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Muudatusettepanek 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) lihtsustades teabevahetust liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel; 

1) lihtsustades teabevahetust liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel, võttes arvesse 
teabe konfidentsiaalsust; 

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada, et arvukates teabevahetusolukordades säiliks konfidentsiaalsus. See on 
tungivalt vajalik selleks, et vältida turgude väärreaktsioone ja kaitsta asjassepuutuvaid 
ettevõtteid. 

Muudatusettepanek 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) määrates kindlaks kõigile asjaomastele 
liikmesriikide järelevalveasutustele 
kättesaadavaks tehtava teabe ja 
kontrollides selle usaldusväärsust;

2) määrates kindlaks kõigile asjaomastele 
liikmesriikide järelevalveasutustele 
kättesaadavaks tehtava teabe ja 
kontrollides selle usaldusväärsust, võttes 
arvesse teabe konfidentsiaalsust;

Or. de

Selgitus

Tuleb tagada, et arvukates teabevahetusolukordades säiliks konfidentsiaalsus. See on 
tungivalt vajalik selleks, et vältida turgude väärreaktsioone ja kaitsta asjassepuutuvaid 
ettevõtteid. 
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Muudatusettepanek 386
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) võttes finantsalase ebastabiilsuse ja 
kriisi olukorras kõik asjakohased 
meetmed eesmärgiga saavutada 
võimalikult kiiresti ja automaatselt 
asjaomaste pädevate järelevalveasutuste 
üldine reaktsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 387
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) võttes finantsalase ebastabiilsuse ja 
kriisi korral kõik asjakohased meetmed 
eesmärgiga soodustada asjaomaste 
riiklike pädevate järelevalveasutuste 
tegevuste koordineerimist; 

Or. en

Muudatusettepanek 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b) toimides rohkem kui ühes 
liikmesriigis tegutsevate asutuste jaoks 
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õigusaktides kehtestatud aruandluse 
keskse saajana. Aruannete saamisel jagab 
EKJA teavet pädevate riiklike asutustega.

Or. en

Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus seab kapitali- ja muude eeskirjade rakendamiseks 
tehnilised standardid (vt raamdirektiivi). Selleks et tagada kõigi regulatiivasutuste töö 
põhinemine samadel faktidel ning et kriisi koordineerimine oleks sujuvam, peab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus saama seaduses kehtestatud aruandluse keskseks saajaks, 
millega välditaks praegust duplitseerimist liikmesriikide tasandi aruandluse tõttu. 

Muudatusettepanek 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga algatab ja koordineerib EKJA 
kogu ühendust hõlmavaid hinnanguid 
finantseerimisasutuste kohanemisvõime 
kohta ebasoodsate turusuundumuste korral. 
Selleks töötab ta liikmesriikide
järelevalveasutuste jaoks välja järgmise:

Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga algatab ja koordineerib EKJA 
kogu ühendust hõlmavaid hinnanguid 
finantseerimisasutuste kohanemisvõime 
kohta ebasoodsate turusuundumuste ning 
finantseerimistoodete omadustest ja 
levitusprotsessidest tulenevate ohtude 
kohta. Selleks töötab ta järelevalveasutuste 
jaoks välja järgmise:

Or. en

Selgitus

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Muudatusettepanek 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – teine lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) üldine metoodika tooteomaduste ja 
levitusprotsessi mõju hindamiseks asutuse 
finantsseisundile ja tarbija kaitsele;

Or. en

Selgitus

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Muudatusettepanek 391
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EKJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks tihedat koostööd Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse ning 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega.

3. EKJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks tihedat koostööd Euroopa 
järelevalveasutuse (pangandus), Euroopa 
järelevalveasutuse (väärtpaberiturg) ja 
Euroopa järelevalveasutusega 
(ühiskomitee).

Or. en
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Muudatusettepanek 392
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA esindab Euroopa Liitu kõigis 
rahvusvahelistes foorumites, mis 
käsitlevad artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaldamisalasse kuuluvate 
asutuste reguleerimist ja järelevalvet. 
Riiklikud pädevad asutused võivad jätkata 
oma panuse andmist sellistel foorumitel 
riiklike ning selliste küsimuste osas, mis 
puudutavad nende endi funktsioone ja 
pädevusi liidu õiguses.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks riiklike 
järelevalveasutuste õigusi, võib EKJA 
osaleda kõigis rahvusvahelistes 
foorumites, mis puudutavad selliste 
institutsioonide reguleerimist ja 
järelevalvet, mis jäävad artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktide kohaldamisalasse.

Or. en
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Muudatusettepanek 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA annab panuse Euroopa Liidu 
esindamisse kõigis rahvusvahelistes 
foorumites, mis käsitlevad artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktide kohaldamisalasse 
kuuluvate asutuste reguleerimist ja 
järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA aitab ette valmistada kolmandate 
riikide järelevalvekorra samaväärsust 
käsitlevaid otsuseid vastavalt artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidele.

EKJA aitab ette valmistada kolmandate 
riikide järelevalvekorra samaväärsust 
käsitlevaid otsuseid vastavalt artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidele. Komisjon 
võtab vastu delegeeritud õigusaktid 
kooskõlas artiklitega 7 a kuni 7 d, 
eesmärgiga hinnata käesolevas artiklis 
osutatud samaväärsust.

Or. en
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Muudatusettepanek 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid kooskõlas artiklitega 7 a kuni 7 
d, eesmärgiga hinnata teises lõikes 
osutatud samaväärsust.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega võib EKJA omal algatusel või 
liikmesriikide järelevalveasutuste taotlusel 
anda välja ja avaldada arvamuse, mis 
käsitleb usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, mille viib läbi liikmesriigi mis 
tahes asutus. Kohaldatakse artiklit 20. 

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega võib EKJA omal algatusel või 
liikmesriikide järelevalveasutuste taotlusel 
jälgida hindamisi ja anda suuniseid 
eesmärgiga tõhustada ja tagada võrdsed 
tingimused, ning anda välja ja avaldada 
arvamuse, mis käsitleb 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, mille viib läbi liikmesriigi mis 
tahes asutus. Kohaldatakse artiklit 20. 

Or. en
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Muudatusettepanek 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EKJA võib ühissuuniste alusel muuta 
direktiivi 2007/44/EÜ kohast 
hindamisprotseduuri. Teate saamisel 
koordineerib EKJA tegevust asjaomaste 
riiklike asutustega.

Or. en

Selgitus

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Muudatusettepanek 399
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA taotlusel annavad liikmesriikide 
järelevalveasutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused EKJA-le kogu teabe, mida 
on vaja käesoleva määrusega ettenähtud 
ülesannete täitmiseks.

1. EKJA taotlusel annavad liikmesriikide 
järelevalveasutused EKJA-le kogu teabe, 
mida on vaja käesoleva määrusega 
ettenähtud ülesannete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA võib ka nõuda, et teavet esitataks 
korrapäraste ajavahemike järel.

EKJA võib ka nõuda, et teavet esitataks 
korrapäraste ajavahemike järel. Nende 
nõuete puhul tuleb vajadusel kasutada 
konsolideeritud tasandil ühtseid 
aruandlusvorme.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
liikmesriikide järelevalveasutused ja 
muud liikmesriikide ametiasutused ei tee 
seda õigeaegselt kättesaadavaks, võib 
EKJA esitada põhjendatud taotluse otse 
asjakohastele finantseerimisasutustele ja 
muudele isikutele. EKJA teavitab 
asjakohaseid liikmesriikide 
järelevalveasutusi sellistest taotlustest.

välja jäetud

EKJA taotlusel aitavad liikmesriikide 
järelevalveasutused ja muud 
liikmesriikide ametiasutused EKJA-l 
sellist teavet koguda.

Or. en
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Muudatusettepanek 402
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
liikmesriikide järelevalveasutused ja 
muud liikmesriikide ametiasutused ei tee 
seda õigeaegselt kättesaadavaks, võib 
EKJA esitada põhjendatud taotluse otse 
asjakohastele finantseerimisasutustele ja 
muudele isikutele. EKJA teavitab 
asjakohaseid liikmesriikide 
järelevalveasutusi sellistest taotlustest.

välja jäetud

EKJA taotlusel aitavad liikmesriikide 
järelevalveasutused ja muud 
liikmesriikide ametiasutused EKJA-l 
sellist teavet koguda.

Or. en

Selgitus

See säte toob finantseerimisasutustele kaasa topeltaruandluskohustuse ja võimalikud 
lojaalsuskonfliktid asjaomastes institutsioonides. Kontaktpunktiks peavad olema riiklikud 
järelevalveasutused. Mitu aruandlustasandit ei anna eeliseid, mistõttu peaks uus 
järelevalvestruktuur kasutama olemasolevaid aruandlusstruktuure.

Muudatusettepanek 403
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
liikmesriikide järelevalveasutused ja 
muud liikmesriikide ametiasutused ei tee 
seda õigeaegselt kättesaadavaks, võib 
EKJA esitada põhjendatud taotluse otse 
asjakohastele finantseerimisasutustele ja 
muudele isikutele. EKJA teavitab 

välja jäetud
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asjakohaseid liikmesriikide 
järelevalveasutusi sellistest taotlustest.
EKJA taotlusel aitavad liikmesriikide 
järelevalveasutused ja muud 
liikmesriikide ametiasutused EKJA-l 
sellist teavet koguda.

Or. en

Selgitus

See säte toob finantseerimisasutustele kaasa topeltaruandluskohustuse ja võimalikud 
lojaalsuskonfliktid asjaomastes institutsioonides. Kontaktpunktiks peavad olema riiklikud 
järelevalveasutused. Mitu aruandlustasandit ei anna eeliseid, mistõttu peaks uus 
järelevalvestruktuur kasutama olemasolevaid aruandlusstruktuure.

Muudatusettepanek 404
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
liikmesriikide järelevalveasutused ja muud 
liikmesriikide ametiasutused ei tee seda 
õigeaegselt kättesaadavaks, võib EKJA 
esitada põhjendatud taotluse otse 
asjakohastele finantseerimisasutustele ja 
muudele isikutele. EKJA teavitab 
asjakohaseid liikmesriikide 
järelevalveasutusi sellistest taotlustest.

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
liikmesriikide järelevalveasutused ja muud 
liikmesriikide ametiasutused ei tee seda 
õigeaegselt kättesaadavaks, võib EKJA 
esitada põhjendatud taotluse otse 
asjakohastele finantseerimisasutustele ja 
muudele isikutele, eeldusel, et sellise teabe 
edastamise kulud EKJA-le on 
proportsioonis teabe iseloomuga. EKJA 
teavitab asjakohaseid liikmesriikide 
järelevalveasutusi sellistest taotlustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
liikmesriikide järelevalveasutused ja 
muud liikmesriikide ametiasutused ei tee 
seda õigeaegselt kättesaadavaks, võib 
EKJA esitada põhjendatud taotluse otse 
asjakohastele finantseerimisasutustele ja 
muudele isikutele. EKJA teavitab 
asjakohaseid liikmesriikide 
järelevalveasutusi sellistest taotlustest.

Kui teave ei ole kättesaadav, võib EKJA 
esitada põhjendatud taotluse otse 
asjakohastele finantseerimisasutustele ja 
muudele isikutele. EKJA teavitab 
asjakohaseid liikmesriikide 
järelevalveasutusi sellistest taotlustest.

Or. it

Selgitus

Tuleks võimalikult rohkem kasutada olemasolevaid aruandlusstruktuure. On oluline 
võimalikult rohkem vältida uusi tasandeid ja teabenõudeid selleks, et vältida topelttööd ja 
asjatuid kulusid.

