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LÜHISELGITUS

Üks Euroopa finantskriisist saadud õppetunde on see, et kogu finantssektori jaoks tuleb luua 
rangemad ja ühtsemad eeskirjad. Kolme finantsjärelevalveasutuse loomise näol on juba 
võetud olulisi meetmeid, aga finantssektori reguleerimiseks tuleb veel palju ära teha. Üks 
pooleliolev töö on käesolev direktiivi eelnõu, mille eesmärk on luua krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik.

Eelarve seisukohalt on väga oluline, et see uus raamistik saaks riiklikelt ja Euroopa 
institutsioonidelt võimalikult suure toetuse. Seetõttu ei piisa pelgalt uute eeskirjade 
kehtestamisest, vaid nendega peavad kaasnema piisavad rahalised ja inimressursid uue 
raamistiku elluviimiseks. 

Käesoleva ettepaneku kohaselt peaks Euroopa Pangandusjärelevalve i) töötama välja 23 
tehnilist standardit ja viis suunist; ii) osalema kriisilahenduskolleegiumides, tegema otsuseid 
eriarvamuste korral ja olema siduv vahendaja; ning iii) artikli 85 kohaselt tunnustama 
kolmanda riigi kriisilahendusmenetlusi ning sõlmima artikli 88 kohaselt mittesiduvad 
raamkoostöölepingud kolmandate riikidega. Tehnilised standardid tuleb esitada 12 kuud 
pärast direktiivi jõustumist, mis peaks jääma 2013. aasta juuni ja detsembri vahele. Komisjoni 
ettepanek sisaldab Euroopa Pangandusjärelevalvele antavaid pikaajalisi ülesandeid, mis 
eeldab 5 täiendava ametikoha (ajutised teenistujad) loomist alates 2014. aastast. Lisaks on ette 
nähtud, et 11 liikmesriikide lähetatud eksperti täidavad ajutisi ülesandeid 2014. ja 2015. 
aastal.

Arvamuse koostaja toetab nende uute ametikohtade loomist, sest neid on vaja asutuse uute 
ülesannete täitmiseks. Samas, kuna uute ülesannete lõplik maht selgub alles seadusandliku 
menetluse lõpus, palutakse komisjonil esitada finantskalkulatsioon, milles võetaks täielikult 
arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelist õiguslikku kokkulepet, et täita Euroopa 
Pangandusjärelevalve ning komisjoni talituste eelarve ja personaliga seonduvad vajadused.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt -1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

- 1 a. rõhutab, et Euroopa 
Pangandusjärelevalve volituste 
laiendamise suhtes tuleks kohaldada 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni 17. mai 2006. aasta 
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eelarvedistsipliini ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe1

punkti 47; toonitab, et seadusandliku 
institutsiooni mis tahes otsus sellise 
laiendamise kasuks ei piira 
eelarvepädevate institutsioonide otsuseid 
iga-aastase eelarvemenetluse raames;
________________
ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Muudatusettepanek 2

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Punkt -1 b (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

- 1 b. nõuab, et komisjon esitaks 
finantskalkulatsiooni, milles võetaks 
täielikult arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu vahelist õiguslikku kokkulepet, 
et täita Euroopa Pangandusjärelevalve 
ning komisjoni talituste eelarve ja 
personaliga seonduvad vajadused;

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) EBA-le tuleks käesolevas direktiivis 
sätestatud täiendavate ülesannete 
piisavaks täitmiseks eraldada vajalikul 
määral rahalisi vahendeid ja töötajaid. 
Selleks tuleks neid ülesandeid võtta 
nõuetekohaselt arvesse määruse (EÜ) nr 
1093/2010 artiklites 63 ja 64 sätestatud 
menetluses asutuse eelarve koostamise, 
täitmise ja kontrolli kohta. 
Eelarvepädevad institutsioonid peaksid 
tagama, et asutus töötaks võimalikult 
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tõhusalt.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Euroopa järelevalveasutuste (EBA, 
EIOPA, ESMA) ülesannete täitmisega 
seotud kulud tuleks katta tasude 
kehtestamisega krediidiasutustele. 
Krediidiasutuselt nõutava tasu summa 
peaks olema proportsionaalne asjaomase 
krediidiasutuse tähtsuse ja riskiprofiiliga. 
Seda tasu tuleks võtta lisaks mis tahes 
tasudele, mida makstakse 
järelevalveasutustele liidu vastavates 
õigusaktides täpsustatud juhtudel. 
Järelevalveasutustele makstavate tasude 
summa kokku ei tohiks ületada 
järelevalveasutuste kulusid. Nõuab, et 
Euroopa Komisjon esitaks analüüsi 
tasude kehtestamise kohta asjaomastes 
asutustes 2013. aasta esimeses kvartalis.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 c) Üleminekuperioodil riiklikult 
kaasrahastamiselt osalisele tasudest 
rahastamisele tuleks Euroopa 
järelevalveasutusi (EBA, EIOPA, ESMA) 
täielikult rahastada liidu eelarvest.
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