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Tarkistus 10
Enrique Guerrero Salom

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisestä valvontamekanismista 
säätäminen on ensimmäinen askel 
perustettaessa Euroopan pankkiunionia, 
jonka tukena on finanssipalvelujen 
todellinen yhteinen sääntökirja ja johon 
kuuluu myös yhteinen 
talletussuojajärjestelmä ja 
kriisinratkaisujärjestelmä.

(2) Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
hyväksymisen jälkeen yhteisestä 
valvontamekanismista säätäminen on
erittäin tärkeää, jotta voidaan murtaa 
pankkien ja valtioiden välinen 
noidankehä ja saada mahdollisuus 
pankkien suoraan pääomitukseen, sekä
ensimmäinen askel perustettaessa 
Euroopan pankkiunionia, jota on 
täydennettävä yhteisillä mekanismeilla 
pankkien lopettamiseksi ja asiakkaiden 
talletusten takaamiseksi, jonka tukena on
unionin tasolla finanssipalvelujen 
todellinen yhteinen sääntökirja ja johon 
kuuluu myös yhteinen 
talletussuojajärjestelmä ja 
kriisinratkaisujärjestelmä.

Or. en

Tarkistus 11
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvoston asetuksessa (EU) N:o
…/…[127 artiklan 6 kohtaan perustuva 
asetus] annetaan EKP:lle erityistehtäviä, 
jotka koskevat sellaisissa jäsenvaltioissa 
olevien luottolaitosten toiminnan vakauden 
valvontaan liittyvää politiikkaa, joiden 
rahayksikkö on euro. Muut jäsenvaltiot 
voivat ryhtyä tiiviiseen yhteistyöhön 
EKP:n kanssa. Mainitun asetuksen 
mukaan EKP:n tehtävänä on sovittaa 

(3) Neuvoston asetuksessa (EU) N:o
…/…3 [127 artiklan 6 kohtaan perustuva 
asetus] annetaan siirtymävaiheen ajaksi ja 
siihen saakka, että kaikki oikeudelliset 
näkökohdat on perusteellisesti tutkittu,
EKP:lle erityistehtäviä, jotka koskevat 
sellaisissa jäsenvaltioissa olevien tiettyjen
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvää politiikkaa, joiden rahayksikkö on 
euro. Koska on välttämätöntä vähentää 
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yhteen ja ilmaista näiden jäsenvaltioiden 
kannat Euroopan pankkiviranomaisen 
(EPV) hallintoneuvoston päätöksiin, jotka 
kuuluvat EKP:n tehtävien piiriin.

finanssimarkkinoiden mahdollisia uhkia 
Euroopan yhdentymiskehitykselle ja siltä 
osin kuin tämä on institutionaalisesti 
mahdollista, koko Euroopan unionia 
varten on lähitulevaisuudessa 
perustettava yhteinen valvontamekanismi. 
Mainitun asetuksen mukaan EKP:n on 
tiiviissä yhteistyössä kansallisten 
valvontaviranomaisten kanssa 
varmistettava, että Euroopan talouksille 
erityisiä uhkia aiheuttavat, järjestelmän 
kannalta tärkeät finanssilaitokset 
soveltavat liiketoimintamalleja, jotka 
palvelevat pikemminkin Euroopan 
kansalaisten kuin niiden 
osakkeenomistajien etua.

Or. en

Tarkistus 12
Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
…/…[127 artiklan 6 kohtaan perustuva 
asetus] annetaan EKP:lle erityistehtäviä, 
jotka koskevat sellaisissa jäsenvaltioissa 
olevien luottolaitosten toiminnan vakauden 
valvontaan liittyvää politiikkaa, joiden 
rahayksikkö on euro. Muut jäsenvaltiot 
voivat ryhtyä tiiviiseen yhteistyöhön 
EKP:n kanssa. Mainitun asetuksen 
mukaan EKP:n tehtävänä on sovittaa 
yhteen ja ilmaista näiden jäsenvaltioiden 
kannat Euroopan pankkiviranomaisen 
(EPV) hallintoneuvoston päätöksiin, jotka 
kuuluvat EKP:n tehtävien piiriin.

(3) Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
…/…[127 artiklan 6 kohtaan perustuva 
asetus] annetaan EKP:lle erityistehtäviä, 
jotka koskevat sellaisissa jäsenvaltioissa 
olevien luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa, joiden rahayksikkö on euro. 
Muut jäsenvaltiot voivat ryhtyä tiiviiseen 
yhteistyöhön EKP:n kanssa.