Muudatusettepanek 406
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riikliku järelevalveasutuse palvel 
võib EKJA edastada mis tahes teavet, mis 
on vajalik asutuse kohustuste täitmiseks, 
eeldusel, et kõnealune riiklik asutus 
rakendab asjakohaseid 
konfidentsiaalsusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riikliku järelevalveasutuse palvel 
võib EKJA edastada mis tahes teavet, mis 
on vajalik asutuse kohustuste täitmiseks, 
eeldusel, et kõnealune riiklik asutus 
rakendab asjakohaseid 
konfidentsiaalsusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva määrusega kehtestatud 
ülesannete täitmisel võtab EKJA 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu hoiatusi ja 
soovitusi.

6. Käesoleva määrusega kehtestatud 
ülesannete täitmisel võtab EKJA arvesse 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
hoiatusi ja soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustuse, edasikindlustuse ja 
tööandjapensionide sidusrühmade kogu

Kindlustuse, edasikindlustuse ja 
tööandjapensionide sidusrühmade kogud
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Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Muudatusettepanek 410
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EKJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu.

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EKJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu. Sidusrühmade koguga 
konsulteeritakse EKJA kõigis 
asjakohastes otsustes ja tegevustes. Kui 
kiire küsimuse korral pole kohene 
konsulteerimine võimalik, tuleb 
sidusrühma kogu otsusest esimesel 
võimalusel teavitada.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EKJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse kindlustus-, edasikindlustus- ja 

1. EKJA loob kaks sidusrühma: 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide 
sidusrühmade kogu ning 
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tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu.

tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu (edaspidi sidusrühmade kogu)
eesmärgiga konsulteerida 
sidusrühmadega EKJA ülesannetega 
seotud küsimustes.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Muudatusettepanek 412
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EKJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu.

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EKJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse kindlustus- ja 
edasikindlustusfondide sidusrühmade
kogu ning tööandjapensionfondide 
sidusrühmade kogu. 

Or. en

Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide fundamentaalsete erinevuste arvessevõtmiseks tuleb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondid jagada järgmisteks rühmadeks: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühm ning (ii) tööandjapensionifondide sidusrühm.
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Muudatusettepanek 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning 
tööandjapensionifonde, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ning kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuste kasutajaid.

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad liidu kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning 
tööandjapensionifonde, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ning kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuste kasutajaid.

Vähemalt 5 liiget peavad olema 
sõltumatutest tippakadeemiatest.
Tööturu osapooli, sh oma tööandjaid 
esindavate liikmete arv ei tohi ületada 15. 
Vähemalt 5 neist peavad olema tööandjate 
esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning 
tööandjapensionifonde, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ning kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuste kasutajaid.

2. Kindlustus- ja edasikindlustusfondide
sidusrühmade kogusse kuulub 30 liiget, kes 
võrdses osas esindavad liidu kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning kindlustuse ja 
edasikindlustuse teenuste kasutajaid 
Tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes esindavad 
võrdses osas Euroopa Liidu 
tööandjapensionfondide asutusi, nende 
liikmeid ja kasusaajaid ning sponsoreid.



AM\809582ET.doc 19/102 PE439.927v01-00

ET

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Muudatusettepanek 415
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad liidu kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning
tööandjapensionifonde, nende töötajaid,
samuti tarbijaid ning kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuste kasutajaid.

2. Igasse kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget. kindlustus- ja 
edasikindlustusfondide sidusrühmade 
kogusse kuuluvad võrdses osas liidu 
kindlustus- ja edasikindlustusandjad, 
nende töötajad ning tarbijad ja 
kindlustuse kasutajad. 
Tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogud esindavad võrdses osas Euroopa 
Liidu tööandjakindlustusfonde, nende 
liikmeid ja kasusaajaid, samuti tarbijaid 
ja tööandjapensioni teenuse kasutajaid. 

Or. en
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Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide fundamentaalsete erinevuste arvessevõtmiseks tuleb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondid jagada järgmisteks rühmadeks: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühm ning (ii) tööandjapensionifondide sidusrühm.

Muudatusettepanek 416
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning 
tööandjapensionifonde, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ning kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuste kasutajaid.

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühma 
kogusse kuulub 30 liiget. Kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid, kindlustuse 
vahendajaid ja tööandjapensionifonde 
esindab kuni 15 liiget. Vähemalt viis liiget
esindavad ostjate organisatsioone, 
töövõtjaid (näiteks ametiühingud) ning
tarbijaid ja kindlustuse, edasikindlustuse ja 
tööandjapensionide teenuste kasutajaid. 
Vähemalt viis liiget peavad olema 
sõltumatutest tippakadeemiatest.

Or. en

Selgitus

Tagada tuleb tegevusvaldkonna esindajate asjakohane esindatus, arvestades keerulisi ja 
valdkonnaspetsiifilise nõuandeid, mida sidusrühmade kogu peab andma. Tegevusvaldkonna 
esindajad ei tohiks siiski moodustada üle poole liikmetest ning akadeemikud peaksid samuti 
esitama täiendava erapooletu hinnangu.
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Muudatusettepanek 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning 
tööandjapensionifonde, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ning kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuste kasutajaid.

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad liidu krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid, pangateenuste kasutajaid 
ning väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete esindajaid. Vähemalt 5 liiget 
peavad olema sõltumatutest 
tippakadeemiatest. Turu osapooli 
esindavate liikmete arv ei tohi ületada 10. 
Vähemalt 10 liiget tuleb valida väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete 
organisatsioonide poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning 
tööandjapensionifonde, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ning kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuste kasutajaid.

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes esindavad
ELi kindlustus- ja edasikindlustusandjaid 
ning tööandjapensionifonde, nende 
töötajaid, samuti tarbijaid ning kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuste kasutajaid. Kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu koosneb vähemalt 10 tarbijate ja 
kasutajate esindajast (näiteks 
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pensionifondi usaldusisikud), 5 töötajate 
esindajast, 5 sõltumatust 
tippakadeemikust ja kuni 10 esindajat 
organisatsioonidest, kelle üle teostatakse 
järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning 
tööandjapensionifonde, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ning kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuste kasutajaid.

2. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ELi kindlustus- ja 
edasikindlustusandjaid ning 
tööandjapensionifonde, ametiühinguid ja 
sotsiaalorganisatsioone, samuti tarbijaid 
ning kindlustusteenuste kasutajaid. Ühelgi 
sidusrühmal pole kogus tugevamat 
positsiooni kui teistel. Vähemalt viis liiget 
on sõltumatud teadlased.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogu asjakohane ja õiglane toimimine tuleb tagada igas suhtes. Sõnastust 
„võrdses osas“ tuleks selgitada. Tagada tuleb pidev konsulteerimine sidusrühmade koguga 
ning kahest kohtumisest aastas selleks kindlasti ei piisa. 

Muudatusettepanek 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 

Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
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kogu tuleb kokku vähemalt kaks korda 
aastas.

kogu tuleb kokku vähemalt neli korda 
aastas.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogu asjakohane ja õiglane toimimine tuleb tagada igas suhtes. Sõnastust 
„võrdses osas“ tuleks selgitada. Tagada tuleb pidev konsulteerimine sidusrühmade koguga 
ning kahest kohtumisest aastas selleks kindlasti ei piisa. 

Muudatusettepanek 421
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu tuleb kokku vähemalt kaks korda 
aastas.

Sidusrühmade kogud tulevad kokku 
vähemalt kaks korda aastas.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.
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Muudatusettepanek 422
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu tuleb kokku vähemalt kaks korda 
aastas.

Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu tuleb kokku vähemalt neli korda 
aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu liikmed määrab EKJA 
järelevalvenõukogu asjakohaste 
sidusrühmade ettepanekul.

3. Kindlustus- ja edasikindlustusfondide 
sidusrühmade kogu ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu liikmed määrab EKJA 
järelevalvenõukogu asjakohaste 
sidusrühmade ettepanekul. 

Or. en

Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide fundamentaalsete erinevuste arvessevõtmiseks tuleb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondid jagada järgmisteks rühmadeks: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühm ning (ii) tööandjapensionifondide sidusrühm.
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Muudatusettepanek 424
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade
kogu liikmed määrab EKJA 
järelevalvenõukogu asjakohaste 
sidusrühmade ettepanekul.

3. Sidusrühmade kogude liikmed määrab 
EKJA järelevalvenõukogu asjakohaste 
sidusrühmade ettepanekul.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Muudatusettepanek 425
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse tegemisel tagab järelevalvenõukogu 
nii palju kui võimalik asjakohase 
geograafilise tasakaalu ja sidusrühmade 
esindatuse kogu ühenduse raames.

Otsuse tegemisel tagab järelevalvenõukogu 
nii palju kui võimalik asjakohase 
geograafilise tasakaalu ja sidusrühmade 
esindatuse kogu Euroopa Liidu raames.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
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CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Muudatusettepanek 426
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse tegemisel tagab järelevalvenõukogu 
nii palju kui võimalik asjakohase 
geograafilise tasakaalu ja sidusrühmade 
esindatuse kogu ühenduse raames.

Otsuse tegemisel tagab järelevalvenõukogu 
nii palju kui võimalik asjakohase 
geograafilise ja soolise võrdõiguslikkuse
tasakaalu ning sidusrühmade esindatuse 
kogu Euroopa Liidu raames.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – kolmas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA tagab kindlustus-, edasikindlustus-
ja tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogule piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas.

EKJA tagab kindlustus-, edasikindlustus-
ja tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogule piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas ning reisi- ja majutuskulude 
asjakohase hüvitamise, samuti osalemise 
päevaraha nendele liikmetele, kelle puhul 
hüvitise mittemaksmine oleks takistuseks 
osalemisele. Euroopa eelarves peaksid 
olema asjakohased rahastamisvahendid 
ka teadmiskeskuse loomiseks, kus 
finantsteenuseid puudutavate õigusaktide 
ja järelevalve spetsialistid saaksid anda 
tehnilist nõu ainult ostjatest investoritele, 
VKEdele ja tarbijaorganisatsioonidele, et 
toetada nende panust sidusrühmade 
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nõuandekogudes.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – kolmas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA tagab kindlustus-, edasikindlustus-
ja tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogule piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas.

EKJA tagab kindlustus- ja 
edasikindlustusfondide sidusrühmade 
kogule ning tööandjapensionifondide 
sidusrühmade kogule piisava abi 
sekretariaaditeenuste valdkonnas. 

Or. en

Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide fundamentaalsete erinevuste arvessevõtmiseks tuleb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondid jagada järgmisteks rühmadeks: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühm ning (ii) tööandjapensionifondide sidusrühm.

Muudatusettepanek 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – kolmas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA tagab kindlustus-, edasikindlustus-
ja tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogule piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas.

EKJA tagab kindlustus-, edasikindlustus-
ja tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogule piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas. Sidusrühmade kogu 
liikmetele, kes esindavad 
mittetulundusühinguid, tuleb ette näha 
asjakohane rahaline hüvitis.

Or. en



PE439.927v01-00 28/102 AM\809582ET.doc

ET

Muudatusettepanek 430
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – kolmas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA tagab kindlustus-, edasikindlustus-
ja tööandjapensionifondide sidusrühmade
kogule piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas.

