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Muudatusettepanek 42
Vital Moreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 1 teist lõiku ja artikleid 10 ja 11 
ning Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklit 15,

Or. en

Muudatusettepanek 43
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Viimastel aastakümnetel on EL teinud 
olulisi edusamme pangandusteenuste 
siseturu loomisel. Sellest tulenevalt on 
pangakontsernidel, mille peakorterid 
asuvad teises liikmesriigis, märkimisväärne 
turuosa mitmes liikmesriigis ning 
krediidiasutused on oma tegevust 
geograafiliselt mitmekesistanud, seda 
eelkõige euroalal.

(1) Viimastel aastakümnetel on EL teinud 
olulisi edusamme pangandusteenuste 
siseturu loomisel, vähendades samal ajal 
oluliselt finantsturgude reguleeritust. 
Sellest tulenevalt on pangakontsernidel, 
mille peakorterid asuvad teises 
liikmesriigis, märkimisväärne turuosa 
mitmes liikmesriigis ning krediidiasutused 
on oma tegevust geograafiliselt 
mitmekesistanud, seda eelkõige euroalal.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Finantsturgude reguleerituse 
vähendamise tagajärjel on turuosalised 
õhutanud ülemäärast spekulatsiooni 
erinevate finantstoodetega, millel sageli ei 
olnud makromajanduslikust seisukohast 
lisandväärtust. Sellist käitumist võib
pidada praeguse finants- ja riigivõlakriisi 
üheks peamiseks põhjuseks. Mitmes ELi 
liikmesriigis ei ole järelevalveasutused 
suutnud nimetatud probleeme tuvastada 
või kohaselt reageerida.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Pangandusteenuste siseturu 
säilitamine ja suurem integreeritus on
oluline, et kiirendada majanduse 
elavnemist liidus. Siiski on see üha 
keerukam. Tõenditest nähtub, et liidu 
pangandusturgude integratsioon on 
peatumas.

(2) Usaldusväärsed finantssüsteemid, mis 
teenivad üldsuse heaolu ja 
reaalmajanduse vajadusi, on olulised, et 
kiirendada majanduse elavnemist liidus. 
Siiski on see üha keerukam.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Marietta Giannakou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Pangandusteenuste siseturu säilitamine (2) Pangandusteenuste siseturu säilitamine 
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ja suurem integreeritus on oluline, et 
kiirendada majanduse elavnemist liidus. 
Siiski on see üha keerukam. Tõenditest 
nähtub, et liidu pangandusturgude 
integratsioon on peatumas.

ja suurem integreeritus on oluline, et 
kiirendada majanduse elavnemist liidus. 
Siiski on see üha keerukam. Tõenditest 
nähtub, et liidu pangandusturgude 
integratsioon on peatumas. Prognoositakse 
Euroopa Liidu sisese pangandussüsteemi 
suuremat koondumist ja sellest tulenevat 
kõigis euroala liikmesriikides tegutsevate 
krediidiasutuste arvu märkimisväärset 
vähenemist.

Or. el

Muudatusettepanek 47
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Samal ajal peavad järelevalveasutused 
suurendama oma järelevalvealast kontrolli, 
et võtta arvesse viimaste aastate 
finantskriisi õppetunde ning suutma 
järelevalvet teostada väga keerukate 
omavahel seotud turgude ja asutuste üle.

(3) Samal ajal peavad järelevalveasutused 
suurendama oma järelevalvealast kontrolli, 
et võtta arvesse viimaste aastate 
finantskriisi õppetunde ning suutma 
järelevalvet teostada väga keerukate ja 
potentsiaalselt ohtlike omavahel seotud 
turgude ja asutuste üle.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Individuaalsete pankade järelevalve 
ELis on peamiselt liikmesriikide 
pädevuses. See piirab järelevalve 
tulemuslikkust ja järelevalveasutuste 
võimet jõuda ühisele arusaamale 

(4) Individuaalsete pankade järelevalve 
ELis on peamiselt liikmesriikide 
pädevuses. See piirab järelevalve 
tulemuslikkust ja järelevalveasutuste 
võimet jõuda ühisele arusaamale 
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pangandussektori usaldusväärsuse kohta 
kogu ELis. Selleks, et säilitada ja
suurendada turgude integreerimise
positiivset mõju majanduskasvule ja 
heaolule, tuleks suurendada 
järelevalveülesannete integreeritust.

pangandussektori usaldusväärsuse kohta 
kogu ELis. Selleks, et saavutada kestliku 
majanduskasvu, heaolu suurenemise ja
sotsiaalse õigluse integreerimise eesmärke
seoses majanduskasvu ja heaoluga, tuleks 
suurendada järelevalveülesannete 
integreeritust. Käesoleva õigusakti 
üldeesmärk on parandada Euroopa 
finantsturgude järelevalvet eesmärgiga 
kaitsta riigieelarveid ja maksumaksjaid 
spekulatsiooni ning finantsturu osaliste 
väärkäitumise riskide eest.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Krediidiasutuse usaldatavus on sageli 
siiski tugevalt seotud liikmesriigiga, kus 
see asub. Kahtlused valitsemissektori võla 
jätkusuutlikkuse, majanduskasvu 
väljavaadete ja krediidiasutuste 
elujõulisuse suhtes on loonud negatiivseid, 
üksteist vastastikku tugevdavaid 
turusuundumusi. See võib ohustada 
mõnede krediidiasutuste elujõulisust ning 
finantssüsteemi stabiilsust ja tõsiselt 
koormata asjaomase liikmesriigi juba niigi 
pingelist riigirahandust. Probleemiga 
kaasnevad spetsiifilised riskid euroalal, kus 
ühisraha suurendab tõenäosust, et 
negatiivsed arengud ühes liikmesriigis 
ohustavad majandusarengut ja euroala kui 
terviku stabiilsust.

(5) Krediidiasutuse usaldatavus on sageli 
siiski tugevalt seotud liikmesriigiga, kus 
see asub. Kahtlused valitsemissektori võla 
jätkusuutlikkuse, majanduskasvu 
väljavaadete ja krediidiasutuste 
elujõulisuse suhtes on loonud negatiivseid, 
üksteist vastastikku tugevdavaid 
turusuundumusi. See võib ohustada 
mõnede krediidiasutuste elujõulisust ning 
finantssüsteemi stabiilsust ja koormab
tõsiselt asjaomase liikmesriigi juba niigi 
pingelist riigirahandust. Probleemiga 
kaasnevad spetsiifilised riskid euroalal, kus 
ühisraha suurendab tõenäosust, et 
negatiivsed arengud ühes liikmesriigis 
ohustavad majandusarengut ja euroala kui 
terviku stabiilsust.

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
mis loodi 2011. aastal Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta 
määrusega (EL) nr 1093/2010 (millega 
asutatakse Euroopa Järelevalveasutus 
(Euroopa Pangandusjärelevalve)), ning 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem, mis 
loodi kõnealuse määruse artikliga 2 ja 24. 
novembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 
1094/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve)) ja
24. novembri 2010. aasta määrusega (EL) 
nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve)) on oluliselt 
parandanud panganduse 
järelevalveasutuste vahelist koostööd ELis. 
EBA aitab oluliselt kaasa 
finantsteenustealaste ühtsete eeskirjade 
loomisele ELis ning tal on olnud keskne 
roll 2011. aasta oktoobris Euroopa 
Ülemkogu poolt kokku lepitud peamiste 
ELi krediidiasutuste rekapitaliseerimise 
järjepideval rakendamisel.

(6) Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 
mis loodi 2011. aastal Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta 
määrusega (EL) nr 1093/2010 (millega 
asutatakse Euroopa Järelevalveasutus 
(Euroopa Pangandusjärelevalve)), ning 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem, mis 
loodi kõnealuse määruse artikliga 2 ja 24. 
novembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 
1094/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve)) ja 
24. novembri 2010. aasta määrusega (EL) 
nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve)) on oluliselt 
parandanud panganduse 
järelevalveasutuste vahelist koostööd ELis. 
EBA aitab oluliselt kaasa 
finantsteenustealaste ühtsete eeskirjade 
loomisele ELis ning on ELi pankade 
usaldatavusnormatiivide ühtlustatud 
rakendamise lõplik tagaja, kehtestades 
kvaliteetsed ühised regulatiivsed ja 
järelevalvestandardid ning -tavad, kaasa 
arvatud seonduvad metoodikad ning 
mõõtmis-, seire- ja hindamisviisid, ning 
jõustades õiguslikult siduvate ELi 
õigusaktide järjepidevat kohaldamist ning 
vahendades ja lahendades vaidlusi 
ühtsesse järelevalvesüsteemi kaasatud 
pädevate asutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Vital Moreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Aluslepingutes, konkreetselt ELi 
lepingu artikli 13 lõikes 2, on sätestatud 
liidu institutsioonide vaheline lojaalse 
koostöö põhimõte.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Seega tuleks luua Euroopa 
pangandusliit, mida toetatakse tõeliselt 
ühtsete eeskirjadega finantsteenuste ühtse 
turu kui terviku jaoks ja mis koosneb 
ühtsest järelevalvemehhanismist, ühtsest
hoiuste tagamise ja pangakriiside 
lahendamise raamistikust. Silmas pidades 
ühisrahas osalevate liikmesriikide vahelisi 
tihedaid seoseid ja suhteid peaks 
pangandusliitu kohaldama vähemalt kõigi 
euroala liikmesriikide suhtes. Selleks et 
siseturgu säilitada ja tugevdada ning 
ulatuses, mil määral see on 
institutsionaalselt võimalik, peaks 
pangandusliit olema avatud ka teistele 
liikmesriikidele.

(9) Seega tuleks kehtestada ühtsed 
eeskirjad finantsteenuste ühtse turu kui 
terviku jaoks, EBA koostatud Euroopa 
järelevalve käsiraamat ning hoiuste 
tagamise ja pangakriiside lahendamise 
raamistik. Silmas pidades ühisrahas 
osalevate liikmesriikide vahelisi tihedaid 
seoseid ja suhteid peaks ühtset 
järelevalvemehhanismi kohaldama 
vähemalt kõigi euroala liikmesriikide 
suhtes. Selleks et vähendada 
finantsturgude võimalikke ohte Euroopa 
integratsiooniprotsessile ning ulatuses, mil 
määral see on institutsionaalselt võimalik, 
on vaja lähitulevikus kehtestada ühtne 
järelevalvemehhanism kogu Euroopa 
Liidu jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 53
György Schöpflin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Seega tuleks luua Euroopa 
pangandusliit, mida toetatakse tõeliselt 
ühtsete eeskirjadega finantsteenuste ühtse 
turu kui terviku jaoks ja mis koosneb 
ühtsest järelevalvemehhanismist, ühtsest 
hoiuste tagamise ja pangakriiside 
lahendamise raamistikust. Silmas pidades
ühisrahas osalevate liikmesriikide vahelisi 
tihedaid seoseid ja suhteid peaks 
pangandusliitu kohaldama vähemalt kõigi 
euroala liikmesriikide suhtes. Selleks et 
siseturgu säilitada ja tugevdada ning 
ulatuses, mil määral see on 
institutsionaalselt võimalik, peaks 
pangandusliit olema avatud ka teistele 
liikmesriikidele.

