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LÜHISELGITUS

Ebapiisav finantsturu reguleerimine Euroopa tasandil ning turu järelevalvemehhanismide 
nõrkus ilmnesid selgelt Euroopat 2008. aastal tabanud majandus- ja finantskriisi ajal, mille 
järelmõju me jätkuvalt tunneme. Komisjon on koostanud neli ettepanekut, mis põhinevad 
Jacques de Larosière’i juhitud ekspertide rühma aruandel ning mille käsitlemise eest Euroopa 
Parlamendis vastutab majandus- ja rahanduskomisjon.
Oma arvamuses analüüsib põhiseaduskomisjon põhjalikult, kuidas ettepanekute alusel loodud 
uus Euroopa järelevalveasutus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu kõige paremini 
institutsioonilisse süsteemi sobituksid. Keskendutakse ka finantsteenustele ühtlustatud 
tehniliste standardite kehtestamisele, et tagada nende asutuste tegevuse järjepidevus ning 
hoiustajate, investorite ja tarbijate piisav kaitse Euroopa Liidus. Arvamuses pööratakse erilist 
tähelepanu Euroopa järelevalveasutuse suhetele nii erasektori finantsasutustega kui ka riiklike 
järelevalveasutustega. Viimasena rõhutatakse piiriüleste institutsioonide järelevalvega seotud 
probleeme.
2008. aasta finantskriis nõuab Euroopalt lahendusi Euroopa probleemidele. Tänu Lissaboni 
lepingust tulenevatele uutele volitustele on Euroopa Parlamendil nende küsimuste 
lahendamisel oluline roll.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Juba pikka aega enne finantskriisi 
nõudis Euroopa Parlament korduvalt, et 
kõigile ELi tasandi osalejatele tagatakse 
tõeliselt võrdsed konkurentsivõimalused 
ning juhtis ühtlasi tähelepanu olulistele 
puudustele liidu järelevalves üha 
tugevamini integreeritud finantsturgude 
üle (vt García-Margallo y Marfili raportit 
komisjoni teatise „Finantsturgude 
raamistiku rakendamine: tegevuskava” 
kohta (2000), Van den Burgi raportit 
usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa 
Liidus (2002), Van den Burgi raportit 
valge raamatu: finantsteenuste poliitika 
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(2005–2010) kohta (2007) ning Van den 
Burgi ja Daianu raportit soovitustega 
komisjonile Lamfalussy protsessi 
järelmeetmete kohta: edaspidine 
järelevalvestruktuur (2008); vt lisaks ka 
Skinneri raportit projekti Solvency II 
kohta (2009) ja Gauzèse raportit 
reitinguagentuuride määruse kohta 
(2009)).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) De Larosière'i töörühm soovitas 
oma 25. veebruari 2009. aasta 
lõpparuandes lisaks muudele aspektidele 
luua ühenduse tasandil asutus, mille 
ülesanne on teostada järelevalvet kogu 
finantssüsteemi riskide üle.

(3) De Larosière'i töörühm soovitas 
oma 25. veebruari 2009. aasta 
lõpparuandes lisaks muudele aspektidele 
luua ELi tasandil asutus, mille ülesanne on 
teostada järelevalvet kogu finantssüsteemi 
riskide üle.
(Muudatust tuleks kohaldada kogu teksti 
ulatuses.)

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon sätestas 27. mai 2009. aasta 
teatises „Euroopa finantsjärelevalve” 
finantsstabiilsuse tagamise praeguse korra 
mitmed ELi tasandil läbiviidavad reformid, 
täpsemalt ka makrotasandi 
usaldatavusjärelevalve eest vastutava 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
loomise. Nõukogu oma 9. juunil 2009 
kohtumisel ja Euroopa Ülemkogu oma 18.
ja 19. juuni kohtumistel toetasid komisjoni 
seisukohta ja tervitasid komisjoni kavatsust 

(5) Komisjon sätestas 27. mai 2009. aasta 
teatises „Euroopa finantsjärelevalve” 
finantsstabiilsuse tagamise praeguse korra 
mitmed ELi tasandil läbiviidavad reformid, 
täpsemalt ka makrotasandi 
usaldatavusjärelevalve eest vastutava 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
loomise. Nõukogu oma 9. juunil 2009 
kohtumisel ja Euroopa Ülemkogu oma 18.
ja 19. juuni kohtumistel toetasid komisjoni 
seisukohta ja tervitasid komisjoni kavatsust 
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esitada õigusaktide ettepanekud, et uus 
raamistik hakkaks kehtima 2010. aasta 
jooksul. Kooskõlas komisjoni 
seisukohtadega jõuti muu hulgas 
järeldusele, et EKP „peaks pakkuma 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
tuge analüüsi, statistika, halduse ja 
logistika valdkonnas, tuginedes vajaduse 
korral ka liikmesriikide keskpankade ja 
järelevalveasutuste tehnilistele 
nõuannetele”.