EKJA tagab sidusrühmade kogudele 
piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Muudatusettepanek 431
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu liikmetele, kes esindavad 
mittetulundusühinguid, tuleb ette näha 
eelarve. Eelarve kinnitab 
järelevalvenõukogu ning eelarve peab 
katma kulud, mis on seotud 
ettevalmistavate koosolekute korraldamise 
ja neil osalemisega ning välisuuringute ja 
arvamuste tellimisega.



AM\809582ET.doc 29/102 PE439.927v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et sidusrühmade kogu toimib selliselt, et kõigil kogu sidusrühmadel oleksid 
ühesugused tingimused ja võimalused töös osalemiseks. See tähendab, et sidusrühmade 
esindajad ei tohi sõltuda nende organisatsioonide vahenditest, keda nad esindavad, sest see 
tekitab eri liikmete tehtava töö hulgas ja kvaliteedis suurt ebaproportsionaalsust. See kehtib 
nii sektori töövõtjate, tarbijate, VKEde kui ka teiste esindajate osas.

Muudatusettepanek 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – kolmas lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Sidusrühmade kogu liikmetele, kes 
esindavad mittetulundusühinguid, tuleb 
ette näha asjakohane rahaline hüvitis.

Or. en

Selgitus

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. It 
must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Muudatusettepanek 433
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu liikmete volitused kestavad kaks ja 

4. Kindlustus- ja edasikindlustusfondide 
sidusrühmade kogu ning
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
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pool aastat, pärast mida tuleb läbi viia uus 
valikumenetlus.

kogu liikmete volitused kestavad kaks ja 
pool aastat, pärast mida tuleb läbi viia uus 
valikumenetlus.

Or. en

Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide fundamentaalsete erinevuste arvessevõtmiseks tuleb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondid jagada järgmisteks rühmadeks: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühm ning (ii) tööandjapensionifondide sidusrühm.

Muudatusettepanek 434
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu liikmete volitused kestavad kaks ja 
pool aastat, pärast mida tuleb läbi viia uus 
valikumenetlus.

4. Sidusrühmade kogude liikmete volitused 
kestavad kaks ja pool aastat, pärast mida 
tuleb läbi viia uus valikumenetlus.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Muudatusettepanek 435
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu liikmete volitused kestavad kaks ja 
pool aastat, pärast mida tuleb läbi viia uus 
valikumenetlus.

4. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu liikmete volitused kestavad viis 
aastat, pärast mida tuleb läbi viia uus 
valikumenetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmed võivad olla valitud kaheks 
järjestikuseks ametiajaks. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 437
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sidusrühmade kogu 
konsulteerimisülesande täitmiseks edastab 
EKJA sidusrühmade kogule kogu 
vajaliku teabe.

Or. en
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Selgitus

Sidusrühmade kogu sõltub täielikult EKJA teabest. Kui EKJA küsib nõu, peab ta tagama 
sidusrühmade kogule juurdepääsu asjakohasele teabele.

Muudatusettepanek 438
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EKJA 
kohustustega.

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud Euroopa järelevalveasutusega 
(pangandus) ja Euroopa 
järelevalveasutusega (väärtpaberiturud) 
ühisele seisukohale jõudmine, nagu on 
sätestatud artiklis 42, kuid eriti artiklite 7 
ja 8 kohaste kohustustega.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogul peaks olema võimalus panustada asjakohasel viisil ka otsustusprotsessi, 
mis on seotud selliste finantskonglomeraatidega, kes tegelevad ka kindlustuse või 
tööandjapensionidega.

Muudatusettepanek 439
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu esitab EKJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes Mis tahes 
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nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EKJA 
kohustustega.

huvide konflikt kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu liikmete vahel tuleb alati 
avalikustada, kui sidusrühmade kogu 
väljendab arvamust ja annab nõu.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EKJA 
kohustustega.

5. Kindlustus- ja edasikindlustusfondide 
sidusrühmade kogu ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EKJA 
kohustustega.

Or. en

Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide fundamentaalsete erinevuste arvessevõtmiseks tuleb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondid jagada järgmisteks rühmadeks: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühm ning (ii) tööandjapensionifondide sidusrühm.

Muudatusettepanek 441
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 

5. Sidusrühmade kogud võivad esitada 
EKJA-le arvamusi ja nõuandeid mis tahes 
küsimustes, mis on seotud EKJA 
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seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EKJA 
kohustustega.

kohustustega.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Muudatusettepanek 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EKJA 
kohustustega.

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu esitab EKJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, 
keskendudes eelkõige artiklites 7 ja 8 
sätestatud EKJA kohustustele.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 
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nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EKJA 
kohustustega.

nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 ning 9 ja 10 kohaste 
EKJA kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võib esitada EKJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EKJA 
kohustustega.

5. Panganduse sidusrühmade kogu võib 
esitada EKJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, mis on seotud 
artiklite 7 kuni 19 kohaste EKJA 
kohustustega.

Or. en

Selgitus

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Muudatusettepanek 445
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu otsustab konsulteerimist 
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puudutavate küsimuste üle ning võib 
mõjutada kohtumiste päevakorda. Kõigil 
kogu esindajatel on võimalus 
ettepanekuid teha. Lõpliku otsuse 
päevakorrapunktide kohta teeb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu, kusjuures igal sidusrühmade 
alarühmal on õigus lisada 
päevakorrapunktidesse oma ettepanekuid. 
Igal sidusrühma alarühmal on vabadus 
esitada EKJAle oma ettepanekuid ja 
nõuandeid, mis ei pea tingimata esindama 
sidusrühma enamuse arvamust.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmadel on tänu liikmetele mitmesuguseid huve ja arvamusi. Tarbijad ja muud 
kasutajad peaksid saama oma arvamust esitada, mis ei pea olema tingimata sidusrühma kogu 
enamuse arvamus. Sidusrühmadelt selle õiguse äravõtmine võib halvata terve kogu töö.

Muudatusettepanek 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Sidusrühmade kogu otsustab 
konsulteeritavate teemade ning 
kohtumiste päevakordade üle.

Or. en
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Muudatusettepanek 447
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võtab vastu oma kodukorra.

6. Kindlustus- ja edasikindlustusfondide 
sidusrühmade kogu ning 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võtab vastu oma kodukorra.

Or. en

Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide fundamentaalsete erinevuste arvessevõtmiseks tuleb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondid jagada järgmisteks rühmadeks: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühm ning (ii) tööandjapensionifondide sidusrühm.

Muudatusettepanek 448
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võtab vastu oma kodukorra.

6. Sidusrühmade kogud võtavad vastu 
oma kodukorra.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Muudatusettepanek 449
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võtab vastu oma kodukorra.

6. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu võtab vastu oma kodukorra liikmete 
kahe kolmandiku häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et tõenäoliselt esineb sidusrühmade kogudes väga erinevaid seisukohti, on 
oluline, et algusest peale kehtestatakse kindlad protseduurireeglid. Selle saavutamiseks on 
kõige parem võtta reeglid vastu vähemalt liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega. See 
takistab ka ühe sidusrühma kogu esindajate domineerimist otsuste tegemisel.

Muudatusettepanek 450
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. EKJA avalikustab kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu arvamused ja nõuanded ning 
asjakohaste konsultatsioonide tulemused. 

7. EKJA avalikustab kindlustus-, 
edasikindlustus- ja edasikindlustusfondide 
sidusrühmade kogu ning 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu arvamused ja nõuanded ning 
asjakohaste konsultatsioonide tulemused. 

Or. en

Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide fundamentaalsete erinevuste arvessevõtmiseks tuleb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondid jagada järgmisteks rühmadeks: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühm ning (ii) tööandjapensionifondide sidusrühm.
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Muudatusettepanek 451
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. EKJA avalikustab kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu arvamused ja nõuanded ning 
asjakohaste konsultatsioonide tulemused.

7. EKJA avalikustab sidusrühmade kogude
arvamused ja nõuanded ning asjakohaste 
konsultatsioonide tulemused. 

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Muudatusettepanek 452
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole ühelgi 
viisil vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 

1. EKJA tagab, et kindlustus- ja 
tööandjapensionide sektor arvestab oma 
kuludega tsüklilises perspektiivis ning et
artiklite 10 või 11 kohaselt vastu võetud 
otsused ei ole ühelgi viisil vastuolus 
liikmesriikide eelarvepädevusega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole ühelgi 
viisil vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole ühelgi 
viisil vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. EKJA vastav otsus 
kinnitab, et eelarvepädevusi ei mõjutata.

Or. en

Selgitus

EKJA tegevus ei tohi riikide eelarvepädevusi mitte mingil tingimusel mõjutada. Ettepaneku 
eesmärk on seda põhimõtet kinnitada. Sellise sätte vormistamine EKJA otsusena sunnib 
EKJAd alati arvestama ja analüüsima, ega tema otsused liikmesriikide eelarvepädevustega 
vastuolus ei ole.

Muudatusettepanek 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole ühelgi 
viisil vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole 
otseselt olulisel määral vastuolus 
liikmesriikide eelarvepädevusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 455
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11
kohaselt vastu võetud otsused ei ole ühelgi 
viisil vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 

1. EKJA tagab, et artikli 10 kohaselt vastu 
võetud otsused ei ole ühelgi viisil vastuolus 
liikmesriikide eelarvepädevusega. 

Or. en

Selgitus

Artikli 23 säilitamisel mõne liikmesriigi huvides peaks see kohalduma ainult eriolukorras 
tehtud otsustele, st artikkel 10, mille puhul liikmesriigid võivad tõenäoliselt riigi rahaga 
sekkuda. Artikkel 11 ei peaks sisalduma, sest vahendamine kehtiks ainult tavapärastes 
tingimustes jooksva järelevalve osas.

Muudatusettepanek 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole ühelgi 
viisil vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole ühelgi 
viisil otseselt vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega.

Or. en

Selgitus

Volitus tuleks anda siduva pädevusega riiklike järelevalveasutuste vaheliste vaidluste 
lahendamise ja eriolukorras tehtud otsuste osas. Liikmesriikide kaitsesätteid EKJA otsuste 
vastu tuleks piirata ning need peaksid üldiselt lähtuma põhimõttest „täida või selgita“. 
Kaitsesätted ei tohiks tekitada möödahiilimisvõimalust.



PE439.927v01-00 42/102 AM\809582ET.doc

ET

Muudatusettepanek 457
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik leiab, et artikli 11 
kohane otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, võib ta ühe kuu 
jooksul pärast EKJA otsuse esitamist 
liikmesriikide järelevalveasutustele 
teatada EKJA-le ja komisjonile, et 
liikmesriigi järelevalveasutus kõnealust 
otsust ei rakenda.

välja jäetud

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.
Sellisel juhul EKJA otsus peatatakse.
EKJA teavitab liikmesriiki ühe kuu 
jooksul pärast liikmesriigi sellekohase 
teatise saamist sellest, kas ta jääb oma 
otsuse juurde, muudab oma otsust või 
tühistab selle. 
Kui EKJA jääb oma otsuse juurde, 
otsustab nõukogu asutamislepingu 
artikliga 205 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kahe kuu jooksul, kas 
otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.
Kui nõukogu otsustab EKJA otsuse 
juurde jääda või ei tee otsust kahe kuu 
jooksul, lõpetatakse viivitamata kõnealuse 
otsuse peatamine. 

