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Muudatusettepanek 10
Enrique Guerrero Salom

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühtse järelevalvemehhanismi loomine
oleks esimene samm Euroopa 
pangandusliidu rajamise suunas, mis 
tugineks finantsteenuste ühtsetele 
eeskirjadele ja hõlmaks ka ühist hoiuste 
tagamise ja kriisilahenduse süsteemi.

(2) Pärast Euroopa stabiilsusmehhanismi 
asutamislepingu vastuvõtmist on ühtse 
järelevalvemehhanismi loomine pankade 
ja riikide vahelise nõiaringi lõhkumise 
pant ja võimalus rekapitaliseerida panku 
otse, samuti esimene samm Euroopa 
pangandusliidu rajamise suunas, mida 
tuleb täiendada ühiste mehhanismidega, 
et lahendada pangakriis ja tagada 
klientide hoiused ELi tasandil ning mis 
tugineks finantsteenuste ühtsetele 
eeskirjadele ja hõlmaks ühist hoiuste 
tagamise ja kriisilahenduse süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühtse järelevalvemehhanismi 
loomiseks antakse nõukogu määrusega
(EL) nr …/…3 [artikli 127 lõikel 6 põhinev 
määrus] EKP-le eriülesanded seoses 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalve poliitikaga euro kasutusele 
võtnud liikmesriikides. Muud liikmesriigid 
võivad seada sisse tiheda koostöö EKPga.
Käesoleva määruse kohaselt koordineerib 
ja väljendab EKP selliste liikmesriikide 
seisukohta EBA järelevalvenõukogu 
otsuste suhtes EKP pädevusse kuuluvates 
küsimustes.

(3) Ühtse järelevalvemehhanismi 
loomiseks antakse nõukogu määrusega
(EL) nr …/…3 [artikli 127 lõikel 6 põhinev 
määrus] EKP-le üleminekuetapiks ning 
kuni kõigi õiguslike aspektide põhjaliku 
uurimiseni eriülesanded seoses teatavate
krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalve poliitikaga euro kasutusele 
võtnud liikmesriikides. Arvestades 
vajadust vähendada finantsturgude 
võimalikke ohte Euroopa 
integratsiooniprotsessile, tuleks 
lähitulevikus luua ühtne 
järelevalvemehhanism kogu Euroopa 
Liidu jaoks sellises ulatuses, mil see on 
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institutsionaalselt võimalik. Kõnealuse
määruse raames peab EKP tihedas 
koostöös riiklike järelevalveasutustega 
tagama, et süsteemse olulisusega 
finantseerimisasutused, mis kujutavad 
endast erilist ohtu Euroopa majandustele, 
kasutaksid pigem Euroopa kodanikele kui 
aktsionäridele kasulikke ärimudeleid.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühtse järelevalvemehhanismi 
loomiseks antakse nõukogu määrusega 
(EL) nr …/…3 [artikli 127 lõikel 6 põhinev 
määrus] EKP-le eriülesanded seoses 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalve poliitikaga euro kasutusele 
võtnud liikmesriikides. Muud liikmesriigid 
võivad seada sisse tiheda koostöö EKPga. 
Käesoleva määruse kohaselt koordineerib 
ja väljendab EKP selliste liikmesriikide 
seisukohta EBA järelevalvenõukogu 
otsuste suhtes EKP pädevusse kuuluvates 
küsimustes.

(3) Ühtse järelevalvemehhanismi 
loomiseks antakse nõukogu määrusega 
(EL) nr …/…3 [artikli 127 lõikel 6 põhinev 
määrus] EKP-le eriülesanded seoses 
krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalve poliitikaga euro kasutusele 
võtnud liikmesriikides. Muud liikmesriigid 
võivad seada sisse tiheda koostöö EKPga.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)