(9) Seega tuleks luua Euroopa 
pangandusliit, mida toetatakse tõeliselt 
ühtsete eeskirjadega finantsteenuste ühtse 
turu kui terviku jaoks ja mis koosneb 
ühtsest järelevalvemehhanismist, ühtsest
hoiuste tagamise ja pangakriiside 
lahendamise raamistikust. Silmas pidades 
ühisrahas osalevate liikmesriikide vahelisi 
tihedaid seoseid ja suhteid peaks 
pangandusliitu kohaldama vähemalt kõigi 
euroala liikmesriikide suhtes. Selleks et 
siseturgu säilitada ja tugevdada ning 
ulatuses, mil määral see on 
institutsionaalselt võimalik, peaks 
pangandusliit olema avatud ka teistele 
liikmesriikidele, kelle vääring ei ole euro, 
kuid kes on alustanud EKPga artikli 6 
kohaselt tihedat koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Esimese sammuna pangandusliidu 
suunas peaks ühtne järelevalvemehhanism 
tagama, et ELi poliitikat seoses 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalvega rakendatakse ühtselt ja 
tulemuslikult, et finantsteenustealaseid 
ühtseid eeskirju kohaldatakse
krediidiasutuste suhtes võrdselt kõigis 
asjaomastes liikmesriikides ning et 
kõnealuste krediidiasutuste suhtes 
kohaldatakse kvaliteetset järelevalvet, mis 
on vaba muudest, usaldatavusnõuetega 
mitteseotud kaalutlustest. Ühtne 
järelevalvemehhanism on aluseks 

(10) Ühtne järelevalvemehhanism peaks
tagama, et ELi poliitikat seoses 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalvega rakendatakse ühtselt ja 
tulemuslikult, et finantsteenustealaseid 
ühtseid eeskirju kohaldatakse 
krediidiasutuste suhtes võrdselt kõigis 
asjaomastes liikmesriikides ning et 
kõnealuste krediidiasutuste suhtes 
kohaldatakse kvaliteetset järelevalvet, mis 
on vaba muudest, usaldatavusnõuetega 
mitteseotud kaalutlustest. Olemasolevate 
riiklike järelevalveasutuste kaasamine 
tagab riikide õigus- ja maksusüsteeme ja 
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järgmistele sammudele pangandusliidu 
suunas. See kajastab põhimõtet, et ühiste 
sekkumismehhanismide mis tahes 
kehtestamisele kriiside korral peaks 
eelnema ühised kontrollid, et vähendada 
sekkumismehhanismide kasutamise 
vajaduse tõenäosust.

konkreetseid turutingimusi ja struktuure 
hõlmavate teadmiste ja ressursside 
kättesaadavuse liikmesriikides. Ühtne 
järelevalvemehhanism võiks olla aluseks 
järgmistele sammudele pangandusliidu 
suunas. See kajastab põhimõtet, et ühiste 
sekkumismehhanismide mis tahes 
kehtestamisele kriiside korral peaks 
eelnema ühised kontrollid, et vähendada 
sekkumismehhanismide kasutamise 
vajaduse tõenäosust.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EKP, kes on euroala keskpank ning 
omab ulatuslikke eksperditeadmisi 
makromajanduslikes ja finantsstabiilsuse 
küsimustes, sobib täitma 
järelevalveülesandeid, mis keskenduvad 
Euroopa finantssüsteemi stabiilsuse 
kaitsmisele. Mitmes liikmesriigis 
keskpangad juba vastutavad panganduse 
järelevalve eest. Seepärast tuleks EKP-le 
anda eriülesanded seoses euroala 
krediidiasutuste järelevalve poliitikaga.

(11) EKP, kes on euroala keskpank ning 
omab ulatuslikke eksperditeadmisi 
makromajanduslikes ja finantsstabiilsuse 
küsimustes, sobib täitma konkreetseid
järelevalveülesandeid, mis keskenduvad 
Euroopa finantssüsteemi stabiilsuse 
kaitsmisele tundlikus ülesannete jaotuses 
olemasolevate riiklike 
järelevalveasutustega. Üleminekuetapiks 
ning kõigi õiguslike aspektide põhjaliku 
uurimise ajaks tuleks EKP-le kooskõlas 
käesoleva määrusega anda eriülesanded 
seoses euroala teatud krediidiasutuste 
järelevalve poliitikaga. Ühtse 
järelevalvemehhanismi raames peavad 
riiklikud pädevad asutused täitma kõiki 
otsese EKP järelevalve alt välja jäävaid 
ülesandeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EKP, kes on euroala keskpank ning 
omab ulatuslikke eksperditeadmisi 
makromajanduslikes ja finantsstabiilsuse 
küsimustes, sobib täitma 
järelevalveülesandeid, mis keskenduvad 
Euroopa finantssüsteemi stabiilsuse 
kaitsmisele. Mitmes liikmesriigis
keskpangad juba vastutavad panganduse 
järelevalve eest. Seepärast tuleks EKP-le 
anda eriülesanded seoses euroala 
krediidiasutuste järelevalve poliitikaga.

(11) EKP, kes on euroala keskpank ning 
omab ulatuslikke eksperditeadmisi 
makromajanduslikes ja finantsstabiilsuse 
küsimustes, sobib täitma 
järelevalveülesandeid, mis keskenduvad 
Euroopa finantssüsteemi stabiilsuse 
kaitsmisele. EKP kaasamine aitab 
parandada integreeritud 
järelevalvemehhanismi usaldusväärsust ja 
tõhusust. Teisalt vastutavad enamikus 
liikmesriikides keskpangad juba 
panganduse järelevalve eest ning seega on 
osana tugevama majandus- ja 
rahandusliidu pikaajalisest visioonist 
tähtis kasutada seda võimalust ka EKP 
rolli tugevdamiseks tõelise keskpangana.
Peale selle on sel lahendusel võrreldes 
ettepanekutega luua tulevikus uus 
Euroopa pangandusjärelevalve eest 
vastutav ametiasutus ka see eelis, et see ei 
suurenda ELi institutsioonilise struktuuri 
keerukust. Seepärast tuleks EKP-le anda 
eriülesanded seoses euroala 
krediidiasutuste järelevalve poliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 57
György Schöpflin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) EKP, kes on euroala keskpank ning 
omab ulatuslikke eksperditeadmisi 
makromajanduslikes ja finantsstabiilsuse 
küsimustes, sobib täitma 
järelevalveülesandeid, mis keskenduvad 

(11) EKP, kes on euroala keskpank, kellel
on juurdepääs paljudele 
teaberessurssidele, laialdaselt tunnustatud 
teadmised ning kes on säilitanud kriisi 
kestel oma usaldusväärsuse, sobib täitma 
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Euroopa finantssüsteemi stabiilsuse 
kaitsmisele. Mitmes liikmesriigis 
keskpangad juba vastutavad panganduse 
järelevalve eest. Seepärast tuleks EKP-le 
anda eriülesanded seoses euroala 
krediidiasutuste järelevalve poliitikaga.

järelevalveülesandeid, mis keskenduvad 
Euroopa finantssüsteemi stabiilsuse 
kaitsmisele. Mitmes liikmesriigis 
keskpangad juba vastutavad panganduse 
järelevalve eest. Seepärast tuleks EKP-le 
anda eriülesanded seoses euroala 
krediidiasutuste järelevalve poliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) EKP-le tuleks anda need 
järelevalvealased eriülesanded, mis on 
määrava tähtsusega krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ELi 
poliitika ühtse ja tulemusliku rakendamise 
tagamiseks, ülejäänud ülesannete täitmine 
peaks jääma liikmesriikide ametiasutustele. 
EKP ülesanded peaksid hõlmama 
meetmeid, mis võetakse süsteemse 
stabiilsuse saavutamiseks.

(12) EKP-le tuleks anda need 
järelevalvealased eriülesanded, mis on 
määrava tähtsusega krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ELi 
poliitika ühtse ja tulemusliku rakendamise 
tagamiseks, ülejäänud ülesannete täitmine 
peaks jääma liikmesriikide ametiasutustele. 
Selle ülesande jaoks ning krediidiasutuste 
puhul, kes jäävad EKP vahetu järelevalve 
alt välja, peavad liikmesriigid tagama 
ühtse järelevalvemehhanismi raames 
tõhusa ja sidusa järelevalve riiklike 
pädevate asutuste poolt. EKP ülesanded 
peaksid hõlmama meetmeid, mis võetakse 
süsteemse stabiilsuse saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Marietta Giannakou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) EKP-le tuleks anda need 
järelevalvealased eriülesanded, mis on 
määrava tähtsusega krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ELi 
poliitika ühtse ja tulemusliku rakendamise 
tagamiseks, ülejäänud ülesannete täitmine 
peaks jääma liikmesriikide ametiasutustele. 
EKP ülesanded peaksid hõlmama 
meetmeid, mis võetakse süsteemse 
stabiilsuse saavutamiseks.

(12) EKP-le tuleks anda need 
järelevalvealased eriülesanded, mis on 
määrava tähtsusega krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ELi 
poliitika ühtse ja tulemusliku rakendamise 
tagamiseks, ülejäänud ülesannete täitmine 
peaks jääma liikmesriikide ametiasutustele. 
EKP ülesanded peaksid hõlmama 
meetmeid, mis võetakse süsteemse 
stabiilsuse saavutamiseks. Seega ei tohi 
rahandusasutusele järelevalveülesannete 
määramine kallutada seda kõrvale 
esmasest eesmärgist, milleks on 
hinnataseme stabiilsuse tagamine.

Or. el

Muudatusettepanek 60
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Suurte pankade turvalisus ja 
usaldusväärsus on eriti olulised, et tagada 
finantssüsteemi stabiilsus. Siiski nähtub 
hiljutisest kogemusest, et ka väiksemad 
pangad võivad finantsstabiilsuse ohtu 
seada. Seepärast peaks EKP saama täita 
järelevalveülesandeid osalevate 
liikmesriikide kõigi pankade suhtes.

(13) Süsteemse olulisusega 
finantseerimisasutused kujutavad endast 
Euroopa majandusele erilist ohtu. EKP 
tagab, et need asutused kohaldavad 
ärimudeleid, mis teenivad pigem inimesi 
ja reaalmajandust kui nende osanikke. 
Sel põhjusel peaks EKP teostama nende 
asutuste üle järelevalvet tihedas koostöös 
riiklike järelevalveasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Krediidiasutustele tegevuslubade 
andmine enne tegevuse alustamist on 
peamine usaldatavusnõuete täitmise 
meetod tagamaks, et sellist tegevust 
teostavad ainult ettevõtjad, kellel on kindel 
majanduslik alus, korraldus, mis võimaldab 
tegeleda hoiuste kaasamise ja 
laenuandmisega seotud spetsiifiliste 
riskidega, ning sobivad juhid. EKP-l peaks 
seepärast olema ülesanne anda 
krediidiasutustele tegevuslube ja ta peaks 
vastutama tegevuslubade kehtetuks 
tunnistamise eest.

(14) Krediidiasutustele tegevuslubade 
andmine enne tegevuse alustamist on 
peamine usaldatavusnõuete täitmise 
meetod tagamaks, et sellist tegevust 
teostavad ainult ettevõtjad, kellel on kindel 
majanduslik alus, korraldus, mis võimaldab 
tegeleda hoiuste kaasamise ja 
laenuandmisega seotud spetsiifiliste 
riskidega, ning sobivad juhid. EKP-l peaks 
seepärast olema käesoleva määruse 
artikli 4 reguleerimisalas ülesanne anda 
krediidiasutustele tegevuslube ja ta peaks 
vastutama tegevuslubade kehtetuks 
tunnistamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mis tahes uue omaniku sobilikkuse 
hindamine enne märkimisväärse osaluse 
ostmist krediidiasutuses on asendamatu 
vahend krediidiasutuste omanike jätkuva 
sobilikkuse ja rahandusliku 
usaldusväärsuse tagamiseks. EKP kui liidu 
institutsioon saab sellist hindamist teostada 
ilma, et kehtestataks põhjendamatuid 
piiranguid siseturule. EKP-l peaks olema 
ülesanne hinnata krediidiasutustes 
märkimisväärse osaluse omandamist ja 
võõrandamist.