Or. en

Selgitus

Artikli 23 säilitamisel mõne liikmesriigi huvides peaks see kohalduma ainult eriolukorras 
tehtud otsustele, st artikkel 10, mille puhul liikmesriigid võivad tõenäoliselt riigi rahaga 
sekkuda. Artikkel 11 ei peaks sisalduma, sest vahendamine kehtiks ainult tavapärastes
tingimustes jooksva järelevalve osas.
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Muudatusettepanek 458
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik leiab, et artikli 11 
kohane otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, võib ta ühe kuu jooksul 
pärast EKJA otsuse esitamist liikmesriikide 
järelevalveasutustele teatada EKJA-le ja
komisjonile, et liikmesriigi 
järelevalveasutus kõnealust otsust ei 
rakenda.

2. Kui liikmesriik ei ole nõus artikli 11 
lõike 3 kohase otsusega, kuna see on 
vastuolus tema eelarvepädevusega, 
teavitab ta kahekümne tööpäeva jooksul 
pärast EKJA otsuse esitamist liikmesriikide 
järelevalveasutustele EKJA-d, komisjoni ja 
Euroopa Parlamenti, et liikmesriigi 
järelevalveasutus kõnealust otsust ei 
rakenda.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik leiab, et artikli 11 
kohane otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, võib ta ühe kuu
jooksul pärast EKJA otsuse esitamist 
liikmesriikide järelevalveasutustele teatada 
EKJA-le ja komisjonile, et liikmesriigi 
järelevalveasutus kõnealust otsust ei 
rakenda.

2. Kui liikmesriik leiab, et artikli 11 
kohane otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, võib ta kahekümne 
tööpäeva jooksul pärast EKJA otsuse 
esitamist liikmesriikide 
järelevalveasutustele teatada EKJA-le ja 
komisjonile, et liikmesriigi 
järelevalveasutus kõnealust otsust ei 
rakenda.

Or. en
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Muudatusettepanek 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.

Liikmesriik esitab kõnealuses teatises 
mõjuhinnangu selle kohta, kui suurel 
määral kõnealune otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.

Liikmesriik esitab kõnealuses teatises 
mõjuhinnangu selle kohta, kui suurel 
määral kõnealune otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega.

Or. en

Selgitus

Volitus tuleks anda siduva pädevusega riiklike järelevalveasutuste vaheliste vaidluste 
lahendamise ja eriolukorras tehtud otsuste osas. Liikmesriikide kaitsesätteid EKJA otsuste 
vastu tuleks piirata ning need peaksid üldiselt lähtuma põhimõttest „täida või selgita“. 
Kaitsesätted ei tohiks tekitada möödahiilimisvõimalust.
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Muudatusettepanek 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EKJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
nõukogu asutamislepingu artikliga 205 
ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kahe kuu jooksul, kas 
otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Kui EKJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega, 
jättes sealjuures arvestamata 
asjassepuutuvat liikmesriiki esindava 
nõukogu liikme hääle, kahe kuu jooksul 
pärast seda, kui EKJA on liikmesriiki 
neljanda lõigu kohaselt teavitanud, kas 
otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada. Kvalifitseeritud häälteenamuse 
moodustab 55% nõukogu liikmetest, välja 
arvatud kõnealune liikmesriik, kusjuures 
vähemalt 14 häält peab esindama 
liikmesriike, kes moodustavad 65% liidu 
rahvastikust, välja arvatud kõnealuse 
liikmesriigi rahvastik.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EKJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
nõukogu asutamislepingu artikliga 205
ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kahe kuu jooksul, kas 
otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Kui EKJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
nõukogu antud häälte enamusega ühel 
oma koosolekutest kahe kuu jooksul pärast 
seda, kui EKJA on liikmesriiki eelmise 
lõigu kohaselt teavitanud, kas otsuse 
juurde tuleb jääda

Or. en
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Muudatusettepanek 464
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EKJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
nõukogu asutamislepingu artikliga 205 ette 
nähtud kvalifitseeritud häälteenamusega 
kahe kuu jooksul, kas otsuse juurde tuleb 
jääda või see tuleb tühistada.

Kui EKJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
nõukogu asutamislepingu artikliga 205 ette 
nähtud kvalifitseeritud häälteenamusega 
kahe kuu jooksul, kas otsuse juurde tuleb 
jääda.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EKJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
nõukogu asutamislepingu artikliga 205 ette 
nähtud kvalifitseeritud häälteenamusega 
kahe kuu jooksul, kas otsuse juurde tuleb 
jääda või see tuleb tühistada.

Kui EKJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
nõukogu asutamislepingu artikliga 205 ette 
nähtud kvalifitseeritud häälteenamusega 
kahe kuu jooksul, kas otsuse juurde tuleb 
jääda.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku peamine eesmärk on kõrvaldada ebakindlus sellisel juhul, kus 
nõukogu ei tee ettenähtud kahe kuu jooksul otsust. Tegevuse puudulikkus sellises olulises 
küsimuses nagu liikmesriigi eelarvepädevus ei tohi liikmesriikidele kaasa tuua mingeid 
negatiivseid tagajärgi. Seetõttu tehakse ettepanek lugeda EKJA vaidlustatud otsus lõpetatuks 
pärast kahe kuu möödumist ajast, kui nõukogu pidi tegema oma otsuse. 
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Muudatusettepanek 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu otsustab EKJA otsuse juurde 
jääda või ei tee otsust kahe kuu jooksul, 
lõpetatakse viivitamata kõnealuse otsuse 
peatamine. 

Kui nõukogu otsustab EKJA otsuse juurde 
jääda, lõpetatakse viivitamata kõnealuse 
otsuse peatamine 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku peamine eesmärk on kõrvaldada ebakindlus sellisel juhul, kus 
nõukogu ei tee ettenähtud kahe kuu jooksul otsust. Tegevuse puudulikkus sellises olulises 
küsimuses nagu liikmesriigi eelarvepädevus ei tohi liikmesriikidele kaasa tuua mingeid 
negatiivseid tagajärgi. Seetõttu tehakse ettepanek lugeda EKJA vaidlustatud otsus lõpetatuks 
pärast kahe kuu möödumist ajast, kui nõukogu pidi tegema oma otsuse. 

Muudatusettepanek 467
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu otsustab EKJA otsuse juurde 
jääda või ei tee otsust kahe kuu jooksul, 
lõpetatakse viivitamata kõnealuse otsuse 
peatamine.

Kui nõukogu otsustab EKJA otsuse 
tühistada või ei tee otsust kahe kuu 
jooksul, tühistatakse kõnealuse otsuse 
peatamine viivitamata.

Or. en
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Muudatusettepanek 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – kuues a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu ei tee otsust kahe kuu 
jooksul, otsus lõpetatakse.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku peamine eesmärk on kõrvaldada ebakindlus sellisel juhul, kus 
nõukogu ei tee ettenähtud kahe kuu jooksul otsust. Tegevuse puudulikkus sellises olulises 
küsimuses nagu liikmesriigi eelarvepädevus ei tohi liikmesriikidele kaasa tuua mingeid 
negatiivseid tagajärgi. Seetõttu tehakse ettepanek lugeda EKJA vaidlustatud otsus lõpetatuks 
pärast kahe kuu möödumist ajast, kui nõukogu pidi tegema oma otsuse. 

Muudatusettepanek 469
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega. Sellisel 
juhul EKJA otsus peatatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu otsustab asutamislepingu EKJA tühistab oma otsuse või selgitab 
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artikliga 205 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva 
jooksul, kas otsuse juurde tuleb jääda või 
see tuleb tühistada.

asjakohaselt selle juurde jäämist.

Or. en

Selgitus

Selle sätte liialdatud olemus nõuab selle piiramist „täida või selgita“ mehhanismiga, eelkõige 
Euroopa järelevalveasutuste sõltumatust silmas pidades.

Muudatusettepanek 471
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu otsustab asutamislepingu
artikliga 205 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Nõukogu otsustab Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 16 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsuse juurde tuleb jääda.

Or. en

Muudatusettepanek 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu otsustab asutamislepingu
artikliga 205 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Nõukogu otsustab lõike 2 viiendas lõigus 
ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Or. en
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Muudatusettepanek 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu otsustab asutamislepingu
artikliga 205 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Nõukogu otsustab Euroopa Liidu lepingu 
artikliga 16 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsus tuleb tühistada.

Or. en

Selgitus

Artikli 10 lõike 2 kohaselt vastuvõetavate otsuste olemus on väga eriline, sest neid tehakse 
„kriisiolukorras“. Seetõttu, arvestades EKJA otsuste erialast iseloomu, tuleb selliste otsuste 
tühistamiseks rakendada rangemaid eeskirju. Samuti tuleb meeles pidada, et selliseid otsuseid 
saab teha ainult pärast „eriolukorra tuvastamist“: 

Muudatusettepanek 474
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu ei tee otsust kümne tööpäeva 
jooksul, jääb EKJA otsus jõusse.

Kui nõukogu ei tee otsust kümne tööpäeva 
jooksul, tühistatakse EKJA otsus. 

Or. en



AM\809582ET.doc 51/102 PE439.927v01-00

ET

Muudatusettepanek 475
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklite 9, 10 ja 11 kohased EKJA 
otsused avalikustatakse, kusjuures 
seejuures esitatakse asjaomase liikmesriigi 
järelvalveasutuse või finantseerimisasutuse 
andmed ja otsuse põhisisu, võttes samas 
arvesse finantseerimisasutuste õigustatud 
huvi nende ärisaladuste hoidmisel. 

5. Artiklite 9, 10 ja 11 kohased EKJA 
otsused avalikustatakse, kusjuures 
seejuures esitatakse asjaomase liikmesriigi 
järelvalveasutuse või finantseerimisasutuse 
andmed ja otsuse põhisisu, välja arvatud 
juhul, kui avaldamine oleks vastuolus 
finantseerimisasutuste õigustatud huviga
nende ärisaladuste hoidmisel või ohustaks 
tõsiselt terve ühenduse finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsust.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eesistuja, kellel ei ole hääleõigust; a) eesistuja, kellel on otsustav hääl;

Or. en

Muudatusettepanek 477
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ase-eesistuja, kellel on otsustav hääl 
eesistuja asendamise korral;



PE439.927v01-00 52/102 AM\809582ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) kaks panganduse sidusrühmade kogu 
liiget, kellest üks esindab VKEsid ja kellel 
ei ole hääleõigust.

Or. en

Muudatusettepanek 479
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste kiiremaks
lahendamiseks töörühma, kuhu kuuluvad 
eesistuja ja kaks nõukogu liiget, kes ei ole 
erimeelsusel olevate liikmesriigi 
järelevalveasutuste esindajad.

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste 
erapooletuks lahendamiseks sõltumatu
töörühma, kuhu kuuluvad eesistuja ja neli 
nõukogu liiget. Eesistuja valib töörühma 
liikmed järelevalvenõukogust. Ühtki 
järelevalvenõukogu liikmetest 
moodustatud töörühma liiget ei valita 
vaidluse osapooleks olevast riiklikust 
järelevalveasutusest ning ühelgi liikmel ei 
tohi olla huvide konflikti.

Or. en

Selgitus

Töörühma suurust tuleb laiendada, et võimaldada otsustamise ajal suuremat arvamuste 
mitmekesisust.



AM\809582ET.doc 53/102 PE439.927v01-00

ET

Muudatusettepanek 480
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste kiiremaks 
lahendamiseks töörühma, kuhu kuuluvad 
eesistuja ja kaks nõukogu liiget, kes ei ole 
erimeelsusel olevate liikmesriigi
järelevalveasutuste esindajad.