AM\918502ET.doc 5/8 PE500.481v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Hilisemal etapil, pärast 
üleminekufaasis loodud 
järelevalvemehhanismi põhjalikku 
hindamist, antakse EBA-le või vastavale 
uuele sõltumatule Euroopa organile, mis 
luuakse koostöös riiklike 
järelevalveasutustega, seoses Euroopa 
järelevalveorgani otsuste ühtlustatud 
rakendamisega kõigi krediidiasutuste 
üleeuroopaline usaldatavusnõuete 
täitmise täielik järelevalve. Vajaduse 
korral tuleb EBA õiguslikku staatust 
vastavalt muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Rafał Trzaskowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Pidades meeles, et EBA, mille töös 
osalevad kõik liikmesriigid võrdsete 
õigustega, loodi eesmärgiga töötada välja 
ühtsed eeskirjad ning tagada ELi 
järelevalvetavade sidusus, ning arvestades 
EKP juhtivat rolli ühtse 
järelevalvemehhanismi loomisel, tuleb 
EBA varustada adekvaatsete vahenditega, 
mis võimaldavad tulemuslikult täita talle 
seoses ühtse turu terviklikkusega 
usaldatud ülesandeid finantsteenuste 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Enrique Guerrero Salom
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artikkel 3 asendatakse järgmisega:
„Asutuste aruandekohustus

Artikli 2 lõike 2 punktides a–d osutatud 
asutused ning keskne euroala 
pangandusjärelevalve ja liikmesriikide 
abistavad asutused kooskõlas nõukogu 
määrusega (EL) nr .../...* [ELi toimimise 
lepingu artikli 127 lõike 6 kohane 
nõukogu määrus] annavad oma 
tegevusest aru Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.”

Or. en

Muudatusettepanek 16
Enrique Guerrero Salom

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 8 lõikes 2 lisatakse punkti j 
järele järgmine punkt:
„j a) töötada muutuvaid äritavasid ja 
turustruktuure arvestades välja kogu liidu 
jaoks ühtne järelevalvekäsiraamat, mis 
sisaldaks põhimetoodikat pankade riskide 
kindlakstegemiseks ja mõõtmiseks, 
raamistikku riskide isoleerimist käsitleva 
pangapoliitika hindamiseks ning 
kriteeriumeid võimalike 
parandusmeetmete kindlaksmääramiseks, 
ja seda ajakohastada.”

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Enrique Guerrero Salom

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 27 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„2. Euroopa Pangandusjärelevalve aitab 
kujundada ühiseid mehhanisme 
kriisilahenduste pakkumiseks pankadele, 
mis hõlmavad Euroopa asutust, millele on 
antud volitused kaasata vahendeid 
Euroopa kaitsepiirde mehhanismi 
kaudu.”

Or. en

Muudatusettepanek 18
Enrique Guerrero Salom

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklis 40 lõikes 1 lisatakse punkti f 
järele järgmine punkt:

„f a) üks Euroopa Parlamendi majandus-
ja rahanduskomisjoni esindaja.”

Or. en

Muudatusettepanek 19
Helmut Scholz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Artiklis 81 asendatakse lõige 3 
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järgmisega:
„3. Üleeuroopalise ulatusega 
finantseerimisasutuste või 
infrastruktuuride üle otsese järelevalve 
teostamise küsimusega seoses koostab 
komisjon turusuundumusi, siseturu 
stabiilsust ja liidu kui terviku ühtsust 
arvesse võttes iga-aastase aruande selliste 
ettepanekute õige ajastuse kohta, millega 
antakse Euroopa Pangandusjärelevalvele 
või loodavale uuele järelevalveorganile 
kõnealuses valdkonnas täielikud ja 
üleeuroopalised järelevalveülesanded, 
ühtlasi tagades nimetatud 
järelevalveorganile Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu kontrolli all sõltumatu 
seisundi. Kui Euroopa 
Pangandusjärelevalve võtab enda peale 
üleeuroopalised järelevalvekohustused, 
täpsustatakse aruandes, kas ELi 
toimimise lepingu artikkel 114 on 
Euroopa Pangandusjärelevalve volituste 
laiendamise ja talle uue seisundi andmise 
korral tema asutamise õigusliku alusena 
endiselt asjakohane, ning vajadusel 
tehakse ettepanek uue õigusliku aluse 
kohta.”

Or. en