(16) Mis tahes uue omaniku sobilikkuse 
hindamine enne märkimisväärse osaluse 
ostmist krediidiasutuses on asendamatu 
vahend krediidiasutuste omanike jätkuva 
sobilikkuse ja rahandusliku 
usaldusväärsuse tagamiseks. EKP kui liidu 
institutsioon saab sellist hindamist teostada 
ilma, et kehtestataks põhjendamatuid 
piiranguid siseturule. EKP-l peaks 
seepärast olema käesoleva määruse 
artikli 4 reguleerimisalas ülesanne hinnata 
krediidiasutustes märkimisväärse osaluse 
omandamist ja võõrandamist, v.a 
liikmesriikide riigiasutuste või nende
piirkondlike harude teostatavat 
omandamist ja võõrandamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Krediidiasutuste usaldatavusnõuete 
täitmisega seotud usaldusväärsuse 
eeltingimus on nende ELi eeskirjade 
täitmine, millega nõutakse 
krediidiasutustelt, et neil on teatav 
kapitalitase krediidiasutuste 
majandustegevusele omaste riskide 
katmiseks, et nad piiravad individuaalsetest 
vastaspooltest tulenevate riskipositsioonide 
mahtu, et nad avalikustavad teabe 
krediidiasutuse finantsseisundi kohta, et 
nad omavad piisavalt likviidseid varasid 
turupingete olukorras vastupidamiseks ning 
et nad piiravad finantsvõimendust. EKP 
ülesanne peaks olema tagada nende 
eeskirjade järgimine ning kehtestada 
rangemad usaldatavusnõuded ja kohaldada 
liidu õigusaktides konkreetselt sätestatud 
juhtudel täiendavaid meetmeid 
krediidiasutuste suhtes.

(17) Krediidiasutuste usaldatavusnõuete 
täitmisega seotud usaldusväärsuse 
eeltingimus on nende ELi eeskirjade 
täitmine, millega nõutakse 
krediidiasutustelt, et neil on teatav 
kapitalitase krediidiasutuste 
majandustegevusele omaste riskide 
katmiseks, et nad piiravad individuaalsetest 
vastaspooltest tulenevate riskipositsioonide 
mahtu, et nad avalikustavad teabe 
krediidiasutuse finantsseisundi kohta, et 
nad omavad piisavalt likviidseid varasid 
turupingete olukorras vastupidamiseks ning 
et nad piiravad finantsvõimendust. 
Käesoleva määruse artikli 4 
reguleerimisalas peaks EKP ülesanne 
seepärast olema tagada nende eeskirjade 
järgimine ning kehtestada rangemad 
usaldatavusnõuded ja kohaldada liidu 
õigusaktides konkreetselt sätestatud 
juhtudel täiendavaid meetmeid 
krediidiasutuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Täiendavad kapitalipuhvrid, (18) Täiendavad kapitalipuhvrid, 
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sealhulgas kapitali säilitamise puhver ja 
vastutsükliline kapitalipuhver tagamaks, et 
krediidiasutused koguvad majanduskasvu 
perioodidel piisava omakapitali, et katta 
kahjud stressiolukordades, on peamised 
usaldatavusnõuete täitmise vahendid, et 
tagada piisav kahjude katmise võime. 
EKP-l peaks olema ülesanne kehtestada 
selliseid puhvreid ja tagada, et 
krediidiasutused neid järgivad.

sealhulgas kapitali säilitamise puhver, 
vastutsükliline kapitalipuhver ja süsteemse 
olulisusega finantseerimisasutuste 
puhver, milles on lepitud kokku 
kapitalinõuete neljandas direktiivis, 
tagamaks, et krediidiasutused koguvad 
majanduskasvu perioodidel piisava 
omakapitali, et katta kahjud 
stressiolukordades, on peamised 
usaldatavusnõuete täitmise vahendid, et 
tagada piisav kahjude katmise võime. 
Seepärast peaks EKP-l olema käesoleva 
määruse artikli 4 reguleerimisalas 
ülesanne kehtestada selliseid puhvreid ja 
tagada, et krediidiasutused neid järgivad.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Krediidiasutuse turvalisus ja 
usaldusväärsus sõltuvad ka asjakohase 
sisemise kapitali allokeerimisest, võttes 
arvesse riske, millele krediidiasutus võib
olla avatud, ning asjakohaste asutusesiseste 
organisatsiooniliste struktuuride ja 
äriühingu üldjuhtimise korra olemasolust. 
Seepärast peaks EKP-l olema ülesanne 
kohaldada nõudeid, millega tagatakse, et 
krediidiasutused on kehtestanud töökindla 
üldjuhtimise korra, protsessid ja 
mehhanismid, sealhulgas strateegiad ja 
menetlused oma sisemise kapitali 
asjakohasuse hindamiseks ja säilitamiseks. 
Puuduste korral peaks EKP-l olema ka 
ülesanne kehtestada asjakohaseid 
meetmeid, sealhulgas täiendavate 
omavahendite erinõudeid, avaldamise 
erinõudeid ja likviidsuse erinõudeid.

(19) Krediidiasutuse turvalisus ja 
usaldusväärsus sõltuvad ka asjakohase 
sisemise kapitali allokeerimisest, võttes 
arvesse riske, millele krediidiasutus võib 
olla avatud, ning asjakohaste asutusesiseste 
organisatsiooniliste struktuuride ja 
äriühingu üldjuhtimise korra olemasolust. 
Seepärast peaks EKP-l olema käesoleva 
määruse artikli 4 reguleerimisalas
ülesanne kohaldada nõudeid, millega 
tagatakse, et krediidiasutused on 
kehtestanud töökindla üldjuhtimise korra, 
protsessid ja mehhanismid, sealhulgas 
strateegiad ja menetlused oma sisemise 
kapitali asjakohasuse hindamiseks ja 
säilitamiseks. Puuduste korral peaks EKP-l 
olema ka ülesanne kehtestada asjakohaseid 
meetmeid, sealhulgas täiendavate 
omavahendite erinõudeid, avaldamise 
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erinõudeid ja likviidsuse erinõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Finantsstabiilsuse säilitamiseks tuleb 
krediidiasutuse finants- ja majandusliku 
olukorra halvenemist parandada enne, kui 
kõnealune asutus satub olukorda, kus 
ametiasutustel ei ole muud valikut kui 
kohaldada kriisilahendust. EKP-l peaks 
olema ülesanne rakendada varajase 
sekkumise meetmeid, nagu on määratletud 
asjakohases liidu õiguses. Ta peaks siiski 
kooskõlastama oma varajase sekkumise 
meetmeid asjaomaste 
kriisilahendusasutustega. Seni kuni 
kriisilahenduse volitusi ei ole antud 
Euroopa organile, peaks EKP seda enam 
tegema koostööd asjaomaste riiklike 
ametiasutustega, et tagada kriiside korral 
ühtne arusaam vastavatest ülesannetest, 
eelkõige selleks loodavate piiriüleste
kriisiohjamise rühmade ja tulevaste 
kriisilahenduskollegiumide raames.

(21) Finantsstabiilsuse säilitamiseks tuleb 
krediidiasutuse finants- ja majandusliku 
olukorra halvenemist parandada enne, kui 
kõnealune asutus satub olukorda, kus 
ametiasutustel ei ole muud valikut kui 
kohaldada kriisilahendust. Seepärast peaks
EKP-l olema käesoleva määruse artikli 4 
reguleerimisalas ülesanne rakendada 
varajase sekkumise meetmeid, nagu on 
määratletud asjakohases liidu õiguses. Ta 
peaks siiski kooskõlastama oma varajase 
sekkumise meetmeid asjaomaste 
kriisilahendusasutustega. Seni kuni 
kriisilahenduse volitusi ei ole antud 
Euroopa organile, peaks EKP seda enam 
tegema koostööd asjaomaste riiklike 
ametiasutustega, et tagada kriiside korral 
ühtne arusaam vastavatest ülesannetest, 
eelkõige selleks loodavate piiriüleste 
kriisiohjamise rühmade ja tulevaste 
kriisilahenduskollegiumide raames.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Mõne liikmesriigi 
järelevalveülesannete andmine EKP-le 
peaks olema kooskõlas 2010. aastal loodud 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
raamistikuga ja selle aluseesmärgiga 
töötada välja ühtsed eeskirjad ja ühtlustada 
järelevalvetavasid kogu ELis. Koostöö 
panganduse järelevalveasutuste ning 
kindlustuse ja väärpaberiturgude 
järelevalveasutuste vahel on oluline, et 
tegeleda ühist huvi pakkuvate küsimustega 
ja tagada nende krediidiasutuste 
nõuetekohane järelevalve, kes tegutsevad 
ka kindlustuse ja väärtpaberite sektoris. 
Seepärast peaks EKP olema kohustatud 
tegema Euroopa Finantsjärelevalve 
Süsteemi raames tihedat koostööd EBA,
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvega.

(24) Mõne liikmesriigi 
järelevalveülesannete andmine EKP-le 
peaks olema kooskõlas 2010. aastal loodud 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
raamistikuga ja selle aluseesmärgiga 
töötada välja ühtsed eeskirjad ja ühtlustada 
järelevalvetavasid kogu ELis. Koostöö 
panganduse järelevalveasutuste ning 
kindlustuse ja väärpaberiturgude 
järelevalveasutuste vahel on oluline, et 
tegeleda ühist huvi pakkuvate küsimustega 
ja tagada nende krediidiasutuste 
nõuetekohane järelevalve, kes tegutsevad 
ka kindlustuse ja väärtpaberite sektoris. 
Seepärast peaks EKP olema kohustatud 
tegema Euroopa Finantsjärelevalve 
Süsteemi raames tihedat koostööd EBA, 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvega. EKP 
peaks täitma oma järelevalveülesandeid, 
ilma et see piiraks teiste Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi osapoolte 
pädevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Selleks et säilitada ühtse 
finantsturu terviklikkus, säilitab EBA 
oma rolli ning kõik enda praegused 
volitused ja ülesanded: ta peaks jätkama 
kõigi liikmesriikide suhtes kohaldatavate 
ühtsete eeskirjade väljatöötamist ja 
tagamist ning suurendama ELis 
järelevalvetavade lähendamist. Peale selle 
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tuleks EBA-le anda ülesanne koostada 
ühtne järelevalve käsiraamat, et täiendada 
ELi ühtseid eeskirju ning tagada 
järjepidevus pankade järelevalves.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Et tagada kooskõla EKP-le antud 
järelevalveülesannete ja EBAs otsuste 
tegemise vahel, peaks EKP koordineerima 
osalevate liikmesriikide pädevate asutuste 
esindajate ühist seisukohta EKP pädevusse 
kuuluvates küsimustes.

(25) Et tagada kooskõla EKP-le antud 
järelevalveülesannete ja EBAs otsuste 
tegemise vahel, peaks EKP koordineerima 
osalevate liikmesriikide pädevate asutuste 
esindajate ühist seisukohta EKP pädevusse 
kuuluvates küsimustes. EKP peab EBA 
rolli täielikult austama.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) EKP ülesannete täitmise suhtes 
kohaldatakse ja ta peab järgima mis tahes 
liidu õiguse eeskirju, sealhulgas kogu 
esmast ja teisest liidu õigust, komisjoni 
otsuseid riigiabi valdkonnas, 
konkurentsieeskirju ja ühinemiste kontrolli 
ning kõigi liikmesriikide suhtes 
kohaldatavaid ühtseid eeskirju. EBA-le on 
antud ülesanne töötada välja tehniliste
standardite ning suuniste ja soovituste 
eelnõud, millega tagatakse järelevalve 

(26) EKP ülesannete täitmise suhtes 
kohaldatakse ja ta peab järgima mis tahes 
liidu õiguse eeskirju, sealhulgas kogu 
esmast ja teisest liidu õigust, komisjoni 
otsuseid riigiabi valdkonnas, 
konkurentsieeskirju ja ühinemiste kontrolli 
ning kõigi liikmesriikide suhtes 
kohaldatavaid ühtseid eeskirju ning EBA 
välja töötatavat ühtset järelevalve 
käsiraamatut. EBA-le on antud ülesanne 
töötada välja tehniliste standardite ning 
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ühtsus ja järelevalvetulemuste sidusus 
ELis. EKP ei peaks asendama EBAt nende 
ülesannete täitmisel ja seepärast peaks ta 
kasutama oma volitusi võtta vastu määrusi 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 132 ainult siis, kui Euroopa 
Komisjoni poolt EBA esitatud eelnõude 
alusel vastu võetud liidu õigusaktid või 
EBA väljaantud suunised ja soovitused ei 
käsitle teatavaid aspekte, mis on vajalikud 
EKP ülesannete nõuetekohaseks 
täitmiseks, või ei käsitle neid aspekte 
piisavalt üksikasjalikult.

suuniste ja soovituste eelnõud, millega 
tagatakse järelevalve ühtsus ja 
järelevalvetulemuste sidusus ELis. EKP ei 
peaks asendama EBAt nende ülesannete 
täitmisel ja seepärast peaks ta kasutama 
oma volitusi võtta vastu määrusi vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
132 ainult siis, kui Euroopa Komisjoni 
poolt EBA esitatud eelnõude alusel vastu 
võetud liidu õigusaktid või EBA väljaantud 
suunised ja soovitused ei käsitle teatavaid 
aspekte, mis on vajalikud EKP ülesannete 
nõuetekohaseks täitmiseks, või ei käsitle 
neid aspekte piisavalt üksikasjalikult.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriikide järelevalveasutustel on 
olulised ja pikaajalised eksperditeadmised 
krediidiasutuste järelevalve kohta oma 
territooriumil ning oma majanduslike, 
korralduslike ja kultuuriliste eripärade 
kohta. Nad on loonud sel eesmärgil 
pühendunud ja kõrgelt kvalifitseeritud 
töötajatega suure organi. Et tagada 
Euroopa järelevalve kõrge kvaliteet,
peaksid liikmesriikide järelevalveasutused 
abistama EKPd mis tahes õigusaktide 
ettevalmistamisel ja rakendamisel EKP 
järelevalveülesannete täitmiseks. See 
peaks eelkõige hõlmama panga olukorra 
pidevat igapäevast hindamist ja seotud 
kohapealseid kontrolle.

