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LYHYET PERUSTELUT

Rahoituskriisistä Euroopassa saatujen kokemusten perusteella tiedetään, että koko 
rahoitusalalla tarvitaan tiukempia ja johdonmukaisempia sääntöjä. Rahoitusalan sääntelyn 
parantamiseksi tarvitaan vielä lisätoimia, vaikka monia tärkeitä toimia on jo toteutettu. On 
esimerkiksi perustettu kolme rahoitustarkastusvirastoa. Direktiiviehdotus luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä on yksi vielä avoinna olevista 
asioista.

Talousarvion kannalta tarkasteltuna on ratkaisevan tärkeää, että EU:n ja jäsenvaltioiden 
toimielimet tukevat tätä uutta kehystä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi ei riitä, 
että vahvistetaan uusia sääntöjä. Näiden uusien sääntöjen lisäksi on varmistettava uuden 
kehyksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit. 

Ehdotus edellyttäisi, että Euroopan pankkiviranomainen i) laatii noin 23 teknistä standardia ja 
5 ohjetta, ii) osallistuu kriisinratkaisukollegioihin, tekee päätökset tapauksissa, joissa esiintyy 
erimielisyyttä, ja huolehtii sitovasta sovittelusta ja iii) huolehtii kolmansien maiden 
kriisinratkaisumenettelyjen tunnustamisesta 85 artiklan mukaisesti ja tekee ei-sitovia 
kehysyhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa 88 artiklan mukaisesti. Tekniset 
standardit on määrä toimittaa 12 kuukautta direktiivin voimaantulon jälkeen. Direktiivin 
arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2013 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Komission 
ehdotuksessa annetaan Euroopan pankkiviranomaiselle pitkän aikavälin tehtäviä, joita varten 
tarvitaan viisi lisätointa (väliaikaisina toimihenkilöinä) vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi 
ennakoidaan tarvittavan 11 kansallista asiantuntijaa tilapäisiin tehtäviin vuosina 2014 ja 2015.

Valmistelija tukee näitä lisätoimia, sillä ne ovat välttämättömiä viraston uusien tehtävien 
toteuttamiseksi. Koska uusien tehtävien laajuus tiedetään vasta lainsäädäntömenettelyn 
lopussa, komissiota pyydetään esittämään rahoitusselvitys, jossa otetaan täysin huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen lainsäädännöllisen sopimuksen tulos, jotta 
voidaan vastata pankkiviranomaisen ja komission yksiköiden määräraha- ja 
henkilöstötarpeisiin.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
-1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

-1 a. korostaa, että talousarviota 
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koskevasta kurinalaisuudesta ja 
moitteettomasta varainhoidosta 
17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen toimielinten sopimuksen1

47 kohtaa olisi sovellettava Euroopan 
pankkiviranomaisen tehtävien 
laajentamiseen; korostaa, että 
lainsäädäntövallan käyttäjän päätökset 
toimivaltuuksien laajentamisesta eivät saa 
vaikuttaa budjettivallan käyttäjän 
päätöksiin vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä;
________________
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
-1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

-1 b. kehottaa komissiota antamaan 
rahoitusselvityksen, jossa otetaan 
täysimääräisesti huomioon Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
lainsäädännöllisen sopimuksen tulos, 
jotta voidaan täyttää Euroopan 
pankkiviranomaisen ja komission 
yksiköiden määräraha- ja 
henkilöstötarpeet;

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) EPV:lle olisi annettava riittävät 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit, jotta se 
voisi täyttää tästä direktiivistä johtuvat 
lisätehtävänsä asianmukaisesti. Asetuksen 
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(EY) N:o 1093/2010 63 ja 64 artiklassa 
säädetyssä EPV:n talousarvion laatimista, 
toteutusta ja valvontaa koskevassa 
menettelyssä olisi sen vuoksi otettava 
nämä tehtävät asianmukaisesti huomioon. 
Budjettivallan käyttäjän olisi 
varmistettava, että toiminta on 
mahdollisimman tehokasta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Euroopan valvontaviranomaisten 
(EPV, EVLEV ja EAMV) tehtäviin 
liittyvät menot olisi katettava 
luottolaitoksilta perittävillä maksuilla. 
Luottolaitokselta perittävän maksun 
määrän olisi oltava oikeassa suhteessa 
kyseisen luottolaitoksen merkitykseen ja 
riskiprofiiliin. Nämä maksut olisi 
perittävä viranomaisille asianomaisissa 
unionin säädöksissä täsmennetyissä 
tapauksissa suoritettavien maksujen 
lisäksi. Viranomaisille suoritettujen 
maksujen kokonaismäärä ei saisi ylittää 
niiden menojen määrää. Euroopan 
komission olisi esitettävä analyysi 
maksujen perimisestä asianomaisissa 
virastoissa vuoden 2013 ensimmäisen 
neljänneksen aikana.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 c) Euroopan valvontaviranomaisten 
(EPV, EVLEV ja EAMV) toiminta olisi 
rahoitettava kokonaisuudessaan unionin 
talousarviosta siirtymäkaudella, jonka 
aikana ne siirtyvät kansallisesta 
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yhteisrahoituksesta osittain maksuihin 
perustuvaan rahoitukseen.
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