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste kiiremaks 
lahendamiseks töörühma, kuhu kuuluvad 
eesistuja, kaks järelevalvenõukogu liiget 
ja kaks isikut ekspertide nimekirjast, mida 
haldab eesistuja. Ühtki 
järelevalvenõukogu liikmetest 
moodustatud töörühma liiget ei valita 
vaidluse osapooleks olevast riiklikust 
järelevalveasutusest ning ühelgi liikmel ei 
tohi olla huvide konflikti. Töörühm teeb 
otsuseid lihthäälte enamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste kiiremaks
lahendamiseks töörühma, kuhu kuuluvad 
eesistuja ja kaks nõukogu liiget, kes ei ole 
erimeelsusel olevate liikmesriigi 
järelevalveasutuste esindajad.

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste 
erapooletuks lahendamiseks sõltumatu
töörühma, kuhu kuuluvad eesistuja ja kaks 
nõukogu liiget, kes ei ole erimeelsusel 
olevate liikmesriigi järelevalveasutuste 
esindajad ning kellel ei ole konfliktis 
mingit huvi.

Or. en
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Muudatusettepanek 482
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste 
kiiremaks lahendamiseks töörühma, kuhu 
kuuluvad eesistuja ja kaks nõukogu liiget, 
kes ei ole erimeelsusel olevate liikmesriigi 
järelevalveasutuste esindajad.

2. Artikli 11 kohaldamisel loob eesistuja
erimeelsuste kiiremaks lahendamiseks 
töörühma, kuhu kuuluvad eesistuja ja.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töörühma koosseis peab olema 
tasakaalus ning kajastama Euroopa Liitu 
kui tervikut. Mandaadid on kattuvad ning 
rakendada tuleb asjakohast 
rotatsioonipõhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Järelevalvenõukogu loob ekspertide 
töörühma, mis koosneb piiratud arvust 
sõltumatutest kõrgetasemelistest isikutest, 
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kes on pühendunud Euroopa Liidu 
eesmärkidele.
Ekspertide töörühmal on järgmised 
ülesanded:
a) väljendada seisukohti EKJA 
tööprogrammi kohta;
b) abistada EKJA-d prioriteetide 
määratlemisel;
c) juhtida EKJA tähelepanu õigusaktides 
leiduvatest lahknevustest siseturul ja 
soovitada täiendavaid töövaldkondi; ning
d) teavitada EKJA-d suurematest 
finantsturu arengutest.
EKJA tagab ekspertide töörühmale 
piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ekspertide töörühmade liikmete 
volitused kestavad kaks ja pool aastat, 
pärast mida tuleb läbi viia uus 
valikumenetlus.
Liikmed võivad olla valitud kaheks 
järjestikuseks ametiajaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Ekspertide töörühm võtab vastu oma 
kodukorra.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Järelevalvenõukogud liikmed ja 
nende töötajad ei tohi olla viimase kolme 
aasta jooksul pärast EKJA-st lahkumist 
töötanud või pakkunud teenuseid 
finantseerimisasutustele, ega 3 aasta 
jooksul pärast EKJA-st lahkumist..

Or. en

Muudatusettepanek 488
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalvenõukogu määrab oma 
eesistuja. 

3. Järelevalvenõukogu määrab oma 
eesistuja ja ase-eesistuja.

Or. en
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Muudatusettepanek 489
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järelevalvenõukogu võtab artikli 8 
lõike 7 b alusel juhatuse ettepanekul vastu 
eelarve EKJA põhitegevuste kohta, nagu 
on tähistatud artiklis 38, ning edastab 
aruande Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Kontrollikojale, Euroopa 
Komisjonile ja Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele. Aruanne avaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205. 

Järelevalvenõukogu tegutseb oma liikmete 
lihthäälte enamuse alusel, 

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

Or. en

Selgitus

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
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EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State.

Muudatusettepanek 491
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205.

1. Järelevalvenõukogu tegutseb liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel, nagu 
on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 16 ning Euroopa Liidu lepingule 
ja Euroopa Liidu toimimise lepingule 
lisatud üleminekusätete protokolli (nr 36) 
artiklile 3.

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete lihthäälte 
enamusega.

Or. en

Selgitus

Kvalifitseeritud häälteenamus sobib kõigile EKJA võetud otsuste kohta (st mitte ainult 
tehnilistele standarditele, suunistele ja komisjoni soovitustele). Kvalifitseeritud 
häälteenamuse rakendamine kujutab endast sobivaimat tasakaalu iga riikliku 
järelevalveasutuse majanduslikku mõjuvõimu.

Muudatusettepanek 492
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 

1. Järelevalvenõukogu otsused võetakse 
vastu liikmete lihthäälte enamusega 
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meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205.

vastavalt põhimõttele, kus igal liikmel on 
üks hääl.

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogu koosneb oma valdkonna hinnatud spetsialistidest ning seetõttu peab 
otsustamine alati põhinema liikmete häälte võrdsusel. Kvalifitseeritud enamuse nõudmine 
pole Euroopa järelevalveasutuse eesmärkide täitmiseks vajalik; võrdsetel alustel põhinev 
lihthäälte enamus tagab kõigi ekspertarvamuste võrdse kohtlemisel. 

Muudatusettepanek 493
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205.

1. Järelevalvenõukogu teeb oma otsused 
lihthäälte enamusega, järgides põhimõtet, 
et igal liikmel on üks hääl.

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega.

Or. de

Selgitus

Uus järelevalvestruktuur ei tohi kaasa tuua seda, et väiksemate riikide kaasarääkimisõigus 
väheneb suuremate riikide kasuks. Järelevalvenõukogu otsused tuleb vastu võtta lihthäälte 
enamusega põhimõttel, et igal liikmel on üks hääl.
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Muudatusettepanek 494
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205. 

1. Järelevalvenõukogu otsused võetakse 
vastu selle liikmete lihthäälte enamusega 
vastavalt põhimõttele, kus igal liikmel on 
üks hääl.

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete lihthäälte 
enamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205.

1. Järelevalvenõukogu otsused võetakse 
vastu selle liikmete lihthäälte enamusega 
vastavalt põhimõttele, kus igal liikmel on 
üks hääl.

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete lihthäälte 
enamusega..

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogu koosneb oma valdkonna hinnatud spetsialistidest ning seetõttu peab 
otsustamine alati põhinema liikmete häälte võrdsusel. Kvalifitseeritud enamuse nõudmine 
pole Euroopa järelevalveasutuse eesmärkide täitmiseks vajalik; võrdsetel alustel põhinev 
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lihthäälte enamus tagab kõigi ekspertarvamuste võrdse kohtlemisel. 

Muudatusettepanek 496
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205. 

1. Artiklites 7 kuni 11 osutatud 
õigusaktidega ning kõigi VI peatüki 
kohaselt võetud meetmete ja otsustega 
seotud küsimustes tegutseb 
järelevalvenõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamuse alusel, nagu on ette nähtud
Euroopa Liidu lepingu artikli 16 lõikes 4 
ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingule lisatud 
üleminekusätete protokolli (nr 36) 
artiklile 3.

Or. en

Selgitus

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.
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Muudatusettepanek 497
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205. 

1. Järelevalvenõukogu otsused võetakse 
vastu selle liikmete lihthäälte enamusega 
vastavalt põhimõttele, kus igal liikmel on 
üks hääl. 

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek vahetab ära lõigete 1 ja 2 järjekorra, andes neile rohkem õiguslikku 
sidusust nimetades kõigepealt üldreegli ja alles siis erandid. It includes the rapporteur’s 
suggestion to update the text by adapting it to the reference in the Lisbon Treaty.

Muudatusettepanek 498
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205.

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete lihthäälte 
enamusega.

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 
16.
Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete lihthäälte 
enamusega ja igal liikmel on üks hääl.

Or. en
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Muudatusettepanek 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205. 

1. Artiklites 7 kuni 8 osutatud 
õigusaktidega ning kõigi VI peatüki 
kohaselt võetud meetmete ja otsustega 
seotud küsimustes tegutseb 
järelevalvenõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamuse alusel, nagu on ette nähtud
Euroopa Liidu lepingu artiklis 16 ning 
Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingule lisatud 
üleminekusätete protokolli (nr 36) artiklis 
3.

Or. en

Selgitus

Kohandamine Lissaboni lepinguga.

Muudatusettepanek 500
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete lihthäälte 
enamusega.

Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel
vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 
16.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek vahetab ära lõigete 1 ja 2 järjekorra, andes neile rohkem õiguslikku 
sidusust, nimetades kõigepealt üldreegli ja alles siis erandid. It includes the rapporteur’s 
suggestion to update the text by adapting it to the reference in the Lisbon Treaty.

Muudatusettepanek 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatusse kuuluvad eesistuja, komisjoni 
esindaja ja neli liiget, kelle 
järelevalvenõukogu on valinud oma 
liikmete seast. 

1. Juhatusse kuuluvad eesistuja ja kuus
liiget, kelle järelevalvenõukogu on valinud 
oma liikmete seast. 

Or. en

Selgitus

EKJA peab olema võimalikult sõltumatu. Seetõttu tuleks Euroopa Komisjoni mõju EKJA 
tegevusele piirata. Muudatusettepaneku eesmärk on eemaldada komisjon esindaja EKJA 
juhatusest. EKJA-d peavad kontrollima järelevalvajad ise. Komisjoni esindaja kuulumine 
EKJA järelevalvenõukogusse hääleõiguseta liikmena on piisav selleks, et tagada asjakohane 
teabevahetus ja suhtlus komisjoni ja EKJA vahel.

Muudatusettepanek 502
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigil liikmetel peale eesistuja on 
asendusliige, kes võib asendada juhatuse 
liiget, kellel ei ole võimalik osaleda. 

Kõigil liikmetel on asendusliige, kes võib 
asendada juhatuse liiget, kellel ei ole 
võimalik osaleda. Eesistujat võib asendada 
ase-eesistuja ning liikmeid asendajad, kes 
on määratud vastavalt artikli 25 lõikele 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektor osaleb juhatuse koosolekutel 
hääleõiguseta.

Tegevdirektor ja komisjoni esindaja 
osalevad juhatuse koosolekutel 
hääleõiguseta.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatuse korralised istungid toimuvad 
vähemalt kaks korda aastas.

Juhatuse istungid toimuvad vähemalt enne 
iga järelevalvenõukogu koosolekut ja 
vastavalt vajadusele.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ei liikmesriigid, Euroopa Liidu 
institutsioonid ja organid ega muud 
riiklikud või eraorganisatsioonid ei püüa 
juhatuse liikmeid mõjutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 506
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artiklis 54 osutatud 
personalieeskirjadele kohustuvad 
juhatuse liikmed järgima teatud hüvede ja 
soodustuste vastuvõtmise osas ka pärast 
ametist lahkumist ausat ja diskreetset 
käitumist.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhatus võtab pärast 
järelevalvenõukoguga konsulteerimist 
vastu EKJA tegevust käsitleva 
aastaaruande, mis põhineb artikli 38 
lõikes 7 osutatud aruandekavandil, ning 
edastab kõnealuse aruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile, 
kontrollikojale ning Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele 15. juuniks. Aruanne 
avalikustatakse. Aruanne avaldatakse.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhatus võtab pärast 
järelevalvenõukoguga konsulteerimist 
vastu EKJA tegevust käsitleva 
aastaaruande, mis põhineb artikli 38 
lõikes 7 osutatud aruandekavandil, ning 
edastab kõnealuse aruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile, 
kontrollikojale ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele 15. juuniks. Aruanne 
avalikustatakse.