(28) Liikmesriikide järelevalveasutustel on 
olulised ja pikaajalised eksperditeadmised 
krediidiasutuste järelevalve kohta oma 
territooriumil ning oma majanduslike, 
korralduslike ja kultuuriliste eripärade 
kohta. Nad on loonud sel eesmärgil 
pühendunud ja kõrgelt kvalifitseeritud 
töötajatega suure organi. Varem ei ole 
mõned riiklikud järelevalveasutused siiski 
oma finantssüsteemides riske tuvastanud.
Seetõttu peaksid liikmesriikide 
järelevalveasutused selleks, et tagada 
Euroopa järelevalve kõrge kvaliteet, 
tegema EKPga tihedat koostööd mis tahes 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
rakendamisel, põhjaliku õigusliku 
analüüsi tegemiseni antakse need 
ülesanded üle sõltumatule sel eesmärgil 
loodud Euroopa organile, mis vastutab 
kõigi ELi institutsioonide järelevalve eest.
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Or. en

Muudatusettepanek 72
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Nende piiriüleste pankade järelevalve 
puhul, mis tegutsevad nii euroalal kui ka 
sellest väljaspool, peaks EKP tegema 
tihedat koostööd mitteosalevate 
liikmesriikide pädevate asutustega. EKP 
kui pädeva asutuse suhtes kohaldatakse 
seotud kohustusi teha koostööd ja vahetada 
teavet liidu õiguse kohaselt ning ta peaks 
täiel määral osalema 
järelevalvekolleegiumides. Kuna 
järelevalveülesannete täitmine Euroopa 
institutsiooni poolt on kasulik 
finantsstabiilsuse ja turgude jätkusuutliku 
integreerimise seisukohast, peaks ühisrahas 
mitteosalevatel liikmesriikidel lisaks olema 
võimalik osaleda uues mehhanismis. 
Järelevalveülesannete tulemusliku täitmise 
vajalik eeltingimus on siiski, et 
järelevalvealaseid otsuseid rakendatakse 
täielikult ja viivituseta. Liikmesriigid, kes 
soovivad osaleda uues mehhanismis, 
peaksid seega tagama, et nende pädevad 
asutused järgivad ja võtavad vastu mis 
tahes EKP nõutud meetme seoses 
krediidiasutustega. EKP peaks saama seada 
sisse tiheda koostöö ühisrahas mitteosaleva 
liikmesriigi pädevate asutustega. Tal peaks 
olema kohustus seada sisse koostöö, kui 
käesolevas määruses sätestatud tingimused 
on täidetud. Tingimused, mille alusel 
nende liikmesriikide pädevate asutuste 
esindajad, kes on sisse seadnud tiheda 
koostöö, võtavad osa järelevalvenõukogu 
tööst, peaks võimaldama kõnealustel 
esindajatel võimalikult aktiivselt osaleda, 
võttes arvesse Euroopa Keskpankade 

(29) Nende piiriüleste pankade järelevalve 
puhul, mis tegutsevad nii euroalal kui ka 
sellest väljaspool, peaks EKP tegema 
tihedat koostööd mitteosalevate 
liikmesriikide pädevate asutustega. EKP 
kui pädeva asutuse suhtes kohaldatakse 
seotud kohustusi teha koostööd ja vahetada 
teavet liidu õiguse kohaselt ning ta peaks 
täiel määral osalema 
järelevalvekolleegiumides. Kuna 
järelevalveülesannete täitmine Euroopa 
institutsiooni poolt on kasulik 
finantsstabiilsuse ja turgude jätkusuutliku 
integreerimise seisukohast, peaks ühisrahas 
mitteosalevatel liikmesriikidel lisaks olema 
võimalik osaleda uues mehhanismis. 
Järelevalveülesannete tulemusliku täitmise 
vajalik eeltingimus on siiski, et 
järelevalvealaseid otsuseid rakendatakse 
täielikult ja viivituseta. Liikmesriigid, kes 
soovivad osaleda uues mehhanismis, 
peaksid seega tagama, et nende pädevad 
asutused järgivad ja võtavad vastu mis 
tahes EKP nõutud meetme seoses 
krediidiasutustega. EKP peaks saama seada 
sisse tiheda koostöö ühisrahas mitteosaleva 
liikmesriigi pädevate asutustega. Tal peaks 
olema kohustus seada sisse koostöö, kui 
käesolevas määruses sätestatud tingimused 
on täidetud. Tingimused hõlmavad seda, et 
need liikmesriigid võtavad kohustuse 
tagada, et nende riiklikud pädevad 
asutused järgivad ning võtavad vastu mis 
tahes EKP nõutud meetme seoses 
krediidiasutustega, ning kohustuse võtta 
vastu riiklikke õigusakte kindlustamaks, 
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Süsteemi ja Euroopa Keskpanga 
põhikirjaga kehtestatud piiranguid, 
eelkõige seoses selle otsuste tegemise 
protsessi terviklikkusega.

et nende riiklikud pädevad asutused 
oleksid kohustatud võtma vastu iga EKP 
nõutud meetme seoses krediidiasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Tingimused, mille alusel nende 
liikmesriikide pädevate asutuste 
esindajad, kes on sisse seadnud tiheda 
koostöö, võtavad osa järelevalvenõukogu 
tööst, peaksid tagama nende täieliku ja 
võrdse esindatuse osalevate liikmesriikide 
pädevate asutuste esindajatega, kaasa 
arvatud hääleõigusega seonduvas.

Or. en

Muudatusettepanek 74
György Schöpflin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Oma otsuste tegemisel peaks EKP 
järgima ELi eeskirju ning nõuetekohase 
menetluse ja läbipaistvuse üldpõhimõtteid. 
Täielikult tuleks järgida EKP otsuste 
adressaatide õigust esitada oma seisukohti.

(33) Oma otsuste tegemisel peaks EKP 
järgima ELi eeskirju ning nõuetekohase 
menetluse ja läbipaistvuse üldpõhimõtteid. 
Täielikult tuleks järgida EKP otsuste 
adressaatide õigust esitada oma seisukohti. 
Järelevalvenõukogu peaks avaldama oma 
protokollide kokkuvõtted.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Osalevate liikmesriikide 
parlamentide ning EKPga tihedat 
koostööd alustanud liikmesriikide 
parlamentide taotlusel võidakse EKP 
järelevalvenõukogu esindaja tema 
järelevalveülesannete täitmisel koos 
pädeva asutusega kuulata ära asjaomaste 
riiklike parlamentide pädevates
komisjonides.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 b) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 263 tuleb anda Euroopa 
Liidu Kohtule võimalus vaadata läbi EKP 
järelevalveülesannete teostamisel 
tehtavate nende toimingute seaduslikkus, 
mille eesmärgiks on tekitada õiguslikke 
tagajärgi kolmandatele isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Paulo Rangel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) EKP vastutab rahapoliitika 
funktsioonide täitmise eest, mille eesmärk 
on säilitada hindade stabiilsus vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
127 lõikele 1. Järelevalveülesannete 
täitmise eesmärk on kaitsta krediidiasutuste 
turvalisust ja usaldusväärsust ning 
finantssüsteemi stabiilsust. Selliste huvide 
konfliktide vältimiseks ja tagamaks, et iga 
funktsiooni täidetakse vastavalt 
kohaldatavatele eesmärkidele, peaks EKP 
tagama, et neid funktsioone täidetakse 
täielikult eraldi.

(35) EKP vastutab rahapoliitika 
funktsioonide täitmise eest, mille eesmärk 
on säilitada hindade stabiilsus vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
127 lõikele 1. Järelevalveülesannete 
täitmise eesmärk on kaitsta krediidiasutuste 
turvalisust ja usaldusväärsust ning 
finantssüsteemi stabiilsust. Selliste huvide 
konfliktide vältimiseks ja tagamaks, et iga 
funktsiooni täidetakse vastavalt 
kohaldatavatele eesmärkidele, peaks EKP 
tagama, et neid funktsioone täidetakse 
täielikult eraldi. Käesoleva määrusega 
EKP-le antud ülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad tuleks 
organisatsiooniliselt eraldada ülejäänud 
EKP töötajatest ning nende suhtes tuleks 
kohaldada eraldi aruandlussuhteid.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Marietta Giannakou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Euroala krediidiasutuste 
järelevalveülesannetega seotud EKP
tegevuse institutsioonilise, 
organisatsioonilise ja funktsionaalse 
raamistiku kavandamine peab hõlmama 
EKP-siseste infobarjääride („Chinese 
walls”) loomist, et tagatud oleks EKP 
rahandusalaste ja teiste ülesannete 
tulemuslik lahutamine (tulevastest) 
järelevalveülesannetest.

Or. el
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Muudatusettepanek 79
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Eelkõige tuleks EKPs luua 
järelevalvealaste otsuste ettevalmistamise 
eest vastutav järelevalvenõukogu, mis 
kasutab ära liikmesriikide 
järelevalveasutuste konkreetseid 
eksperditeadmisi. Seepärast peaks 
järelevalvenõukogu juhtima eesistuja ja 
ase-eesistuja, kelle valib EKP nõukogu, 
ning järelevalvenõukogu peaks lisaks 
koosnema EKP ja liikmesriikide
ametiasutuste esindajatest. Asjakohase 
rotatsiooni ning samal ajal eesistuja ja ase-
eesistuja täieliku sõltumatuse tagamiseks 
peaks nende ametiaeg olema kuni viis 
aastat ning neid ei tohiks saada valida 
tagasi järgmiseks ametiajaks. Tagamaks 
täielikku kooskõla EBA tegevuse ja ELi 
usaldatavusnõudeid käsitleva poliitikaga, 
peaksid EBA ja Euroopa Komisjon 
osalema järelevalvenõukogus vaatlejatena. 
EKP-le antud järelevalveülesannete 
täitmine eeldab arvukate tehniliselt 
keerukate õigusaktide ja otsuste, sealhulgas 
individuaalseid krediidiasutusi käsitlevate 
otsuste vastuvõtmist. Selleks et neid 
ülesandeid tulemuslikult täita kooskõlas 
rahapoliitika ülesannetest eraldatuse 
põhimõttega, peaks EKP nõukogu saama 
delegeerida teatavad selgelt määratletud 
järelevalveülesanded ja seotud otsused 
järelevalvenõukogule, kohaldades 
delegeerimise suhtes nõukogupoolset 
järelevalvet ja vastutust, kusjuures 
nõukogu saab anda sellele organile 
suuniseid ja juhiseid. Järelevalvenõukogu 
võib abistada juhtkomitee, kuhu kuulub 
vähem liikmeid.

