tehnilisi 
nõuandeid Euroopa Komisjonile jätkusuutlikkusega seotud kaalutluste kohta 
krediidireitingute turul11,

– võttes arvesse Euroopa stabiilsusmehhanismi 2019. aasta oktoobri aruteludokumenti 
„Pangandusliidu lõpuleviimine majandus- ja rahaliidu toetamiseks“12,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Tegevuskava: Jätkusuutliku majanduskasvu 
rahastamine“ (COM(2018)0097),

6 JC 2018 74.
7 ELT L 320, 30.11.2013, lk 1.
8 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and
_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
9 „Eriaruanne nr 10/2019: Kogu ELi hõlmavad pankade stressitestid: pankade kohta on esitatud erakordses 
koguses andmeid, kuid koordineerimist ja riskidele keskendumist on vaja parandada“, Euroopa Kontrollikoda, 
10. juuli 2019, https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=50393
10 Pressiteade „EKP muudab järelevalveootusi uute viivislaenudega seotud usaldatavusnõuetekohaste eraldiste 
suhtes, et võtta arvesse uut ELi määrust“, 22. august 2019, 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.et.html
11 ESMA 33-9-321.
12 Discussion Paper Series/7, Euroopa stabiilsusmehhanism, oktoober 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52019DC0278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/154a7ccb-06de-4514-a1e3-0d063b5edb46/JC%202018%2074%20Joint%20Report%20on%20Regulatory%20Sandboxes%20and%20Innovation%20Hubs.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/memorandum_of_understanding_between_the_eca_and_the_ecb_regarding_the_ecbs_supervisory_tasks.pdf
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=50393
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190822~f3dd1be8a4.et.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33-9-321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esmdiscussionpaper7.pdf
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– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni reitinguagentuuride 
tulevikuväljavaadete kohta13,

– võttes arvesse oma 19. septembri 2019. aasta resolutsiooni liidu rahapesuvastaste 
õigusaktide rakendamise seisu kohta14,

– võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuste 4. oktoobri 2019. aasta ühisarvamust 
Euroopa Liidu finantssektorit mõjutavate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide 
kohta15,

– võttes arvesse EKP ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutavate 
pädevate asutuste vahel sõlmitud kokkulepet teabevahetuse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et majandus- ja rahaliidu süvendamise protsess nõuab tugevat 
pangandusliitu kui euroala finantsstabiilsuse hädavajalikku alustala ning eelarve 
stabiliseerimismehhanismi loomist euroala jaoks tervikuna;

B. arvestades, et pangandusliit ei ole täielik seni, kuni puudub kaitsemeede ühtse 
kriisilahendusfondi ja Euroopa hoiuste tagamise skeemi jaoks;

C. arvestades, et süsteemselt oluliste finantsasutuste järelevalve usaldamine EKP-le on 
osutunud edukaks;

D. arvestades, et ühtse kriisilahenduskorra väljatöötamine oli tõhus;

Üldised kaalutlused

1. tuletab meelde pangandusliidu rakendamisel tehtud edusamme, eelkõige seoses riskide 
vähendamisega; rõhutab siiski, et tuleb saavutada täiendavat edu, eelkõige riskide 
jagamise osas;

2. väljendab heameelt seoses Euroopa Komisjoni [ametisseastuva] presidendi ja Euroopa 
Keskpanga presidendi toetusega pangandusliidu ning üldisemalt majandus- ja rahaliidu 
väljakujundamisele fiskaalvõimekuse loomise kaudu, mille eesmärk on tagada euroalale 
piisav stabiliseerimisfunktsioon;

3. väljendab heameelt seoses Euroopa pangandussüsteemi suurenenud üldise 
vastupanuvõimega, mida tõendab EBA 2018. aasta Euroopa pangandussüsteemi 
riskihindamine;

4. märgib, et pankade kasumlikkus on alates 2012. aastast pidevalt suurenenud ning 
omakapitali tasuvus on alates 2017. aastast ületanud 6 %; rõhutab, et madala riski ja 
madala intressimääraga keskkond on toonud kaasa väiksemad kulutused eraldistele ja 

13 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0258.
14 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0022.
15 JC 2019 59.

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ET&reference=P7-TA-2011-0258
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0022_ET.html
https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/Joint+Opinion+on+the+risks+on+ML+and+TF+affecting+the+EU's+financial+sector.pdf
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väiksema kahjumi; tuletab meelde vajadust pidevalt hinnata majanduse ja eelkõige 
VKEde rahastamise taset;

5. rõhutab pangandussektori olulist rolli rahastamise suunamisel jätkusuutlikesse 
investeeringutesse ja kliimaneutraalsele majandusele ülemineku võimaldamisel;

6. rõhutab veel kord euroala turvalise vara tähtsust, et aidata stabiliseerida finantsturge ja 
võimaldada pankadel vähendada oma bilansside riskipositsioone riigi võlakohustuste 
suhtes; kutsub komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut tõelise Euroopa turvalise 
vara loomiseks;

7. toonitab asjaolu, et finantsturud on omavahel tugevalt seotud; rõhutab, kui tähtis on, et 
pangandusjärelevalve oleks valmis kõigiks võimalikeks Brexiti tagajärgedeks, pidades 
meeles, et selline valmisolek ei asenda erasektori osalejate eneste valmisolekut;

Järelevalve

8. väljendab heameelt seoses pangandussektori edusammudega riskide vähendamisel ja 
finantsstabiilsuse suurendamisel;

9. märgib, et alates EKP pangandusjärelevalve algusest 2014. aasta novembris oli oluliste 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute viivislaenude osakaal vähenenud 2019. aasta 
juuniks rohkem kui poole võrra; rõhutab vajadust kaitsta klientide õigusi viivislaenude 
tehingute kontekstis;