6. Juhatus võtab pärast 
järelevalvenõukoguga konsulteerimist 
vastu EKJA tegevust käsitleva aruande, 
mis põhineb artikli 38 lõikes 7 osutatud 
aruandekavandil, ning edastab aruande
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
komisjonile, kontrollikojale ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 15. 
juuniks. Aruanne avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Juhatus nimetab apellatsiooninõukogu 
liikmed ametisse ja vabastab nad ametist 
kooskõlas artikli 44 lõikega 3 ja artikli 44 
lõikega 5.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 510
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Juhatus nimetab apellatsiooninõukogu 
liikmed ametisse ja vabastab nad ametist 
kooskõlas artikli 44 lõikega 3 ja artikli 44 
lõikega 5.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 511
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJAt esindab eesistuja, kes on 
täiskohaga sõltumatu spetsialist. 

1. EKJAt esindab eesistuja ja ase-eesistuja, 
kes on täiskohaga sõltumatud spetsialistid. 

Eesistuja vastutab järelevalvenõukogu töö 
ettevalmistamise eest ning juhatab nii 
järelevalvenõukogu kui ka juhatuse 
koosolekuid. 

Eesistuja vastutab järelevalvenõukogu töö 
ettevalmistamise eest ning juhatab nii 
järelevalvenõukogu kui ka juhatuse 
koosolekuid. 

Ase-eesistuja on eesistuja asendaja ning 
vastutab samuti välissuhete eest 
ühiskomitee, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 512
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas. 

2. Euroopa Parlament nimetab eesistuja 
ametisse pärast järelevalvenõukogu 
hallatavat avalikku valikumenetlust, mille 
käigus järelevalvenõukogu valib Euroopa 
Parlamendile hindamiseks välja kolm 
tugevaimat kandidaati, arvestades 
pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas. 

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadi. 

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kolm kandidaati ja määrab ühe 
neist eesistujaks. 

Eesistuja vastutab järelevalvenõukogu töö 
ettevalmistamise eest ning juhatab nii 
järelevalvenõukogu kui ka juhatuse 
koosolekuid.

Eesistuja vastutab järelevalvenõukogu töö 
ettevalmistamise eest ning juhatab nii 
järelevalvenõukogu kui ka juhatuse 
koosolekuid.

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogule eelvaliku tegemise usaldamine peaks aitama kaasa poliitilise aspekti 
kõrvaldamisele algsest protsessist ja tagamatehtud eelvalikus parima tehnilise 
kvalifikatsiooniga töötajaid. The European Parliament should have the final say as to which 
of the three candidates should be appunkted to ensure democratic legitimacy.

Muudatusettepanek 513
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 

2. Euroopa Parlament nimetab eesistuja 
ametisse pärast järelevalvenõukogu 
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arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

hallatavat avalikku valikumenetlust, mille 
käigus järelevalvenõukogu valib Euroopa 
Parlamendile hindamiseks välja kolm 
tugevaimat kandidaati, arvestades 
pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadi.

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu
valitud kolm kandidaati ja määrab ühe 
neist eesistujaks. 

Eesistuja vastutab järelevalvenõukogu töö 
ettevalmistamise eest ning juhatab nii 
järelevalvenõukogu kui ka juhatuse 
koosolekuid.

Eesistuja vastutab järelevalvenõukogu töö 
ettevalmistamise eest ning juhatab nii 
järelevalvenõukogu kui ka juhatuse 
koosolekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensioniasutuste 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Eesistujal peab olema hea ja tõendatav kogemus nii kindlustuse kui ka tööandjapensionide 
järelevalve ja vastava direktiivi rakendamise osas. 
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Muudatusettepanek 515
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadi.

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadi.

Samuti valib järelevalvenõukogu oma 
liikmete seast asendusliikme, kes täidab 
eesistuja kohustusi tema puudumise 
korral..

Järelevalvenõukogu valib eesistuja ja ase-
eesistuja puudumisel oma liikmete seast 
ajutise asendusliikme, kes täidab eesistuja 
või ase-eesistuja kohustusi tema 
puudumisel eesistuja.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vastavalt artiklis 54 osutatud 
personalieeskirjadele kohustub eesistuja 
järgima teatud hüvede ja soodustuste 
vastuvõtmise osas ka pärast ametist 
lahkumist ausat ja diskreetset käitumist.

Or. en



PE439.927v01-00 72/102 AM\809582ET.doc

ET

Muudatusettepanek 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament võib ka paluda 
eesistujal esitada aruanne oma ülesannete 
täitmise kohta.

2. Euroopa Parlamendile tuleb esitada igal 
aastal aruanne asutuse tegevuse kohta 
ning eesistujalt võib igal ajal paluda 
esitada aruanne oma ülesannete täitmise 
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 518
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse pärast avalikku 
valikumenetlust, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantseerimisasutuste 
ja finantsturgude kohta, kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas ning juhtimiskogemust.

2. Järelevalvenõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse juhatuse 
ettepanekul pärast avalikku 
valikumenetlust, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantseerimisasutuste 
ja finantsturgude kohta, kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas ning juhtimiskogemust.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegevdirektori viie aasta pikkuse 
ametiaja lõpule eelneva üheksa kuu jooksul 

4. Tegevdirektori viie aasta pikkuse 
ametiaja lõpule eelneva üheksa kuu jooksul 
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koostab järelevalvenõukogu hinnangu. koostab juhatus hinnangu.
Selles hinnangus hindab 
järelevalvenõukogu eelkõige järgmist:

Selles hinnangus hindab juhatus eelkõige 
järgmist:

a) esimesel ametiajal saavutatud tulemused 
ja nende saavutamise viis;

a) esimesel ametiajal saavutatud tulemused 
ja nende saavutamise viis;

b) EKJA ülesanded ja nõuded järgmistel 
aastatel.

b) EKJA ülesanded ja nõuded järgmistel 
aastatel.

Järelevalvenõukogu võib hinnangut 
arvesse võttes pikendada tegevdirektori 
ametiaega ühe korra.

Juhatus võib hinnangut arvesse võttes 
pikendada tegevdirektori ametiaega ühe 
korra.

Or. en

Muudatusettepanek 520
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevdirektori võib ametist vabastada 
üksnes järelevalvenõukogu otsusega.

5. Tegevdirektori võib ametist vabastada 
üksnes järelevalvenõukogu otsusega ja 
juhatuse ettepanekul.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tegevdirektor ei tohi olla töötanud 
või osutanud teenuseid 
finantseerimisasutustele kolme eelneva 
aasta jooksul ega tohi seda teha ka kolm 
aastat pärast EKJA ametkohalt lahkumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 522
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Vastavalt artiklis 54 osutatud 
personalieeskirjadele kohustub 
tegevdirektor järgima teatud hüvede ja 
soodustuste vastuvõtmise osas ka pärast 
ametist lahkumist ausat ja diskreetset 
käitumist.

Or. en

Muudatusettepanek 523
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk – 2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See muudatusettepanek kehtib kogu teksti kohta.
EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUSTE

ÜHISKOMITEE
EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUS
(ÜHINE NÕUANDEKOMITEE) 

Or. en

Selgitus

Oluline on selgitada, et ühiskomitee on ka Euroopa järelevalveasutuste sisene ning Euroopa 
järelevalveasutuste ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vaheline nõuandev organ.
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Muudatusettepanek 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee.

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee 
(ühiskomitee), kelle asukoht on 
Düsseldorfis.

Or. en

Muudatusettepanek 525
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EKJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
ja Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega 
ning tagab töö valdkonnaülese ühtluse.

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EKJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
teiste Euroopa järelevalveasutustega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse, eriti 
järgmistes valdkondades: 
– finantskonglomeraadid;
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– finantsstabiilsuse valdkondadevaheliste 
arengutendentside, riskide ja nõrkade 
kohtade mikrotasandi 
usaldatavusanalüüsid;;
– jaeinvesteerimistooted;
– rahapesuvastased meetmed ja
– teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ning suhete 
arendamine Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja Euroopa järelevalveasutuste 
vahel.
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Or. en

Selgitus

Ühiskomitee töötab välja täiendavaid ühistegevuse valdkondi. Seetõttu tehakse ettepanek 
määratleda käesolevas õigusaktis mitu koostöövaldkonda. Ühiskomitee ettevalmistustöö 
alusel teevad moodustatavad komisjonid lõpliku otsuse.

Muudatusettepanek 526
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EKJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega
ning tagab töö valdkonnaülese ühtluse.

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EKJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
kõigi Euroopa järelevalveasutuste 
sammastega ning tagab töö 
valdkonnaülese ühtluse, eriti järgmistes 
valdkondades:
– finantskonglomeraadid;
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– finantsstabiilsuse mikrotasandi 
usaldatavusanalüüsid;
– jaeinvesteerimistooted; 
– rahapesuvastased meetmed ja

–teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ning suhete 
arendamine Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja Euroopa järelevalveasutuste 
sammaste vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 527
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EKJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning
tagab töö valdkonnaülese ühtluse.

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EKJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega; 
ühiskomitee tagab järelevalve 
valdkonnaülese ühtluse ja koordineerituse, 
eelkõige järgmistel teemadel:
– finantskonglomeraadid;
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– finantsstabiilsuse mikrotasandi 
usaldatavusanalüüsid;
– jaeinvesteerimistooted; 
– rahapesuvastased meetmed ja
– teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga.

Or. en

Muudatusettepanek 528
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EKJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse.

2. Ühiskomitee toimib Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
katusstruktuurina, kus EKJA teeb 
korrapärast ja tihedat koostööd Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse.

Or. en
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Muudatusettepanek 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 a
Järelevalve

1. Ühiskomitee täidab konsolideeriva 
järelevalvaja ülesandeid kõigi 
finantsturgudel osalejate ning tähtsaimate 
turuosaliste suhtes vastavalt artiklile 12 a.

2. Ühiskomitee rahastab neid 
järelevalvetegevusi, kogudes tasu kõigilt 
turuosalistelt, kelle suhtes teostatakse 
järelevalvet, vastavalt osalise 
pankrotiriskile.

Or. en

Muudatusettepanek 530
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühiskomitee koosneb eesistujast ning 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse eesistujatest ning vajaduse korral 
artikli 43 kohaselt loodud allkomiteede 
eesistujast. 

1. Ühiskomitee koosneb sõltumatust 
eesistujast, sõltumatust ase-eesistujast 
ning Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
eesistujatest ning vajaduse korral artikli 43 
kohaselt loodud allkomiteede eesistujast. 

Or. en
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Muudatusettepanek 531
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 a
1. Ühiskomitee jälgib ja koordineerib 
järelevalvekolleegiume, kes teostavad 
järelevalvet suurte piiriüleste 
finantseerimisasutuste üle, mida peetakse 
süsteemselt tähtsaks.
2. Süsteemselt tähtsate 
finantseerimisasutuste nimekirja koostab 
vastavalt artikli 2.1 kohaldamisalale 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
tihedas koostöös ühiskomiteega.
3. Ühiskomitee võib otsustada käesoleva 
õigusaktiga EKJA-le määratud otseste 
ülesannete ja pädevuste ülevõtmise 
üksikute finantseerimisasutuste puhul, 
olles eelnevalt asjakohaselt 
konsulteerinud asutustega, kelle üle 
järelevalvet teostatakse, samuti 
asjassepuutuvate järelevalveasutuste 
nõukogude ja sidusrühmade kogudega, 
eriti finantskonglomeraatide ja asutuste 
puhul, kes tegutsevad valdkonnaüleselt 
rohkem kui ühe järelevalveasutuse 
pädevusalas.