(36) Eelkõige tuleks EKPs luua 
järelevalvealaste otsuste ettevalmistamise 
eest vastutav järelevalvenõukogu, mis 
kasutab ära liikmesriikide 
järelevalveasutuste konkreetseid 
eksperditeadmisi. Seepärast peaks 
järelevalvenõukogu juhtima eesistuja ja 
ase-eesistuja, kelle nimetab ametisse EKP 
nõukogu avatud kandideerimismenetluse 
ning Euroopa Parlamendi poolse erialase 
hindamise ja kinnitamise alusel, ning 
järelevalvenõukogu peaks lisaks EKP 
esindajatele koosnema liikmesriikide 
ametiasutuste ja EBA esindajatest ning 
Euroopa Parlamendi liikmetest. 
Asjakohase rotatsiooni ning samal ajal 
eesistuja ja ase-eesistuja täieliku 
sõltumatuse tagamiseks peaks nende 
ametiaeg olema kuni viis aastat ning neid 
ei tohiks saada valida tagasi järgmiseks 
ametiajaks. Tagada tuleks sooline 
tasakaal. Tagamaks täielikku kooskõla ELi 
usaldatavusnõudeid käsitleva poliitikaga, 
peaks Euroopa Komisjon osalema 
järelevalvenõukogus vaatlejana. EKP-le 
antud järelevalveülesannete täitmine eeldab 
arvukate tehniliselt keerukate õigusaktide 
ja otsuste, sealhulgas individuaalseid 
krediidiasutusi käsitlevate otsuste 
vastuvõtmist. Selleks et neid ülesandeid 
tulemuslikult täita kooskõlas rahapoliitika 
ülesannetest eraldatuse põhimõttega, 
delegeerib EKP nõukogu teatavad selgelt 
määratletud järelevalveülesanded ja seotud 
otsused järelevalvenõukogule, mille suhtes 
ei kohaldata selle tagajärjel enam
nõukogupoolset järelevalvet ja vastutust. 
Järelevalvenõukogu võib abistada 
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juhtkomitee, kuhu kuulub vähem liikmeid. 
Juhtkomitee täidab oma kohustusi ELi 
kui terviku huvides ning toimib ilma 
otsuste tegemise õiguseta.

Or. en

Muudatusettepanek 80
György Schöpflin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Eelkõige tuleks EKPs luua 
järelevalvealaste otsuste ettevalmistamise 
eest vastutav järelevalvenõukogu, mis 
kasutab ära liikmesriikide 
järelevalveasutuste konkreetseid 
eksperditeadmisi. Seepärast peaks 
järelevalvenõukogu juhtima eesistuja ja 
ase-eesistuja, kelle valib EKP nõukogu, 
ning järelevalvenõukogu peaks lisaks 
koosnema EKP ja liikmesriikide 
ametiasutuste esindajatest. Asjakohase 
rotatsiooni ning samal ajal eesistuja ja 
ase-eesistuja täieliku sõltumatuse 
tagamiseks peaks nende ametiaeg olema 
kuni viis aastat ning neid ei tohiks saada 
valida tagasi järgmiseks ametiajaks. 
Tagamaks täielikku kooskõla EBA 
tegevuse ja ELi usaldatavusnõudeid 
käsitleva poliitikaga, peaksid EBA ja 
Euroopa Komisjon osalema 
järelevalvenõukogus vaatlejatena. EKP-le 
antud järelevalveülesannete täitmine eeldab 
arvukate tehniliselt keerukate õigusaktide 
ja otsuste, sealhulgas individuaalseid 
krediidiasutusi käsitlevate otsuste 
vastuvõtmist. Selleks et neid ülesandeid 
tulemuslikult täita kooskõlas rahapoliitika 
ülesannetest eraldatuse põhimõttega, peaks 
EKP nõukogu saama delegeerida teatavad 
selgelt määratletud järelevalveülesanded ja 
seotud otsused järelevalvenõukogule, 

(36) Eelkõige tuleks EKPs luua 
järelevalvealaste otsuste ettevalmistamise 
eest vastutav järelevalvenõukogu, mis 
kasutab ära liikmesriikide 
järelevalveasutuste konkreetseid 
eksperditeadmisi. Kõnealune nõukogu 
peaks koosnema EKP ning osalevate 
liikmesriikide asutuste esindajatest.
Järelevalvenõukogu peaks juhtima 
eesistuja, kelle nimetab pärast avalikku
valikumenetlust ametisse 
järelevalvenõukogu, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja 
-regulatsiooni valdkonnas. Samuti valib 
järelevalvenõukogu oma liikmete seast 
ase-eesistuja, kes täidab eesistuja 
kohustusi tema puudumise korral. 
Eesistuja ametiaeg peaks olema kuni viis 
aastat ning see peaks olema ühe korra 
pikendatav. Ase-eesistuja ametiaeg peaks 
olema kuni viis aastat ning see ei tohiks 
olla pikendatav. Tagamaks täielikku 
kooskõla EBA tegevuse ja ELi 
usaldatavusnõudeid käsitleva poliitikaga, 
peaksid EBA ja komisjon osalema 
järelevalvenõukogus vaatlejatena. EKP-le 
antud järelevalveülesannete täitmine eeldab 
arvukate tehniliselt keerukate õigusaktide 
ja otsuste, sealhulgas individuaalseid 
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kohaldades delegeerimise suhtes 
nõukogupoolset järelevalvet ja vastutust, 
kusjuures nõukogu saab anda sellele 
organile suuniseid ja juhiseid. 
Järelevalvenõukogu võib abistada 
juhtkomitee, kuhu kuulub vähem 
liikmeid.

krediidiasutusi käsitlevate otsuste 
vastuvõtmist. Selleks et neid ülesandeid 
tulemuslikult täita kooskõlas rahapoliitika 
ülesannetest eraldatuse põhimõttega, peaks 
EKP nõukogu saama delegeerida teatavad 
selgelt määratletud järelevalveülesanded ja 
seotud otsused järelevalvenõukogule, 
kohaldades delegeerimise suhtes 
nõukogupoolset järelevalvet ja vastutust, 
kusjuures nõukogu saab anda sellele 
organile suuniseid ja juhiseid. 
Järelevalvenõukogu peaks oma ülesannete 
täitmisel võtma arvesse kõiki asjakohaseid 
fakte ja asjaolusid osalevates 
liikmesriikides ning peaks täitma oma 
kohustusi liidu kui terviku huvides. 
Järelevalvenõukogus esindatud osalevate 
liikmesriikide pädevatel asutustel peaks 
olema võrdne hääleõigus.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Eelkõige tuleks EKPs luua 
järelevalvealaste otsuste ettevalmistamise 
eest vastutav järelevalvenõukogu, mis 
kasutab ära liikmesriikide 
järelevalveasutuste konkreetseid 
eksperditeadmisi. Seepärast peaks 
järelevalvenõukogu juhtima eesistuja ja 
ase-eesistuja, kelle valib EKP nõukogu, 
ning järelevalvenõukogu peaks lisaks
koosnema EKP ja liikmesriikide 
ametiasutuste esindajatest. Asjakohase 
rotatsiooni ning samal ajal eesistuja ja ase-
eesistuja täieliku sõltumatuse tagamiseks 
peaks nende ametiaeg olema kuni viis 
aastat ning neid ei tohiks saada valida 
tagasi järgmiseks ametiajaks. Tagamaks 

(36) Eelkõige tuleks EKPs luua 
järelevalvealaste otsuste ettevalmistamise 
eest vastutav järelevalvenõukogu, mis 
kasutab ära liikmesriikide 
järelevalveasutuste konkreetseid 
eksperditeadmisi. Seepärast peaks 
järelevalvenõukogu juhtima eesistuja, kelle 
valib EKP nõukogu pärast Euroopa 
Parlamendi poolset heakskiitmist. Lisaks 
peaks nõukogu koosnema EKP ja 
liikmesriikide asutuste esindajatest. 
Asjakohase rotatsiooni ning samal ajal 
eesistuja ja ase-eesistuja täieliku 
sõltumatuse tagamiseks peaks nende 
ametiaeg olema kuni viis aastat ning neid 
ei tohiks saada valida tagasi järgmiseks 
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täielikku kooskõla EBA tegevuse ja ELi 
usaldatavusnõudeid käsitleva poliitikaga, 
peaksid EBA ja Euroopa Komisjon 
osalema järelevalvenõukogus vaatlejatena. 
EKP-le antud järelevalveülesannete 
täitmine eeldab arvukate tehniliselt 
keerukate õigusaktide ja otsuste, sealhulgas 
individuaalseid krediidiasutusi käsitlevate 
otsuste vastuvõtmist. Selleks et neid 
ülesandeid tulemuslikult täita kooskõlas 
rahapoliitika ülesannetest eraldatuse 
põhimõttega, peaks EKP nõukogu saama 
delegeerida teatavad selgelt määratletud 
järelevalveülesanded ja seotud otsused
järelevalvenõukogule, kohaldades 
delegeerimise suhtes nõukogupoolset 
järelevalvet ja vastutust, kusjuures 
nõukogu saab anda sellele organile 
suuniseid ja juhiseid. Järelevalvenõukogu 
võib abistada juhtkomitee, kuhu kuulub 
vähem liikmeid.

ametiajaks. Tagamaks täielikku kooskõla 
EBA tegevuse ja ELi usaldatavusnõudeid 
käsitleva poliitikaga, peaksid EBA ja 
Euroopa Komisjon osalema 
järelevalvenõukogus vaatlejatena. 
Järelevalvenõukogu peaks täitma oma 
ülesandeid, tunnustades täielikult, et tema 
otsuste eest jääb lõplikuks vastutajaks 
EKP nõukogu. EKP-le antud 
järelevalveülesannete täitmine eeldab 
arvukate tehniliselt keerukate õigusaktide 
ja otsuste, sealhulgas individuaalseid 
krediidiasutusi käsitlevate otsuste 
vastuvõtmist. Selleks et neid ülesandeid 
tulemuslikult täita kooskõlas rahapoliitika 
ülesannetest eraldatuse põhimõttega, peaks 
EKP nõukogu saama delegeerida teatavad 
selgelt määratletud järelevalveülesanded 
järelevalvenõukogule, kohaldades 
delegeerimise suhtes nõukogupoolset 
järelevalvet ja vastutust, kusjuures 
nõukogu saab anda sellele organile 
suuniseid ja juhiseid. Järelevalvenõukogu 
võib abistada juhtkomitee, kuhu kuulub 
vähem liikmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Järelevalvenõukogu peaks 
vastutama EKP nõukogu otsuste 
ettevalmistamise eest. Nõukogu peaks 
põhjendama järelevalvenõukogu 
koostatud ettepanekutest ja otsuste 
eelnõudest kõrvalekaldumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peaks EKP täitma talle antud 
järelevalveülesandeid täielikult sõltumatult, 
eelkõige sõltumatuna lubamatust
poliitilisest mõjust ja sektori sekkumisest, 
mis võiks kahjustada tema tegevuslikku 
sõltumatust.

(38) Oma ülesannete tulemuslikuks 
täitmiseks peaks EKP täitma talle antud 
järelevalveülesandeid täielikult sõltumatult, 
eelkõige sõltumatuna poliitilisest mõjust ja 
sektori sekkumisest, mis võiks kahjustada 
tema tegevuslikku sõltumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) EKP peaks omama piisavaid 
vahendeid, et ta saaks täita oma 
järelevalveülesandeid tulemuslikult. Need 
vahendid tuleks saada viisil, millega 
tagatakse EKP sõltumatus liikmesriikide 
pädevate asutuste ja turuosaliste 
lubamatust mõjust ning rahapoliitika ja 
järelevalvealaste ülesannete eraldatus. 
Järelevalvega seotud kulud peaksid 
kandma peamiselt järelevalve alla 
kuuluvad üksused. Seepärast tuleks EKP 
poolt järelevalveülesannete täitmist 
vähemalt osaliselt rahastada 
krediidiasutustelt võetavate tasudega. 
Pidades silmas märkimisväärsete 
järelevalveülesannete üleandmist 
liikmesriikide ametiasutustelt EKP-le, 
eeldatakse et liikmesriigi tasandil 
maksmisele kuuluvaid järelevalvetasusid 
saab asjakohaselt vähendada.