esitada õigusaktide ettepanekud, et uus 
raamistik hakkaks kehtima 2010. aasta 
jooksul. Kooskõlas komisjoni 
seisukohtadega jõuti muu hulgas 
järeldusele, et EKP „peaks pakkuma 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
tuge analüüsi, statistika, halduse ja 
logistika valdkonnas, tuginedes vajaduse 
korral ka liikmesriikide keskpankade ja 
järelevalveasutuste tehnilistele 
nõuannetele”. EKP toetus Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule ja 
nõukogule antavad ülesanded ei tohi 
kahjustada EKP iseseisvuse põhimõtet 
tema Euroopa Liidu toimimise lepingu 
kohaste ülesannete täitmisel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Rahvusvaheliste finantsturgude 
integreerumine nõuab Euroopa Liidult 
suuremaid jõupingutusi ülemaailmsel 
tasandil. Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu peaks kasutama kõrgetasemelise 
teaduskomitee eriteadmisi ja võtma kõik 
vajalikud kohustused ülemaailmsel 
tasandil, et tagada ELi seisukoha arvesse 
võtmine finantsstabiilsust puudutavates 
küsimustes, tehes selleks eelkõige tihedat 
koostööd Rahvusvahelise Valuutafondi 
(IMF), finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) 
ja kõigi G-20 rühma liikmetega.

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühenduse praeguses järelevalvekorras 
pööratakse liiga vähe tähelepanu 
makrotasandi usaldatavusjärelevalvele.
Vastutus makrotasandil 
usaldatavusjärelevalve analüüsimise eest 
on killustunud ning analüüse teostavad 
eri tasandi ametiasutused, samuti puudub 
mehhanism tagamaks, et makrotasandi 
usaldatavusriskid määratakse kindlaks 
piisavalt täpselt ning et hoiatused ja 
soovitused edastatakse selgelt, neid 
järgitakse ja neile reageeritakse.

(6) Euroopa Liidu ja ülemaailmsete 
finantssüsteemide nõuetekohane 
toimimine ning sellega seotud ohtude 
leevendamine nõuab makro- ja 
mikrotasandi järelevalve tõhusamat 
sidumist. Nagu on öeldud 2009. aasta 
märtsis avaldatud Turneri aruandes, mis 
käsitleb regulatiivset reageerimist 
ülemaailmsele panganduskriisile, eeldab 
parem korraldus kas riikide volituste 
suurendamist, mis tähendab vähem 
avatud ühtset turgu, või ulatuslikumat 
Euroopa integratsiooni. Arvestades 
asjaolu, et usaldusväärne finantssüsteem 
aitab suurendada Euroopa Liidu 
konkurentsivõimet ja majanduskasvu 
ning mõjutab reaalmajandust, on de 
Larosière'i töörühm ja selle põhjal ka ELi 
institutsioonid otsustanud ulatuslikuma 
Euroopa integratsiooni kasuks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) De Larosière’i aruandes märgitakse 
ka, et makrotasandi järelevalve on 
otstarbekas ainult siis, kui see saab 
kuidagi mõjutada mikrotasandi 
järelevalvet, kuid samas ei saa 
mikrotasandi usaldatavusjärelevalve 
finantsstabiilsust tulemuslikult kaitsta 
ilma makrotasandi arenguid vajalikul 
määral arvesse võtmata.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 c) Tuleks luua Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, mis 
koondaks finantsjärelevalves osalejaid nii 
riikide kui ka ELi tasandil ja toimiks 
võrgustikuna. Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemis 
osalejad teevad Euroopa Liidu lepingu 
artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse 
koostöö põhimõtte kohaselt usalduslikku 
koostööd täieliku vastastikuse austamise 
vaimus, tagades eelkõige, et nende vahel 
toimub asjakohane ja usaldusväärne 
teabevahetus. ELi tasandil peaks 
võrgustik koosnema Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogust ja kolmest 
mikrotasandi järelevalveasutusest:
määrusega (EL) nr .../2010 loodud 
Euroopa Järelevalveasutus (pangandus), 
määrusega (EL) nr .../2010 loodud 
Euroopa Järelevalveasutus 
(väärtpaberiturg) ja määrusega (EL) nr 
.../2010 loodud Euroopa 
Järelevalveasutus (kindlustus- ja 
tööandjapensionid).
(Muudatusi Euroopa järelevalveasutuste 
nimedes tuleks kohaldada kogu teksti 
ulatuses.)