Or. en

Muudatusettepanek 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44
Koosseis

välja jäetud
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1. Apellatsiooninõukogu on Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ühine
organ.
2. Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja 
kuus asendusliiget, kellel on asjakohased 
teadmised ja kogemused, v.a 
liikmesriikide järelevalveasutuste või 
muude EKJA tegevusse kaasatud 
liikmesriikide asutuste või ühenduse 
institutsioonide praegused töötajad. 
Apellatsiooninõukogu määrab oma 
presidendi. Apellatsiooninõukogu võtab 
otsuseid vastu oma kuuest liikmest 
vähemalt nelja häälteenamuse alusel. 
Apellatsiooninõukogu kutsub vajaduse 
korral kokku selle president.
3. EKJA juhatus nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast avaliku osalemiskutse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja 
olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga.
Teised liikmed nimetatakse ametisse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
ja määrusega (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus].
4. Apellatsiooninõukogu liikmete 
ametiaeg on viis aastat. Ametiaega võib 
üks kord pikendada.
5. EKJA juhatuse poolt ametisse 
nimetatud apellatsiooninõukogu liiget ei 
tohi tema ametiaja jooksul ametist 
vabastada, välja arvatud juhul, kui liige 
on süüdi tõsises üleastumises, mille puhul 
juhatus teeb pärast järelevalvenõukoguga 
konsulteerimist sellekohase otsuse. 
6. EKJA, Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
tagavad apellatsiooninõukogule piisava 
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tegevustoetuse ja abi 
sekretariaaditeenuste valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja 
kuus asendusliiget, kellel on asjakohased 
teadmised ja kogemused, v.a 
liikmesriikide järelevalveasutuste või 
muude EKJA tegevusse kaasatud 
liikmesriikide asutuste või ühenduse 
institutsioonide praegused töötajad.

2. Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja 
kuus asendusliiget. 
Apellatsiooninõukogusse kuuluvad isikud,
v.a liikmesriikide järelevalveasutuste või 
muude EKJA tegevusse kaasatud 
liikmesriikide asutuste või ühenduse 
institutsioonide või finantseeriisasutuste 
praegused töötajad, kellel on tõendatud 
asjakohased teadmised ja ametialased 
kogemused, muu hulgas piisavalt 
kõrgetasemeline järelevalvekogemus 
panganduse, kindlustus- ja 
tööandjapensionite, väärtpaberituru või 
muude finantsteenuste alal, ning 
vähemalt kahest liikmest, kellel on piisav 
õigusalane kogemus EKJA-le tema 
volituste kasutamisel asjatundliku 
õigusabi andmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 534
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Apellatsiooninõukogu määrab oma President, kelle nimetavad ühiselt 
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presidendi. Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon, peab olema elukutselt jurist.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Apellatsiooninõukogu võtab otsuseid vastu 
oma kuuest liikmest vähemalt nelja 
häälteenamuse alusel.

Apellatsiooninõukogu võtab otsuseid vastu 
lihthäälte enamuse alusel, kusjuures 
presidendil on otsustav hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – neljas lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Apellatsiooninõukogu koosseis peab 
olema tasakaalus ning kajastama 
Euroopa Liitu kui tervikut.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EKJA juhatus nimetab ametisse
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 

3. Apellatsiooninõukogu liikmed ja 
asendusliikmed nimetatakse pärast 
järelevalveasutuste juhatustega 
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alusel pärast avaliku osalemiskutse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja 
olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga.

konsulteerimist ametisse järgmiselt:

- kaks liiget ja kaks asendusliiget nimetab 
nõukogu;
- kaks nõukogu liiget ja kaks 
asendusliiget nimetab komisjon;
- kaks liiget ja kaks asendusliiget nimetab 
Euroopa Parlament;

Or. en

Muudatusettepanek 538
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EKJA juhatus nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast avaliku osalemiskutse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja olles 
konsulteerinud järelevalvenõukoguga.

3. Euroopa Parlament nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu kaks liiget, nõukogu 
kaks liiget ja komisjon kaks liiget pärast 
avaliku osalemiskutse avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas ja olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga.

Or. en

Muudatusettepanek 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EKJA juhatus nimetab ametisse
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast avaliku osalemiskutse 

3. Euroopa Parlament nimetab ametisse
apellatsiooninõukogu liikmed ja
asendusliikmed komisjoni esitatud 
nimekirja alusel pärast avaliku 
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avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja olles 
konsulteerinud järelevalvenõukoguga. 

osalemiskutse avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas ja olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga.
Apellatsiooninõukokku peab kuuluma 
vähemalt üks tarbijaorganisatsioone 
esindav liige, üks VKEsid esindav liige ja 
üks teadusasutusi esindav liige. Viimati 
nimetatud liikme ja tema asendusliikme 
nimetab kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EKJA juhatus nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast avaliku osalemiskutse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja olles 
konsulteerinud järelevalvenõukoguga. 

3. EKJA juhatus nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast Euroopa Parlamendis 
korraldatud kuulamist ja avaliku 
osalemiskutse avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas ja olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teised liikmed nimetatakse ametisse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 

välja jäetud
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ja määrusega (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus]. 

Or. en

Muudatusettepanek 542
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teised liikmed nimetatakse ametisse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
ja määrusega (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus]. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teised liikmed nimetatakse ametisse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
ja määrusega (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus]. 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 544
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EKJA juhatuse poolt ametisse 
nimetatud apellatsiooninõukogu liiget ei 
tohi tema ametiaja jooksul ametist 
vabastada, välja arvatud juhul, kui liige on 
süüdi tõsises üleastumises, mille puhul 
juhatus teeb pärast järelevalvenõukoguga 
konsulteerimist sellekohase otsuse.

5. Apellatsiooninõukogu liiget ei tohi tema 
ametiaja jooksul ametist vabastada, välja 
arvatud juhul, kui liige on süüdi tõsises 
üleastumises, mille puhul asutus, kes ta 
määras, teeb pärast järelevalvenõukoguga 
konsulteerimist sellekohase otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45
Sõltumatus ja erapooletus

välja jäetud

1. Apellatsiooninõukogu liikmed on oma 
otsuste tegemisel sõltumatud. Nad ei ole 
seotud mingite juhistega. Nad ei tohi täita 
EKJA-s, juhatuses ega 
järelevalvenõukogus muid ülesandeid.
2. Apellatsiooninõukogu liikmed ei tohi 
kaebuse menetlemises osaleda, kui neil on 
sellega seotud isiklikud huvid, kui nad on 
olnud varem menetluse ühe osalise 
esindajad või kui nad on osalenud 
edasikaevatud otsuse tegemises.
3. Kui apellatsiooninõukogu liige leiab 
ühel lõikes 1 ja 2 nimetatud põhjusel või 
mis tahes muul põhjusel, et kaasliige ei 
peaks osalema kaebuse menetlemises, 
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teatab liige sellest apellatsiooninõukogule.
4. Apellatsioonimenetluse iga osaline võib 
igal lõigetes 1 ja 2 osutatud põhjusel või 
erapoolikuse kahtluse korral taotleda 
apellatsiooninõukogu liikme taandamist.
Taandamistaotluse aluseks ei või olla 
liikmete kodakondsus ja seda ei võeta 
vastu, kui taandamistaotluse põhjusest 
teadlik olev apellatsioonimenetluse 
osaline on juba alustanud menetlust 
muudel alustel kui apellatsiooninõukogu 
koosseisu vaidlustamine.
5. Apellatsiooninõukogu teeb otsuse 
lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel võetavate 
meetmete kohta ilma asjaomase liikme 
osavõtuta.
Asjaomane liige asendatakse selle otsuse 
tegemiseks apellatsiooninõukogus tema 
asendajaga, v.a juhul, kui asendaja on 
samas olukorras. Sel juhul määrab 
eesistuja asendusliikme olemasolevate 
asendajate seast.
6. Apellatsiooninõukogu liikmed 
kohustuvad tegutsema sõltumatult 
avalikes huvides.
Selleks esitavad nad kohustuste 
deklaratsiooni ja huvide deklaratsiooni, 
millega tunnistavad kas mis tahes huvide 
puudumist, mida võib pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks, või selliste 
otseste või kaudsete huvide olemasolu.
Kõnealused deklaratsioonid esitatakse 
igal aastal kirjalikult ning need 
avalikustatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Apellatsiooninõukogu võib käesoleva 
artikli sätete ulatuses kasutada kõiki 
EKJA pädevusse kuuluvaid volitusi või 
anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle 
EKJA pädevale asutusele. Kõnealuse 
asutuse jaoks on apellatsiooninõukogu 
arvamus siduv.

5. Apellatsiooninõukogu võib kas pädeva 
asutuse otsuse kinnitada või anda juhtumi 
edasiseks lahendamiseks üle EKJA 
pädevale asutusele. Kõnealuse asutuse 
jaoks on apellatsiooninõukogu arvamus 
siduv.

Or. en

Muudatusettepanek 547
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ja Euroopa Liidu 
institutsioonid, samuti füüsilised ja 
juriidilised isikud võivad esitada EKJA 
otsuse suhtes hagi otse Euroopa Kohtusse 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 263..

Or. en

Muudatusettepanek 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate liikmesriigi pädevate 

välja jäetud
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järelevalveasutuste kohustuslikud 
osamaksud; 

Or. en

Selgitus

Kuna EKJA-st saab ühenduse asutus, tuleb seda maksimaalses võimalikus ulatuses rahastada 
ELi eelarvest. Nii tagatakse ka EKJA sõltumatus. Seetõttu ei kohaldu riiklike 
järelevalveasutuste poolne rahastamine.

Muudatusettepanek 549
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate liikmesriigi pädevate 
järelevalveasutuste kohustuslikud 
osamaksud; 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 550
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate liikmesriigi pädevate 
järelevalveasutuste kohustuslikud 
osamaksud; 

finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate liikmesriigi pädevate 
järelevalveasutuste kohustuslikud 
osamaksud, mis tehakse kooskõlas 
Euroopa Liidu asutamislepingule ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud 
üleminekusätete protokolli (nr 36) artikli 
3 lõikes 3 sätestatud häälte kaalumisega.;
Käesoleva artikli tähenduses kohaldub 
üleminekusätete protokolli (nr 36) artikli 
3 lõige 3 ka pärast selles sätestatud 
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tähtaega 31. oktoober 2014.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus määratletakse riiklike kindlustusjärelevalveasutuste osamaksud EKJA 
eelarvesse. Ettepanekus sisalduv reegel põhineb olemasoleval praktikal.

Muudatusettepanek 551
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühenduse toetus, mis kantakse Euroopa 
Liidu üldeelarvesse (komisjoni osa);

b) Euroopa Liidu toetus, mida näidatakse
Euroopa Liidu üldeelarve [XI] jao eraldi 
rubriigis.