(39) EKP peaks omama piisavaid 
vahendeid, et ta saaks täita oma 
järelevalveülesandeid tulemuslikult. Need 
vahendid tuleks saada viisil, millega 
tagatakse EKP sõltumatus liikmesriikide 
pädevate asutuste ja turuosaliste mõjust 
ning rahapoliitika ja järelevalvealaste 
ülesannete eraldatus. Järelevalvega seotud 
kulud peaksid kandma järelevalve alla 
kuuluvad üksused. Seepärast tuleks EKP 
poolt järelevalveülesannete täitmist 
rahastada ainult krediidiasutustelt 
võetavate tasudega. Pidades silmas 
märkimisväärsete järelevalveülesannete 
üleandmist liikmesriikide ametiasutustelt 
EKP-le, eeldatakse et liikmesriigi tasandil 
maksmisele kuuluvaid järelevalvetasusid 
saab asjakohaselt vähendada.
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Or. en

Muudatusettepanek 85
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Pangandusteenuste üleilmastumist ja 
rahvusvaheliste standardite tähtsuse kasvu 
silmas pidades peaks EKP oma töös 
järgima rahvusvahelisi standardeid ning 
pidama dialoogi ja tegema tihedat koostööd 
liiduväliste järelevalveasutustega, 
dubleerimata samas EBA rahvusvahelist 
rolli. EKP-l peaksid olema volitused 
kontaktide loomiseks ja halduskokkulepete 
sõlmimiseks kolmandate riikide 
järelevalve- ja haldusasutuste ning 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
tingimusel et sellist tegevust 
kooskõlastatakse EBAga ning et austatakse 
täielikult liikmesriikide ja liidu 
institutsioonide olemasolevaid ülesandeid 
ja pädevust.

(41) Pangandusteenuste üleilmastumist ja 
rahvusvaheliste standardite tähtsuse kasvu 
silmas pidades peaks EKP oma töös 
järgima rahvusvahelisi standardeid ning 
pidama dialoogi ja tegema tihedat koostööd 
liiduväliste järelevalveasutustega, 
dubleerimata või piiramata samas EBA 
rahvusvahelist rolli. EKP-l peaksid olema 
volitused kontaktide loomiseks ja 
halduskokkulepete sõlmimiseks 
kolmandate riikide järelevalve- ja 
haldusasutuste ning rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, tingimusel et sellist 
tegevust kooskõlastatakse EBAga ning et 
austatakse täielikult liikmesriikide ja liidu 
institutsioonide olemasolevaid ülesandeid 
ja pädevust.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Et tagada, et krediidiasutuste suhtes 
kohaldatakse kvaliteetset järelevalvet, mis 
on vaba muudest, usaldatavusnõuetega 
mitteseotud kaalutlustest, ning et 
turuarengute negatiivset vastastikmõju 
pankade ja riikide vahel piirataks 

(44) Et tagada, et krediidiasutuste suhtes 
kohaldatakse kvaliteetset järelevalvet, mis 
on vaba muudest, usaldatavusnõuetega 
mitteseotud kaalutlustest, ning et 
turuarengute negatiivset vastastikmõju 
pankade ja riikide vahel piirataks 
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õigeaegselt ja tõhusalt, peaks EKP 
hakkama järelevalvealaseid eriülesandeid 
täitma võimalikult kiiresti. 
Järelevalveülesannete üleminek riikide 
järelevalveasutustelt EKP-le nõuab siiski 
teatavat ettevalmistust. Seepärast tuleb ette 
näha asjakohane üleminekuperiood. EKP 
järelevalve all olevate pankade arv peaks 
suurenema järk-järgult, võttes arvesse 
kõnealuste pankade järelevalve olulisust 
finantsstabiilsuse tagamiseks. Esimese 
sammuna peab EKP saama kohaldada
oma järelevalveülesandeid kõigi pankade, 
eelkõige avaliku sektori finantsabi saanud 
või taotlenud pankade suhtes. Teise 
sammuna tuleks hõlmata pangad, mis oma 
riskipositsiooni ja jurisdiktsiooniülese 
tegevuse tõttu on Euroopas süsteemselt 
olulised. Riskipositsiooni arvutamisel tuleb 
lähtuda meetoditest, mis on kindlaks 
määratud Baseli pangajärelevalve komitee 
Basel III kokkuleppes finantsvõimenduse 
määra arvutamise ja esimese taseme 
põhiomavahendite määratlemise kohta. 
Üleminekuprotsess tuleks viia lõpule 
hiljemalt ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

õigeaegselt ja tõhusalt, peaks EKP 
hakkama järelevalvealaseid eriülesandeid 
täitma võimalikult kiiresti. 
Järelevalveülesannete üleminek riikide 
järelevalveasutustelt EKP-le nõuab siiski 
teatavat ettevalmistust. Seepärast tuleb ette 
näha asjakohane üleminekuperiood. 
Esimese sammuna peab EKP kohaldama
oma järelevalveülesandeid avaliku sektori 
finantsabi saanud või taotlenud pankade 
suhtes. Teise sammuna tuleb hõlmata 
pangad, mis oma riskipositsiooni ja 
jurisdiktsiooniülese tegevuse tõttu on 
Euroopas süsteemselt olulised. 
Riskipositsiooni arvutamisel tuleb lähtuda 
meetoditest, mis on kindlaks määratud 
Baseli pangajärelevalve komitee Basel III 
kokkuleppes finantsvõimenduse määra 
arvutamise ja esimese taseme 
põhiomavahendite määratlemise kohta. 
Üleminekuprotsess tuleks viia lõpule 
hiljemalt ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47 a) Arvestades, et praegune finantskriis 
aitas suuresti kaasa Euroopa 
finantsturgude killustumisele, on 
hädavajalik tugevdada ühist integreeritud 
finantsraamistikku. Samas tuleks meeles 
pidada, et majandus- ja rahaliidu 
lõimimise suurendamine ei tohi tekitada 
uusi, aluslepingutes ette nägemata 
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lähenemiskriteeriumeid, mis võivad luua 
täiendavaid sisenemistõkkeid ajutise 
erandi alla kuuluvatele riikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 88
György Schöpflin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „osalev liikmesriik” − liikmesriik, kelle 
vääring on euro;

(1) „osalev liikmesriik” − liikmesriik, kelle 
vääring on euro, või liikmesriik, kelle 
vääring ei ole euro, kuid kes on alustanud 
EKPga artikli 6 kohaselt tihedat koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „süsteemse olulisusega 
finantseerimisasutused“ – kapitalinõuete 
neljandas direktiivis / kapitalinõuete 
määruses kindlaks määratud asutused;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKP teeb tihedat koostööd Euroopa 
Pangandusjärelevalvega, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvega, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalvega ja Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga, mis moodustavad osa 
määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 
1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 artikli 2 
kohaselt rajatud Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemist.

EKP teeb oma rolli kaudu ühtse 
järelevalvemehhanismi raames tihedat 
koostööd Euroopa Pangandusjärelevalvega, 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega, 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalvega ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga, 
mis moodustavad osa määruste (EL) nr 
1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 
1095/2010 artikli 2 kohaselt rajatud 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist. 
EKP täidab oma ülesandeid, ilma et see 
piiraks teiste Euroopa Finantsjärelevalve 
Süsteemi osapoolte pädevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 91
József Szájer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKP teeb tihedat koostööd Euroopa 
Stabiilsusmehhanismiga (ESM) või mõne 
muu sarnase asutusega osalevates 
liikmesriikides, kelle vääring ei ole euro, 
kui krediidiasutus on sellisest asutusest 
finantsabi saanud või taotlenud.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKP-le antakse liidu õiguse asjaomaste 
sätete kohaselt ainupädevus täita 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
raames järgmisi ülesandeid seoses kõigi 
osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutustega:

1. EKP-le antakse liidu õiguse asjaomaste 
sätete kohaselt ning kooskõlas EBA välja 
töötatud ühtsete eeskirjadega ja ühtse 
järelevalve käsiraamatuga ainupädevus 
täita usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
raames järgmisi ülesandeid seoses kõigi 
osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutustega:

Or. en

Muudatusettepanek 93
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKP-le antakse liidu õiguse asjaomaste 
sätete kohaselt ainupädevus täita 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
raames järgmisi ülesandeid seoses kõigi
osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutustega:

1. EKP-le antakse liidu õiguse asjaomaste 
sätete kohaselt pädevus täita 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalve 
raames järgmisi ülesandeid seoses teatud
osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutustega:

Or. en

Muudatusettepanek 94
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EKP täidab oma lõikest 1 tulenevaid 
ülesandeid krediidiasutuste, 
finantsvaldusettevõtjate, 
segafinantsvaldusettevõtjate või 
finantskonglomeraatide suhtes, mis
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(a) on saanud avaliku sektori raha 
rekapitaliseerimise programmi raames või
(b) on kapitalinõuete neljanda direktiivi 
määratluse kohaselt süsteemselt olulised.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) krediidiasutustes osaluse omandamise 
ja võõrandamise hindamine;

(b) krediidiasutustes osaluse omandamise 
ja võõrandamise, välja arvatud 
liikmesriikide riigiasutuste või nende 
piirkondlike harude teostatava 
omandamise või võõrandamise hindamine;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) süsteemse olulisusega 
finantseerimisasutuste ärimudelite 
hindamine tagamaks, et need ei kujuta 
süsteemset ohtu Euroopa majanduse 
toimimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 97
József Szájer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liidu õigusaktides konkreetselt 
sätestatud juhtudel rangemate 
usaldatavusnõuete kehtestamine ning 
krediidiasutuste suhtes täiendavate 
meetmete võtmine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 98
József Szájer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) lisaks punktis c osutatud 
omavahendite nõuetele krediidiasutustele 
kapitalipuhvrite kehtestamine, sealhulgas 
vastutsükliliste puhvrite määrade 
kehtestamine, ja muud meetmed 
eesmärgiga vähendada süsteemseid või 
makrotasandi usaldatavusnõuetega 
seotud riske liidu õigusaktides 
konkreetselt sätestatud juhtudel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 99
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) lisaks punktis c osutatud omavahendite 
nõuetele krediidiasutustele kapitalipuhvrite 
kehtestamine, sealhulgas vastutsükliliste 

(e) lisaks punktis c osutatud omavahendite 
nõuetele krediidiasutustele kapitalipuhvrite 
kehtestamine, sealhulgas vastutsükliliste 
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puhvrite määrade kehtestamine, ja muud 
meetmed eesmärgiga vähendada 
süsteemseid või makrotasandi 
usaldatavusnõuetega seotud riske liidu 
õigusaktides konkreetselt sätestatud 
juhtudel;

puhvrite määrade kehtestamine, 
kapitalinõuete neljandas direktiivis kokku 
lepitud süsteemse olulisusega 
finantseerimisasutuste puhvri 
kehtestamine ja muud meetmed 
eesmärgiga vähendada süsteemseid või 
makrotasandi usaldatavusnõuetega seotud 
riske liidu õigusaktides konkreetselt 
sätestatud juhtudel;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) krediidiasutuste stressitestide 
teostamine järelevalvemenetluse 
toetamiseks;

(h) krediidiasutuste stressitestide 
teostamine tihedas koostöös EBAga
järelevalvemenetluse toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidu mis tahes asjaomase õigusakti ja 
mis tahes seadusandliku või muu kui 
seadusandliku akti kohaselt võib EKP võtta 
vastu määrusi ja soovitusi ning otsustada 
liidu õigust rakendada või kohaldada 
määral, mil see on vajalik EKP-le 
käesoleva määrusega antud 
järelevalveülesannete täitmiseks.