10. märgib, et töö lõplike Basel III standardite rakendamiseks on juba alanud; tuletab 
meelde oma 23. novembri 2016. aasta resolutsiooni Basel III viimistlemise kohta ja 
kutsub komisjoni üles uute seadusandlike ettepanekute koostamisel järgima selles 
esitatud soovitusi;

11. väljendab heameelt seoses Euroopa keskpanga ja Euroopa Kontrollikoja vahel sõlmitud 
vastastikuse mõistmise memorandumiga, milles sätestatakse nende institutsioonide 
vahelise teabevahetuse praktiline kord vastavalt nende volitustele;

12. nõuab pangandusjärelevalve suuremat läbipaistvust, et tugevdada kapitali- ja 
finantsturgude, ettevõtete ja kodanike usaldust;

13. märgib, et uuenduslikud finantstehnoloogiad, sealhulgas pangandus- ja makseteenused, 
muudavad finantssektorit põhjalikult; rõhutab vajadust tegeleda nende uute 
tehnoloogiatega seotud probleemidega, nagu jätkusuutlike ärimudelite tagamine, 
võrdsed võimalused reguleerimise ja järelevalve valdkonnas ning küberturvalisus;

14. märgib märkimisväärse vastastikuse seotuse olemasolu varipangandussektori ja 
traditsioonilise pangandussektori vahel, mis tekitab süsteemse riski probleemi, kuna 
neist esimese üle puudub asjakohane järelevalve; nõuab sellega seoses, et loodaks 
makrotasandi usaldatavuse tagamise vahendite kogum võitluseks 
varipangandussüsteemi kasvavast rollist tulenevate ohtudega finantsstabiilsusele;

15. väljendab heameelt seoses EKP ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 
eest vastutavate pädevate asutuste vahel sõlmitud teabevahetuse kokkuleppega; kordab 
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oma tõsist muret regulatiivse ja järelevalvealase killustatuse pärast rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, mis ei sobi ELis kasvava piiriülese 
tegevuse järelevalveks; kutsub komisjoni üles alustama tööd ELi rahapesuvastase 
raamistiku ja õigusaktide uuendamiseks, et tegeleda tõhusalt ohtudega, mida piiriülene 
ebaseaduslik tegevus põhjustab ELi finantssüsteemi usaldusväärsusele ja ELi kodanike 
julgeolekule;

16. tuletab meelde oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni reitinguagentuuride 
tulevikuväljavaadete kohta; märgib, et Euroopa reitinguagentuuri loomine aitaks 
suurendada konkurentsi, vähendada teabe asümmeetriat ja suurendada turgude 
läbipaistvust; märgib, et keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiskriteeriumidel põhinevad 
jätkusuutlikkuse reitingud on oluline täiendus krediidireitingute pakutavatele 
krediidiriski hinnangutele vahendite suunamisel jätkusuutlikesse tegevustesse 
investeerimiseks;

17. märgib vajadust suurendada jõupingutusi, et viia finantsturu tegevus rohkem kooskõlla 
jätkusuutlikkuse eesmärkide ja keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimiskriteeriumidega, 
rõhutades Euroopa järelevalveasutuste keskset rolli nende eesmärkide saavutamisel;

Kriisilahendus

18. väljendab heameelt asjaolu üle, et Ühtne Kriisilahendusnõukogu ei pidanud 2019. aastal 
võtma kriisilahendusmeetmeid; nõuab, et komisjon vaataks läbi, kas õigusaktid on 
piisavad selleks, et tagada vajaduse korral kõigi pankade kriisilahendus ilma 
maksumaksjate raha vajamata; palub komisjonil võtta järelmeetmeid seoses 
finantsstabiilsuse nõukogu ülevaatega nn too big to fail (pankrotti minemiseks liiga 
suur) probleemiga seotud õigusaktidest, ning arutada, kas tuleks uuesti kaaluda selliste 
õigusaktide vastuvõtmist, mis eraldaksid teineteisest hoiuste kaasamise ja 
investeerimispanganduse;

19. väljendab muret selliste mehhanismide puudumise pärast pangandusliidus, mis tagaksid 
kriisilahendamise korral erakorralise likviidsuse, ning kutsub komisjoni üles püüdma 
seda lünka viivitamata kõrvaldada;

20. nõuab ühtse kriisilahendusfondi kaitsemeetme kasutuselevõtmist;

21. rõhutab, et pangad peavad suutma tegutseda piiriüleselt, hallates samal ajal oma kapitali 
ja likviidsust konsolideeritud tasandil, et hajutada oma riske ja tegeleda puuduva 
kasumlikkusega; rõhutab, et reeglid peaksid emaettevõtjale võimaldama selles osas 
suuremat paindlikkust, täpsustades aga, et kriisi korral peaks emaettevõtja tagama 
kapitali ja likviidsuse vastuvõtvas riigis asuvale tütarettevõtjale;

Hoiuste tagamine

22. nõuab pangandusliidu väljakujundamist, luues selleks täielikult vastastikuse Euroopa 
hoiuste tagamise skeemi (EDIS), et kaitsta hoiustajaid pangandushäirete eest ning 
tagada hoiustajate ja investorite usaldus kogu pangandusliidus; väljendab heameelt 
seoses Euroopa Komisjoni [ametisseastuva] presidendi ja EKP presidendi toetusega 
Euroopa hoiuste tagamise skeemi loomisele;



PE643.187v01-00 8/8 PR\1192536ET.docx

ET

°

° °

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
EBA-le, Euroopa Keskpangale, ühtsele kriisilahendusnõukogule, liikmesriikide 
parlamentidele ja pädevatele asutustele, mis on määratletud määruse (EL) nr 575/2013 
artikli 4 lõike 1 punktis 40.