Or. en
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Tarkistus 13
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Myöhemmässä vaiheessa, kun 
siirtymävaiheessa perustettu 
valvontamekanismi on arvioitu 
perusteellisesti, kaikkien luottolaitosten 
Euroopan laajuinen 
vakavaraisuusvalvonta on annettava 
kokonaan EPV:n tai tätä varten 
perustettavan uuden riippumattoman 
eurooppalaisen elimen tehtäväksi. 
Kansalliset valvontaviranomaiset 
osallistuvat eurooppalaisen 
valvontaelimen tekemien päätösten 
yhdenmukaiseen täytäntöönpanoon. 
EPV:n oikeudellista asemaa on 
tarvittaessa vastaavasti muutettava.

Or. en

Tarkistus 14
Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kun muistetaan, että EPV, jonka 
toimintaan kaikki jäsenvaltiot osallistuvat 
yhdenvertaisin oikeuksin, perustettiin 
yhteisen ohjesäännön laatimiseksi ja 
unionin valvontakäytäntöjen 
yhtenäisyyden varmistamiseksi, ja kun 
otetaan huomioon sellaisen yhteisen 
valvontamekanismin perustaminen, jossa 
EKP:llä on johtava asema, EPV:lle on 
annettava riittävät välineet, joiden avulla 
se voi tehokkaasti hoitaa sille annetut, 
sisämarkkinoiden eheyttä 
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finanssipalvelujen alalla koskevat 
tehtävät.

Or. en

Tarkistus 15
Enrique Guerrero Salom

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Korvataan 3 artikla seuraavasti:
Viranomaisten vastuu
Edellä 2 artiklan 2 kohdan a–d 
alakohdassa tarkoitetut viranomaiset sekä 
Euroopan keskitetty 
pankkivalvontaviranomainen (ECS) ja 
sitä neuvoston asetuksen (EU) N:o .../...
…/…*[SEUT 127 artiklan 6 kohtaan 
perustuva neuvoston asetus] mukaisesti 
avustavat kansalliset viranomaiset ovat 
vastuussa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 16
Enrique Guerrero Salom

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 8 artiklan 2 kohdan 
j alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
"j a) laatia ja saattaa ajan tasalle, kun 
otetaan huomioon muuttuvat 
liiketoimintakäytännöt ja 
markkinarakenteet, koko unionia koskeva 
yhteinen valvontakäsikirja, joka sisältää 
keskeiset menetelmät pankkien riskien 
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tunnistamiseksi ja arvioimiseksi 
mittaamiseksi, kehyksen kyseisten riskien 
hallintaa koskevien pankkien 
toimintaperiaatteiden arvioimiseksi sekä 
perusteet mahdollisten korjaavien toimien 
määrittelemiseksi."

Or. en

Tarkistus 17
Enrique Guerrero Salom

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Korvataan 27 artiklan toisen kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
2. Pankkiviranomainen osallistuu 
pankkien lopettamista koskevien yhteisten 
menetelmien kehittämiseen, joihin kuuluu 
sellaisen eurooppalaisen viranomaisen 
perustaminen, jolla on valtuudet siirtää 
varoja eurooppalaisen backstop-
mekanismin kautta.

Or. en

Tarkistus 18
Enrique Guerrero Salom

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lisätään 40 artiklan 1 kohdan 
f alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

f a) yksi edustaja Euroopan parlamentin 
talous- ja raha-asioiden valiokunnasta.
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Or. en

Tarkistus 19
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Korvataan 81 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Komissio laatii ottaen huomioon 
markkinakehityksen, sisämarkkinoiden 
vakauden ja koko unionin 
yhteenkuuluvuuden EU:n laajuisten 
laitosten tai infrastruktuurien suoran 
valvonnan osalta vuosittain 
arviointikertomuksen sellaisten 
ehdotusten asianmukaisesta aikataulusta, 
joilla pankkiviranomaiselle tai 
perustettavalle uudelle valvontaelimelle 
annetaan täysimääräisiä ja 
yleiseurooppalaisia valvontatehtäviä tällä 
alalla, ja antaa tälle valvontaelimelle 
riippumattoman aseman Euroopan 
parlamentin ja neuvoston valvonnassa. 
Jos pankkiviranomainen ottaa 
hoitaakseen EU:n laajuiset 
valvontatehtävät, kertomuksessa 
arvioidaan, onko Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artikla edelleen asianmukainen 
oikeusperusta tälle pankkiviranomaisen 
perustamisesta annetulle asetukselle 
pankkiviranomaisen toimenkuvan 
laajentuessa ja aseman muuttuessa, ja 
ehdotetaan tarvittaessa muuta 
oikeusperustaa."

Or. en