3. Liidu mis tahes asjaomase õigusakti ja 
mis tahes seadusandliku või muu kui 
seadusandliku akti, kaasa arvatud EBA 
välja töötatud ühtsete eeskirjade ning 
ühtse järelevalve käsiraamatu ning EBA 
välja töötatud ja komisjonis vastu võetud 
tehniliste standardite kohaselt võib EKP 
võtta vastu määrusi ja soovitusi ning 
otsustada liidu õigust rakendada või 
kohaldada määral, mil see on vajalik EKP-
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le käesoleva määrusega antud 
järelevalveülesannete täitmiseks, ning 
ainult juhul, kui kõnealused liidu 
õigusaktid ei käsitle teatud EKP 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks 
vajalikke aspekte või ei käsitle neid 
piisavalt üksikasjalikult.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKP täidab oma ülesandeid ühtse 
järelevalvemehhanismi raames, mis 
hõlmab EKP-d ja liikmesriikide pädevaid 
asutusi.

1. EKP täidab oma ülesandeid ühtse 
järelevalvemehhanismi raames, mis 
hõlmab EBA-d, EKP-d ja liikmesriikide 
pädevaid asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
täidavad EKP antud juhiseid.

4. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
EKP-ga tihedat koostööd. See ei piira 
osalevate liikmesriikide pädevate 
järelevalveasutuste aruandekohustust 
oma riigi parlamendi ees.

Or. en
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Muudatusettepanek 104
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
täidavad EKP antud juhiseid.

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
täidavad EKP poolt artikli 4 lõikes 1 
nimetatud ülesannete eesmärgil antud 
juhiseid. EKP juhised ei tohi takistada 
osalevate liikmesriikide pädevate asutuste 
hääleõiguse kasutamist 
järelevalvenõukogus või Euroopa 
Pangandusjärelevalve juhatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriikide pädevad asutused 
vastutavad jätkuvalt – kuni ühtse 
järelevalveorgani loomiseni kogu 
Euroopa Liidu jaoks – järelevalve 
teostamise eest asutuste üle, mis jäävad 
artikli 4 lõike 1 a reguleerimisalast välja.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriikide pädevad asutused 
teavitavad EKP-d viivitamata järgmistel 
juhtudel:
(a) kui neil on tõsiseid muresid mis tahes 
artikli 4 lõike 1 a reguleerimisalast välja 
jääva krediidiasutuse turvalisuse ja/või 
usaldusväärsuse suhtes;
(b) kui mõne artikli 4 lõike 1 a 
reguleerimisalast välja jääva 
krediidiasutuse olukord eraldi või osana 
krediidiasutuste rühmast seab või võib 
seada ohtu finantssüsteemi stabiilsuse;
(c) kui krediidiasutus ei kuulu enam 
artikli 4 lõike 1 a reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. EKP võib otsustada hakata ise 
järelevalvet teostama artikli 4 lõike 1 a 
reguleerimisalasse mitte kuuluvate 
krediidiasutuste suhtes järgmistel 
juhtudel:
(a) kui riigi pädevad asutused ei täida 
käesolevast määrusest tulenevaid 
kohustusi;
(b) kui on tõendeid selle kohta, et 
krediidiasutus kas eraldi või osana 
krediidiasutuste rühmast võib kujutada 
või kujutab tõenäoliselt ohtu liidu 
finantsturu korrapärasele toimimisele ja 
terviklikkusele ja/või finantssüsteemi 
stabiilsusele või võib halvendada või 
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tõenäoliselt halvendab sellist olukorda;
(c) kui krediidiasutus kuulub praegu või 
tulevikus artikli 4 lõike 1 a 
reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. EKP ja riiklike järelevalveasutuste 
vaheliste konfliktide korral artikli 4 
lõike 1 a ning artikli 5 lõigete 2, 3, 4 b ja 
4 c juhtudel peab EBA looma 
lepituskomisjoni. Üksikasjad 
täpsustatakse eraldi kodukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 109
József Szájer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud otsusega määratakse 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirja kohaselt 
kindlaks tingimused selliste liikmesriikide 
pädevate asutuste esindajate osalemiseks 
järelevalve nõukogu töös, kes on käesoleva 
artikli alusel sisse seadnud tiheda 
koostöö.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud otsusega määratakse 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirja kohaselt 
kindlaks tingimused selliste liikmesriikide 
pädevate asutuste esindajate osalemiseks 
järelevalve nõukogu töös, kes on käesoleva 
artikli alusel sisse seadnud tiheda koostöö.

3. Lõikes 2 osutatud otsusega määratakse 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirja kohaselt 
kindlaks tingimused selliste liikmesriikide 
pädevate asutuste esindajate osalemiseks 
järelevalvenõukogu töös, kes on käesoleva 
artikli alusel sisse seadnud tiheda koostöö. 
Neile esindajatele antakse täielik ja 
osalevate liikmesriikide pädevate asutuste 
esindajatega võrdne esindamisõigus, 
kaasa arvatud hääleõigusega seonduvas.

Or. en

Muudatusettepanek 111
József Szájer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui krediidiasutus vastab kõigile 
liikmesriigi õigusaktides tegevusloa 
saamiseks sätestatud tingimustele, otsustab 
liikmesriigi pädev asutus teha EKP-le 
ettepaneku tegevusloa andmiseks. Otsusest 
teavitatakse EKPd ja asjaomast 
krediidiasutust.

Kui krediidiasutus vastab kõigile 
liikmesriigi õigusaktides tegevusloa 
saamiseks sätestatud tingimustele, otsustab 
liikmesriigi pädev asutus siseriiklikus 
õiguses sätestatud perioodi jooksul teha 
EKP-le ettepaneku tegevusloa andmiseks. 
Otsusest teavitatakse EKP-d. Teistel 
juhtudel lükkab liikmesriigi pädev asutus 
loataotluse tagasi.

Or. en
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Muudatusettepanek 112
József Szájer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EKP saab liikmesriigi pädevalt 
asutuselt teises lõigus osutatud ettepaneku, 
annab ta tegevusloa, eeldusel et liidu 
õiguses sätestatud tingimused on täidetud. 
Otsusest teavitatakse asjaomast 
krediidiasutust.

Kui EKP saab liikmesriigi pädevalt 
asutuselt teises lõigus osutatud ettepaneku, 
kontrollib ta ettepanekut 45 tööpäevase 
tähtaja jooksul, mida on nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võimalik üks kord 
sama aja võrra pikendada, ning annab 
tegevusloa, eeldusel et liidu õiguses 
sätestatud tingimused on täidetud. Kõigil 
teistel juhtudel lükkab EKP loataotluse 
tagasi. Käesoleva lõigu kohaselt tehtud
otsusest teavitatakse ja seda selgitatakse
asjaomasele krediidiasutusele ja 
liikmesriigi pädevale asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 113
József Szájer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKP võib liidu õigusaktides sätestatud 
juhtudel tegevusloa tühistada omal 
algatusel või selle liikmesriigi pädeva 
asutuse ettepaneku alusel, kus 
krediidiasutus on asutatud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 114
József Szájer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lõike 1 kohaselt tegevusloa andmiseks 
ettepaneku teinud riiklik pädev asutus 
leiab, et siseriikliku õiguse alusel tuleb 
tegevusluba tühistada, teeb ta EKP-le 
vastava ettepaneku. Sellisel juhul võib EKP 
tegevusloa tühistada.

Kui lõike 1 kohaselt tegevusloa andmiseks 
ettepaneku teinud riiklik pädev asutus 
leiab, et siseriikliku õiguse alusel tuleb 
tegevusluba tühistada, teeb ta EKP-le 
vastava ettepaneku. Sellisel juhul teeb EKP 
kavandatud tühistamise suhtes otsuse, 
võttes täielikult arvesse liikmesriigi 
pädeva asutuse esitatud tühistamise 
põhjendust.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EKP täidab talle käesoleva määrusega 
antud ülesandeid eraldi rahapoliitikaga 
seotud ülesannetest ja mis tahes muudest 
ülesannetest. EKP-le käesoleva määrusega 
antud ülesanded ei takista EKP-l täitmast 
rahapoliitilisi ja muid ülesandeid.

2. EKP täidab talle käesoleva määrusega 
antud ülesandeid eraldi rahapoliitikaga 
seotud ülesannetest ja mis tahes muudest 
ülesannetest. EKP-le käesoleva määrusega 
antud ülesanded ei takista EKP-l täitmast 
rahapoliitilisi ja muid ülesandeid. 
Käesoleva määrusega EKP-le antud 
ülesannete täitmise eest vastutavad 
töötajad eraldatakse organisatsiooniliselt 
ja distsiplinaarselt ning nende suhtes 
kohaldatakse eraldi otsustus- ja 
aruandlussuhteid.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Paulo Rangel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EKP täidab talle käesoleva määrusega 
antud ülesandeid eraldi rahapoliitikaga 
seotud ülesannetest ja mis tahes muudest 
ülesannetest. EKP-le käesoleva määrusega 
antud ülesanded ei takista EKP-l täitmast 
rahapoliitilisi ja muid ülesandeid.

2. EKP täidab talle käesoleva määrusega 
antud ülesandeid eraldi rahapoliitikaga 
seotud ülesannetest ja mis tahes muudest 
ülesannetest. EKP-le käesoleva määrusega 
antud ülesanded ei takista EKP-l täitmast 
rahapoliitilisi ja muid ülesandeid. 
Käesoleva määrusega EKP-le antud 
ülesannete täitmise eest vastutavad 
töötajad tuleks organisatsiooniliselt 
eraldada ülejäänud EKP töötajatest ning 
nende suhtes tuleks kohaldada eraldi 
aruandlussuhteid.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Marietta Giannakou

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel võtab EKP 
vastu mis tahes vajalikud sise-eeskirjad, 
sealhulgas eeskirjad ametisaladuse 
hoidmise kohta.

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel võtab EKP 
vastu mis tahes vajalikud sise-eeskirjad, 
sealhulgas eeskirjad ametisaladuse 
hoidmise kohta, ning eeskirjad, mis 
tagavad infobarjääride („Chinese walls”) 
loomise.

Or. el

Muudatusettepanek 118
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKP-le antud ülesandeid kavandab ja 
täidab siseüksus, mis koosneb neljast EKP 
esindajast, kelle nimetab ametisse EKP 
juhatus, ja iga osaleva liikmesriigi 
krediidiasutuste järelevalve eest vastutava 
pädeva asutuse esindajast (edaspidi 
„järelevalvenõukogu”).

1. EKP-le antud ülesandeid kavandab ja 
täidab siseüksus, mis koosneb neljast EKP 
esindajast, kelle nimetab ametisse EKP 
juhatus, ja iga osaleva liikmesriigi 
krediidiasutuste järelevalve eest vastutava 
pädeva asutuse esindajast, kahest EBA 
esindajast ja kuuest Euroopa Parlamendi 
liikmest (edaspidi „järelevalvenõukogu”). 
Neli EKP esindajat ei tohi olla EKP 
nõukogu ega juhatuse liikmed.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Paulo Rangel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Järelevalvenõukogu vastutab EKP 
nõukogu otsuste ettevalmistamise eest 
järelevalve küsimustes. Nõukogu peaks 
põhjendama järelevalvenõukogu 
koostatud ettepanekutest ja otsuste 
eelnõudest kõrvalekaldumist.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks kuulub järelevalvenõukogusse 
eesistuja, kelle valivad endi hulgast
(v.a president) EKP nõukogu liikmed, ning 

2. Lisaks kuulub järelevalvenõukogusse 
eesistuja, kelle nimetavad ametisse EKP 
nõukogu liikmed, ning ase-eesistuja, kelle 
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ase-eesistuja, kelle valivad endi hulgast 
EKP nõukogu liikmed.

valivad endi hulgast EKP nõukogu 
liikmed. Mõlemad ametikohad peavad 
saama Euroopa Parlamendi heakskiidu 
pärast kuulamist vastutavas komisjonis.

Or. en

Muudatusettepanek 121
György Schöpflin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks kuulub järelevalvenõukogusse 
eesistuja, kelle valivad endi hulgast
(v.a president) EKP nõukogu liikmed, 
ning ase-eesistuja, kelle valivad endi 
hulgast EKP nõukogu liikmed.