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu peaks otsustama, kas soovitus 
peaks olema konfidentsiaalne või avalik, 
pidades seejuures silmas, et 
avalikustamine võib teatavatel juhtudel 
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soodustada soovituste järgimist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu tuvastab riski, mis võib seada 
tõsisesse ohtu finantsturgude 
nõuetekohase toimimise ja terviklikkuse 
või kogu Euroopa Liidu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsuse, peaks ta saama 
anda hoiatuse eriolukorra olemasolu 
kohta. Sellisel juhul peaks Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu hoiatuse 
viivitamata edastama Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
Euroopa järelevalveasutusele.
Eriolukorras peaks hoiatuse eriolukorra 
kohta andma Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et suurendada nende osatähtsust 
ja legitiimsust, tuleks kõnealused hoiatused 
ja soovitused esitada nõukogu ning 
vajaduse korral Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutuse (asutatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr …/…), Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
(asutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr …/…) ning 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
(asutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr …/…)

(9) Selleks et suurendada nende osatähtsust 
ja legitiimsust, tuleks kõnealused hoiatused 
ja soovitused esitada Euroopa Parlamendi,
nõukogu ning vajaduse korral Euroopa
järelevalveasutuse kaudu.
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kaudu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu peaks ka kontrollima soovituste 
järgimist, võttes aluseks soovituste 
adressaatide aruanded, et tagada hoiatuste 
ja soovituste tõhus järgimine. Soovituste 
adressaadid peaksid võtma asjakohased 
meetmed, välja arvatud juhul, kui 
meetmete võtmata jätmine on 
nõuetekohaselt põhjendatud („tegutse või 
selgita” mehhanism).

(10) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu peaks ka kontrollima soovituste 
järgimist, võttes aluseks soovituste 
adressaatide aruanded, et tagada hoiatuste 
ja soovituste tõhus järgimine. Soovituste 
adressaadid peaksid võtma asjakohased 
meetmed, välja arvatud juhul, kui 
meetmete võtmata jätmine on 
nõuetekohaselt põhjendatud („tegutse või 
selgita” mehhanism) eelkõige Euroopa 
Parlamendile.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu peaks otsustama, kas soovitus 
peaks olema konfidentsiaalne või avalik, 
pidades seejuures silmas, et 
avalikustamine võib teatavatel juhtudel 
soodustada soovituste järgimist.

välja jäetud

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu peaks esitama aruanded Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule vähemalt kord

(12) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu peaks esitama aruanded Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule vähemalt kord
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aastas ning oluliste finantsprobleemide 
korral sagedamini.

kahe aasta jooksul ning oluliste 
finantsprobleemide korral sagedamini.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võttes arvesse finantsturgude 
rahvusvahelist integratsiooni ja 
finantskriisi levimise riski, peaks Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu tegema 
koostööd Rahvusvahelise Valuutafondi ja 
äsja asutatud finantsstabiilsuse 
nõukoguga, et antaks varajasi hoiatusi 
ülemaailmsete makrotasandi riskide 
kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) De Larosière’i aruande osas on 
vaja järk-järgulist lähenemist. Euroopa 
Parlament ja nõukogu peaksid hiljemalt 
...* viima läbi Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja
Euroopa järelevalveasutuse täieliku 
kontrollimise.
* ELT: palun lisada kuupäev: kolm aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem koosneb järgmistest üksustest:
a) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu;
b) määrusega (EL) nr .../2010 (ESMA) 
loodud Euroopa Järelevalveasutus 
(väärtpaberiturg);
c) määrusega (EL) nr .../2010 (EIOPA) 
loodud Euroopa Järelevalveasutus 
(kindlustus- ja tööandjapensionid);
d) määrusega (EL) nr .../2010 (EBA) 
loodud Euroopa Järelevalveasutus 
(pangandus);
e) määruste (EÜ) nr .../... [EBA], nr .../...
[ESMA] ja nr .../... [EIOPA] artiklis 40 
nimetatud Euroopa Järelevalveasutus 
(ühiskomitee);
f) liikmesriikide asutused, nagu on 
täpsustatud määruse (EL) nr .../...
[ESMA] artikli 1 lõikes 2, määruse (EL) 
nr …/2009 [EIOPA] artikli 1 lõikes 2 ja 
määruse (EL) nr …/… [EBA] artikli 1 
lõikes 2;
g) komisjon määruste (EL) nr .../...
[EBA], nr .../... [ESMA] ja nr .../...
[EIOPA] artiklites 7 ja 9 osutatud 
ülesannete elluviimiseks.
Punktides b, c ja d osutatud Euroopa 
järelevalveasutuste asukoht on [xxx].
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemis osalejad teevad Euroopa Liidu 
lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud 
lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt 
usalduslikku koostööd täieliku 
vastastikuse austamise vaimus, tagades 
eelkõige, et nende vahel toimub 
asjakohane ja usaldusväärne 
teabevahetus.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) annab riskihoiatused, kui riskid on liiga 
suured;