2. Lisaks kuulub järelevalvenõukogusse 
eesistuja, kelle valivad järelevalvenõukogu
liikmed, ning ase-eesistuja, kelle valivad 
endi hulgast EKP järelevalvenõukogu 
liikmed.

Eesistuja nimetatakse ametisse pärast 
avalikku valikumenetlust, arvestades 
pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja 
-regulatsiooni valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks kuulub järelevalvenõukogusse 
eesistuja, kelle valivad endi hulgast 
(v.a president) EKP nõukogu liikmed, ning 
ase-eesistuja, kelle valivad endi hulgast 
EKP nõukogu liikmed.

2. Lisaks kuulub järelevalvenõukogusse 
eesistuja, kelle valivad pärast Euroopa 
Parlamendi poolset heakskiitmist endi 
hulgast (v.a president) EKP nõukogu 
liikmed, ning ase-eesistuja, kelle valivad 
endi hulgast EKP nõukogu liikmed.
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Or. en

Muudatusettepanek 123
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EKP nõukogu võib delegeerida selgelt 
määratletud järelevalveülesanded ja seotud 
otsused seoses konkreetsete 
krediidiasutuste, finantsvaldusettevõtjate 
või segafinantsvaldusettevõtjatega või 
nende rühmaga järelevalvenõukogule, 
kohaldades selle suhtes nõukogupoolset 
järelevalvet ja vastutust.

3. EKP nõukogu delegeerib selgelt 
määratletud järelevalveülesanded ja seotud 
otsused seoses konkreetsete 
krediidiasutuste, finantsvaldusettevõtjate 
või segafinantsvaldusettevõtjatega või 
nende rühmaga järelevalvenõukogule, 
mille suhtes ei kohaldata selle tagajärjel 
enam nõukogupoolset järelevalvet ja 
vastutust.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EKP nõukogu võib delegeerida selgelt 
määratletud järelevalveülesanded ja seotud 
otsused seoses konkreetsete 
krediidiasutuste, finantsvaldusettevõtjate 
või segafinantsvaldusettevõtjatega või 
nende rühmaga järelevalvenõukogule, 
kohaldades selle suhtes nõukogupoolset 
järelevalvet ja vastutust.

3. EKP nõukogu võib delegeerida selgelt 
määratletud järelevalveülesanded seoses 
konkreetsete krediidiasutuste, 
finantsvaldusettevõtjate või 
segafinantsvaldusettevõtjatega või nende 
rühmaga järelevalvenõukogule, kohaldades 
selle suhtes nõukogupoolset järelevalvet ja 
vastutust.

Or. en
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Muudatusettepanek 125
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Järelevalvenõukogu võib valida oma 
liikmete hulgast juhtkomitee, kuhu kuulub 
vähem liikmeid, et toetada tema tegevust, 
sealhulgas kohtumiste ettevalmistamisega.

4. Järelevalvenõukogu võib valida oma 
liikmete hulgast juhtkomitee, kuhu kuulub 
vähem liikmeid, et toetada tema tegevust.
Juhtkomitee täidab oma kohustusi ilma 
otsuste tegemise õiguseta ning ELi kui 
terviku huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kooskõlas artikliga 6 tiheda koostöö 
sisse seadnud liikmesriikide pädeva 
asutuse esindajad osalevad 
järelevalvenõukogu töös artikli 6 lõigete 2 
ja 3 kohaselt vastu võetud otsuses 
sätestatud tingimuste alusel, lähtudes 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirjast.

5. Kooskõlas artikliga 6 tiheda koostöö 
sisse seadnud liikmesriikide pädeva 
asutuse esindajad osalevad 
järelevalvenõukogu töös artikli 6 lõigete 2 
ja 3 kohaselt vastu võetud otsuses 
sätestatud tingimuste alusel, lähtudes 
Euroopa Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirjast. 
Kõnealused tingimused peavad tagama 
pädevate asutuste esindajate täieliku ja 
osalevate liikmesriikide pädevate asutuste 
esindajatega võrdse esindamisõiguse, 
kaasa arvatud hääleõigusega seonduvas.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Järelevalvenõukogu istungitel võivad
vaatlejatena osaleda Euroopa 
Pangandusjärelevalve eesistuja ja
Euroopa Komisjoni liige.

6. Järelevalvenõukogu istungitel osalevad
vaatlejatena kaks Euroopa Komisjoni 
liiget.

Or. en

Muudatusettepanek 128
György Schöpflin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. EKP nõukogu võtab vastu 
järelevalvenõukogu kodukorra, sealhulgas 
eeskirjad eesistuja ja ase-eesistuja 
ametiaja kohta. Ametiaeg ei ületa viit 
aastat ja seda ei saa pikendada.

7. EKP nõukogu võtab vastu enda ja
järelevalvenõukogu kodukorra ning 
avalikustab need. Järelevalvenõukogu 
kodukord tagab kõigi selle liikmete võrdse 
ja tasakaalustatud kohtlemise. Selles 
kehtestatakse eeskirjad, millega nähakse 
ette eesistuja ametiaeg, mis ei ületa viit 
aastat ja mida ei saa pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. EKP nõukogu võtab vastu 
järelevalvenõukogu kodukorra, sealhulgas 
eeskirjad eesistuja ja ase-eesistuja ametiaja 
kohta. Ametiaeg ei ületa viit aastat ja seda 

7. EKP nõukogu võtab vastu 
järelevalvenõukogu kodukorra, sealhulgas 
eeskirjad eesistuja ja ase-eesistuja ametiaja 
kohta. Ametiaeg ei ületa viit aastat ja seda 
ei saa pikendada. Järelevalvenõukogu 
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ei saa pikendada. kodukord tagab kõigi selle liikmete võrdse 
kohtlemise ja esindamisõiguse.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Järelevalvenõukogu avaldab pärast 
iga koosolekut protokolli, kaasa arvatud 
hääletuste tulemuse.

Or. en

Muudatusettepanek 131
György Schöpflin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Järelevalvenõukogu avaldab oma 
protokollide kokkuvõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKP esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 

1. EKP esitab igal kuul Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
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eurorühmale aruande talle käesoleva 
määrusega antud ülesannete täitmise kohta.

eurorühmale ning taotluse korral aruande 
talle käesoleva määrusega antud ülesannete 
täitmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalvenõukogu eesistujat võivad 
Euroopa Parlamendi taotlusel seoses 
järelevalveülesannete täitmisega ära 
kuulata Euroopa Parlamendi pädevad 
komiteed.

3. Järelevalvenõukogu eesistujat võivad 
Euroopa Parlamendi või osaleva 
liikmesriigi parlamendi taotlusel seoses 
järelevalveülesannete täitmisega ära 
kuulata Euroopa Parlamendi või asjaomase 
liikmesriigi parlamendi pädevad komiteed.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EKP vastab suuliselt või kirjalikult 
Euroopa Parlamendi või eurorühma
küsimustele.

4. EKP vastab suuliselt või kirjalikult 
Euroopa Parlamendi, eurorühma või 
osaleva liikmesriigi parlamendi
küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Parlamendil on käesoleva 
määruse kohaste järelevalveülesannete 
täitmisega seotud küsimustes kontrolli-, 
järelepärimis- ja toimikute kontrollimise 
õigus.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Paulo Rangel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Osalevate liikmesriikide parlamentide 
ning EKPga tihedat koostööd alustanud 
liikmesriikide parlamentide taotlusel 
võidakse EKP järelevalvenõukogu 
esindaja tema järelevalveülesannete 
täitmisel koos pädeva asutusega kuulata 
ära asjaomaste riiklike parlamentide 
pädevates komisjonides.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seoses käesoleva määruse raames mis 
tahes regulatiivsete tasude saamisega 
kasutab Euroopa Parlament 
eelarvekontrolli õigust.
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Or. en

Muudatusettepanek 138
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a
Huvide konflikt

1. EKP asutab alalise eetikakomitee 
hindamaks võimalikke huvide konflikte, 
mis tulenevad EKP 
järelevalveülesannetesse kaasatud 
töötajate hilisemast töökohast. Komiteel 
on ülesanne välja töötada põhjalik ja 
ametlik hindamiskord. Selliste hindamiste 
tulemused avalikustatakse.
2. Endised EKP töötajad, kes on osalenud 
järelevalveülesannete täitmisel ning 
kavatsevad asuda tööle kahe aasta jooksul 
pärast ametikohal töötamise lõpetamist, 
teatavad sellest varakult eetikakomiteele. 
Komitee teeb otsuse tööpakkumise 
sobivuse üle vajadusega tagada töötajate 
ausus ja sõltumatus.
3. Järelevalvenõukogu liikmetel on 
keelatud võtta vastu tasustatud tööd 
asutustes, mille üle on EKP-l kohustus 
teostada järelevalvet, kahe aasta jooksul 
pärast ametikohal töötamist.
.

Or. en

Muudatusettepanek 139
József Szájer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
1. EKP tagab, et ükski tema 
järelevalvealane otsus ei ole kuidagi 
vastuolus mitteosalevate liikmesriikide 
eelarvepädevusega.
2. Kui liikmesriik leiab, et EKP vastu 
võetud otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, võib ta kolme 
tööpäeva jooksul pärast EKP otsuse 
teatamist teatada sellest EKP-le, 
komisjonile ja nõukogule.
Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt ja üksikasjalikult, miks ja kuidas 
kõnealune otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega.
Kõnealuse teatise esitamise korral EKP 
otsus peatatakse.
Nõukogu kutsub kümne tööpäeva jooksul 
kokku koosoleku ja teeb oma liikmete 
lihthäälteenamuse alusel otsuse selle 
kohta, kas EKP otsus tühistada.
Kui nõukogu ei tee pärast asja arutamist 
otsust EKP otsuse tühistamise kohta, 
lõpetatakse EKP otsuse peatamine.

Or. en

Muudatusettepanek 140
József Szájer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 b
1. Komisjon jälgib pidevalt ühtse 
järelevalvemehhanismi toimimist.
2. Ebasoodsate arengute korral, mis 
võivad tõsiselt ohustada finantsturgude 
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nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust või ähvardavad 
kahjustada konkurentsi siseturul, eriti
seoses mitteosalevate liikmesriikidega, 
edendab ja vajaduse korral kooskõlastab 
komisjon meetmeid, mille asjaomased 
pädevad asutused, kaasa arvatud EKP, 
võtavad.
3. Komisjon väljastab hoiatuse või 
kasutab tuvastatud riskidele 
reageerimiseks muid parandusmeetmeid.
4. Komisjon esitab hoiatuse koos 
asjakohaste ettepanekutega Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
5. Selleks et komisjonil oleks võimalik 
oma ülesandeid täita, tuleb teda täielikult 
teavitada kõigist asjaomastest arengutest, 
ning ta osaleb vaatlejana EKP 
järelevalvenõukogus.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2015. aasta 31. detsembriks avaldab 
komisjon aruande käesoleva määruse 
kohaldamise kohta. Kõnealuses aruandes
hinnatakse muu hulgas järgmist:

2013. aasta 31. detsembriks avaldab 
komisjon aruande käesoleva määruse 
kohaldamise kohta. Kõnealune aruanne 
sisaldab muu hulgas järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 142
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) üksikasjalik õiguslik analüüs selle 
kohta, kuidas saaks rakendada ühtset 
järelevalvemehhanismi ELi kui terviku 
suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) analüüs selle kohta, kas kõnealuse 
ühtse järelevalvemehhanismi jaoks on 
vaja luua uus asutus või saavad praegu 
käesoleva määruse artikli 4 kohaselt 
EKP-le määratud ülesandeid täita 
olemasolevad institutsioonid või ametid;

Or. en

Muudatusettepanek 144
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ülesannete jaotus EKP ja osalevate 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Helmut Scholz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule. Komisjon teeb asjakohased 
kaasnevad ettepanekud.

Aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule. Kõnealuse aruande alusel 
esitab komisjon hiljemalt 1. juulil 2014 
õigusakti ettepaneku ühtse 
järelevalvemehhanismi kohta ELi kui 
terviku jaoks.

Or. en