(c) annab riskihoiatused, kui riskid on liiga 
suured, ja annab vajaduse korral teada, et 
on eriolukord;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teeb tihedat koostööd Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemiga ja 
vajaduse korral varustab Euroopa 
järelevalveasutusi sellise teabega 
süsteemsete riskide kohta, mis on neile 
vajalik oma ülesannete täitmiseks;

(f) teeb tihedat koostööd Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi kõigi 
teiste osalejatega ja vajaduse korral 
varustab Euroopa järelevalveasutusi sellise 
teabega süsteemsete riskide kohta, mis on 
neile vajalik oma ülesannete täitmiseks;
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) osaleb Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitees;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Enne ametisse astumist tutvustavad 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
eesistuja ja eesistuja esimene asetäitja 
Euroopa Parlamendile avalikul 
kuulamisel seda, kuidas nad kavatsevad 
täita oma ülesandeid käesoleva määruse 
kohaselt. Euroopa Parlament kuulab 
eesistuja teist asetäitjat tema ametis ühe 
Euroopa järelevalveasutuse esimehena 
määruste (EÜ) nr .../... [EBA], nr .../...
[ESMA] ja nr .../... [EIOPA] artikli XX 
kohaselt.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vajadusel kutsutakse haldusnõukogu 
koosolekutele osalema kõrgeid esindajaid 
sarnastes valdkondades tegutsevatest 
rahvusvahelistest institutsioonidest.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Vajadusel kutsutakse haldusnõukogu 
koosolekutele osalema Euroopa 
Majanduspiirkonna kõrge esindaja.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral küsib Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu nõu 
asjaomastelt erasektori sidusrühmadelt.

Vajaduse korral küsib Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu nõu 
asjaomastelt erasektori sidusrühmadelt, 
kaasa arvatud ametiühingud, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
tarbijaühingud.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
võib taotleda teavet Euroopa 
järelevalveasutustelt kas kokkuvõtlikul 
kujul või koondatuna, nii et üksikuid 
finantseerimisasutusi ei ole võimalik 
tuvastada. Kui taotletud andmed ei ole 
kõnealustele asutustele kättesaadavad või 
need ei ole tehtud kättesaadavaks 
õigeaegselt, võib Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu taotleda andmeid 
liikmesriikide järelevalveasutustelt, 
keskpankadelt või muudelt asutustelt.

3. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
taotlusel annavad Euroopa 
järelevalveasutused teavet kas 
kokkuvõtlikul kujul või koondatuna, nii et 
üksikuid finantseerimisasutusi ei ole 
võimalik tuvastada. Kui taotletud andmed 
ei ole kõnealustele asutustele 
kättesaadavad või need ei ole tehtud 
kättesaadavaks õigeaegselt, annavad
liikmesriikide järelevalveasutused, 
keskpangad või muud asutused andmeid 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
taotlusel.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu
võib Euroopa järelevalveasutustele esitada 
põhjendatud taotluse selliste andmete 
esitamiseks, mis ei ole kokkuvõtlikud ega 
koondatud.

4. Vastavalt Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu põhjendatud taotlusele esitavad
Euroopa järelevalveasutused andmed, mis 
ei ole kokkuvõtlikud ega koondatud.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu töötajaid, eelkõige 
järelevalvajate kolleegiume võib kutsuda 
koos Euroopa järelevalveasutustega 
järelevalvajate ja süsteemi seisukohalt 
oluliste finantsgruppide vahelistele 
koosolekutele, kus nad võivad esitada 
küsimusi ja saada asjakohast teavet 
otsesest allikast.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Hoiatused ja soovitused edastatakse ka 
asjaomasele adressaadile nõukogu kaudu
ja juhul, kui need on adresseeritud ühele 
või mitmele liikmesriigi 
järelevalveasutusele, edastatakse need ka 
Euroopa järelevalveasutustele.

3. Hoiatused ja soovitused edastatakse ka 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning
juhul, kui need on adresseeritud ühele või 
mitmele liikmesriigi järelevalveasutusele, 
edastatakse need ka Euroopa 
järelevalveasutustele.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Tegevus hädaolukordades

1. Kui tekivad ebasoodsad suundumused, 
mis võivad seada tõsisesse ohtu 
finantsturgude nõuetekohase toimimise ja 
terviklikkuse või kogu Euroopa Liidu 
finantssüsteemi või mõne selle osa 
stabiilsuse, võib Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu vastavalt määruste (EÜ) 
nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus], nr .../... [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] ja 
nr…/…[Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artikli 3 lõike 2 punktile b ja artiklile 10 
anda omal initsiatiivil või Euroopa 
järelevalveasutuse, Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni taotlusel hoiatusi 
hädaolukorra kohta.
2. Hoiatuse andmisel teavitab Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu üheaegselt 
Euroopa Parlamenti, nõukogu, komisjoni 
ja asjaomast Euroopa järelevalveasutust.
3. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
vaatab lõikes 1 viidatud otsuse läbi omal 
algatusel või Euroopa järelevalveasutuse, 
Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
komisjoni taotlusel.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui artikli 3 lõike 2 punktis d osutatud 
soovitus on adresseeritud ühele või 
mitmele Euroopa järelevalveasutusele või 

1. Kui artikli 3 lõike 2 punktis d osutatud 
soovitus on adresseeritud ühele või 
mitmele Euroopa järelevalveasutusele või 
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ühele või mitmele liikmesriigi 
järelevalveasutusele, teatavad adressaadid 
soovituse alusel võetud meetmetest 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
või põhjendavad, miks meetmeid ei võetud.
Nõukogu ja vajaduse korral Euroopa 
järelevalveasutusi teavitatakse.

ühele või mitmele liikmesriigi 
järelevalveasutusele, teatavad adressaadid 
soovituse alusel võetud meetmetest 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
või põhjendavad, miks meetmeid ei võetud.
Euroopa Parlamenti, nõukogu ja vajaduse 
korral Euroopa järelevalveasutusi 
teavitatakse.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu otsustab, et soovitust ei ole 
järgitud ja adressaatide põhjendused 
meetmete võtmata jätmise kohta ei ole 
piisavad, teavitab ta nõukogu ja vajaduse 
korral asjaomaseid Euroopa 
järelevalveasutusi.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu otsustab, et soovitust ei ole 
järgitud ja adressaatide põhjendused 
meetmete võtmata jätmise kohta ei ole 
piisavad, teavitab ta Euroopa Parlamenti,
nõukogu ja vajaduse korral asjaomaseid 
Euroopa järelevalveasutusi.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui avaldatud soovitust ei järgita ja 
kui adressaatide põhjendused meetmete 
võtmata jätmise kohta ei ole piisavad, võib 
Euroopa Parlament pärast Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja 
nõukoguga konsulteerimist kutsuda 
adressaadid Euroopa Parlamendile aru 
andma.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
esitab vähemalt kord aastas aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

1. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
esitab vähemalt kaks korda aastas aruande 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevas artiklis nimetatud 
aruanded peavad olema avalikkusele 
kättesaadavad.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
uurib nõukogu või komisjoni palvel ka 
eriküsimusi.

2. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
uurib Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
komisjoni palvel ka eriküsimusi.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Parlamendi taotlusel võivad 
Euroopa Parlamendi asjaomased 
komisjonid kuulata Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu presidenti või teisi 
juhtkomitee liikmeid.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu vaatab käesoleva määruse läbi 
komisjoni aruande alusel, mille see esitab 
pärast seda, kui määruse jõustumisest on 
möödunud kolm aastat, ning otsustab
pärast Euroopa Keskpanga arvamuse 
saamist, kas Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ülesanded ja struktuur on vaja 
läbi vaadata.

Euroopa Parlament ja nõukogu vaatavad
käesoleva määruse läbi komisjoni aruande 
alusel, mille see esitab pärast seda, kui 
määruse jõustumisest on möödunud kolm 
aastat, ning otsustavad pärast Euroopa 
Keskpanga arvamuse saamist, kas Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesanded ja 
struktuur on vaja läbi vaadata.

Aruandes tuleb eelkõige hinnata, kas
– Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi ülesehitus tuleks lihtsamaks 
muuta ja seda tugevdada, et suurendada 
makro- ja mikrotasandi ning Euroopa 
järelevalveasutuste sidusust;
– Euroopa järelevalveasutuste 
reguleerimispädevust tuleks suurendada;
– Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi areng on kooskõlas üldise 
arenguga;
– Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem on piisavalt mitmekülgne ja 
kvaliteetne.
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