Or. en

Selgitus

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Muudatusettepanek 552
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 15. veebruariks koostab 
tegevdirektor järgmiseks eelarveaastakse 
tulude ja kulude eelarvestuse projekti ning 
edastab selle esialgse eelarveprojekti koos 

1. Välja arvatud EKJA esimesel 
tegevusaastal, mis lõpeb 31. detsembril 
2011 (vt all artikli 49 lõiget 6 a) koostab 
tegevdirektor iga aasta 15. veebruariks 
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ametikohtade loeteluga juhatusele. Juhatus
koostab igal aastal tegevdirektori poolt 
koostatud tulude ja kulude eelarvestuse 
projekti põhjal EKJA järgmise eelarveaasta 
tulude ja kulude eelarvestuse. Juhatus
edastab selle ametikohtade loetelu kavandit 
sisaldava eelarvestuse komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks. Enne esialgse 
eelarvestuse vastuvõtmist kinnitab 
järelevalvenõukogu tegevdirektori 
koostatud esialgse eelarvestuse projekti.

järgmiseks eelarveaastakse tulude ja 
kulude eelarvestuse projekti ning edastab 
selle esialgse eelarveprojekti koos 
ametikohtade loeteluga juhatusele ja 
järelevalvenõukogule. 
Järelevalvenõukogu koostab igal aastal 
tegevdirektori poolt koostatud ja juhatuse 
poolt kinnitatud tulude ja kulude 
eelarvestuse projekti põhjal EKJA järgmise 
eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse. 
Järelevalvenõukogu edastab selle 
ametikohtade loetelu kavandit sisaldava 
eelarvestuse komisjonile hiljemalt 31. 
märtsiks. Enne esialgse eelarvestuse 
vastuvõtmist kinnitab juhatus
tegevdirektori koostatud esialgse 
eelarvestuse projekti.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt kinnitab Euroopa järelevalveasutuste esimese tegevusaasta eelarved 
vastavate kolmanda taseme komiteede liikmed pärast konsulteerimist komisjoniga, misjärel 
edastatakse eelarved kinnitamiseks nõukogule ja parlamendile. Väga oluline on tagada 
Euroopa järelevalveasutuste tegevuse sõltumatus nende tegevuse alustaisega kindlal 
finantsbaasil. Seda sõltumatust tasakaalustab aruandekohustus ELi poliitiliste institutsioonide 
ees. 

Muudatusettepanek 553
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Ilma et see kahjustaks eespool olevaid 
sätteid, kinnitab EKJA 31. detsembril 
2011 lõppeva esimese tegevusaasta 
eelarve vastavate kolmanda taseme 
komiteede liikmed pärast konsulteerimist 
Euroopa Komisjoniga, misjärel 
edastatakse eelarve kinnitamiseks 
eelarveasutusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 554
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. EKJA 31. detsembril 2011 lõppeva 
esimese tegevusaasta eelarve kinnitavad 
vastavate kolmanda taseme komiteede 
liikmed pärast konsulteerimist 
komisjoniga, misjärel edastatakse eelarve 
kinnitamiseks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

Or. en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt kinnitab Euroopa järelevalveasutuste esimese tegevusaasta eelarved 
vastavate kolmanda taseme komiteede liikmes pärast konsulteerimist komisjoniga, misjärel 
edastatakse eelarved kinnitamiseks nõukogule ja parlamendile. Väga oluline on tagada 
Euroopa järelevalveasutuste tegevuse sõltumatus nende tegevuse alustaisega kindlal 
finantsbaasil. Seda sõltumatust tasakaalustab aruandekohustus ELi poliitiliste institutsioonide 
ees. 

Muudatusettepanek 555
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA töötajate, sealhulgas tema 
tegevdirektori suhtes kohaldatakse 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muude teenistujate teenistustingimusi ning 
nende kohaldamiseks Euroopa Ühenduse 
institutsioonide poolt ühiselt vastu võetud 
eeskirju.

1. EKJA töötajate, välja arvatud tema 
eesistuja suhtes kohaldatakse 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muude teenistujate teenistustingimusi ning 
nende kohaldamiseks Euroopa Ühenduse 
institutsioonide poolt ühiselt vastu võetud 
eeskirju.
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Or. en

Selgitus

Eesistujale ei tuleks kohaldada ELi personalieeskirju. Eesistuja töötingimused määratleb 
järelevalvenõukogu, sest sama rakendatakse juba Euroopa Keskpanga presidenti ja juhatuse 
liikmete osas. Arvestades asjaolu, et eesistujad kuuluvad Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogusse ja selle juhtkomiteesse, on samasugune lähenemine EKBga asjakohane.

Muudatusettepanek 556
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad ei asu 18 kuu jooksul pärast 
ametikohalt lahkumist tööle 
finantseerimisasutustesse, kelle üle 
teostati järelevalvet Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 557
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus teeb otsuse keelte kasutamise 
sisekorra kohta EKJAs.

2. Järelevalvenõukogu teeb otsuse keelte 
kasutamise sisekorra kohta EKJAs.

Or. en
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Muudatusettepanek 558
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EKJA tööst võivad osa võtta ka 
kolmandad riigid, kes kohaldavad 
Euroopa Liidu poolt artikli 1 lõikes 2 
nimetatud EKJA pädevusvaldkondades 
võrdväärseks tunnistatud õigusnorme 
ning kui selline osavõtt parandab EKJAle 
ja kolmandatele riikidele otsest huvi 
pakkuvaid järelevalvealaseid tulemusi. 
Nende riikide osavõtuks tuleb sõlmida 
artiklis 18 osutatud halduskokkulepped.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline osavõtt peaks kaasa tooma tõhusa 
kahe- ja mitmepoolse teabevahetuse 
pädevate asutuste ja EKJA vahel, mille 
käigus järgitakse täielikult ühenduse 
asjakohastes õigusaktides kehtestatud 
kohalduvaid konfidentsiaalsus- ja 
andmekaitsesätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 560
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vastutab Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
haldusliku loomise ja esialgse 
haldustegevuse eest seni, kuni EKJA on 
saavutanud oma eelarve täitmiseks 
operatiivse suutlikkuse.

1. Komisjon vastutab tihedas koostöös 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutusega, mis loodi 
komisjoni otsusega 2009/79/EÜ 
(kolmanda taseme komitee), haldusliku 
loomise ja esialgse haldustegevuse eest 
seni, kuni EKJA on saavutanud oma 
eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 561
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pärast käesoleva määruse jõustumist 
ja enne EKJA asutamist teeb kolmanda 
taseme komitee tihedas koostöös 
komisjoniga ettevalmistusi kolmanda 
taseme komitee asendamiseks EKJA-ga. 
Kolmanda taseme komiteed võivad teha 
mis tahes ettevalmistusi, mille üle teevad 
lõpliku otsuse EKJA vastavad organid. 
Siia kuulub eesistuja ja tegevdirektori 
ning juhatuse liikmete valimise korra 
kehtestamine ja valimise korraldamine..

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek selgitada Euroopa järelevalveasutuste loomisele eelnevaid ettevalmistusi. 
Tõhususe huvides peavad kolmanda taseme komiteed saama pärast määruse jõustumist 
astuda samme, mis on vajalikud Euroopa järelevalveasutuste loomiseks ning mille peavad 
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kinnitama Euroopa järelevalveasutuste ettevalmistustöö eest vastutavad organid. See 
töömeetod aitab lühendada maksimaalselt perioodi, mille jooksul Euroopa 
järelevalveasutused ei ole vastavate eesistujate ja tegevdirektorite ametisse määramata 
jätmise tõttu täielikult töövõimelised.

Muudatusettepanek 562
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Ajavahemikud käesoleva määruse 
jõustumisest kuni eesistuja ja juhatuse 
liikmete ning tegevdirektori nimetamiseni 
on Euroopa järelevalveasutuse ajutine 
eesistuja olemasoleva kolmanda taseme 
komitee eesistuja ja juht komitee 
peasekretär.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek selgitada Euroopa järelevalveasutuste loomisele eelnevaid ettevalmistusi. 
Tõhususe huvides peavad kolmanda taseme komiteed saama pärast määruse jõustumist 
astuda samme, mis on vajalikud Euroopa järelevalveasutuste loomiseks ning mille peavad 
kinnitama Euroopa järelevalveasutuste ettevalmistustöö eest vastutavad organid. See 
töömeetod aitab lühendada maksimaalselt perioodi, mille jooksul Euroopa 
järelevalveasutused ei ole vastavate eesistujate ja tegevdirektorite ametisse määramata 
jätmise tõttu täielikult töövõimelised.

Muudatusettepanek 563
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EKJA on Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
õigusjärglane. Hiljemalt EKJA loomise 
päeval lähevad kõik Euroopa Kindlustus-
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ja Tööandjapensionide Järelevalve 
Asutuse varad ja kohustused ning kõik 
poolelolevad tegevused automaatselt üle 
EKJAle. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
koostab aruande, milles näidatakse tema 
varade ja kohustuste seis ülemineku 
päeval. Aruanne auditeerivad ja 
kinnitavad asutuse liikmed ja komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 564
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõikidele lõikes 1 osutatud lepingute 
alusel töötavatele töötajatele antakse
võimalus sõlmida ajutise teenistuja leping 
muude teenistujate teenistustingimuste 
artikli 2 punkti a kohaselt vastavalt EKJA 
ametikohtade loetelus ettenähtud 
palgaastmetele.

2. Selleks et võimaldada olemasolevate 
töötajate sujuvat üleminekut EKJA-sse, 
pakutakse kõikidele lõikes 1 osutatud 
lepingute, sealhulgas lähetuslepingute 
alusel töötavatele töötajatele võimalus 
sõlmida ajutise teenistuja leping samadel 
või võrreldavatel majanduslikel ja 
juriidilistel tingimustel vastavalt 
asjakohasele õiguslikule raamistikule.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek spetsiifiliste üleminekusätete kohta, mis on seotud kolmanda taseme 
komiteede praeguste töötajatega.
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Muudatusettepanek 565
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingute sõlmimiseks volitatud asutus 
teeb pärast käesoleva määruse jõustumist 
sisemise valiku, mille puhul piirdutakse 
töötajatega, kellel on töölepingud Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Komitee või selle 
sekretariaadiga, et kontrollida tööle 
võetavate isikute pädevust, võimekust ja 
eetilisust.

Lepingute sõlmimiseks volitatud asutus 
teeb pärast käesoleva määruse jõustumist 
sisemise valiku, mille puhul piirdutakse 
töötajatega, kellel on töölepingud
kolmanda taseme komitee või selle 
sekretariaadiga, et kontrollida tööle 
võetavate isikute pädevust, võimekust ja 
eetilisust. Sisemise valikuprotsessi käigus 
tuleb täielikult arvesse võtta isiku oskusi 
ja kogemusi, mida ta enne üleminekut 
üles näitas.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek spetsiifiliste üleminekusätete kohta, mis on seotud kolmanda taseme 
komiteede praeguste töötajatega.

Muudatusettepanek 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolme aasta jooksul alates artikli 67 
teises lõigus sätestatud kuupäevast ja pärast 
seda iga kolme aasta järel avaldab
komisjon üldaruande Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
tegevuse ja käesoleva määrusega sätestatud 
menetluste tulemusena saadud kogemuse 
kohta.

1. Kolme aasta jooksul alates artikli 67 
teises lõigus sätestatud kuupäevast ja pärast 
seda iga kolme aasta järel vaatab komisjon
käesoleva määruse, eelõige artikli 23 
toimimise läbi ja avaldab üldaruande 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
tegevuse ja käesoleva määrusega sätestatud 
menetluste tulemusena saadud kogemuse 
kohta.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kohustada komisjoni esitama ettepanekuid, mis selgitaksid 
liikmesriikide eelarvevastutuse kontseptsiooni ja uuendaksid määrust nii, et see oleks 
kooskõlas mis tahes parandustega, mis tulenevad ühenduse kriisiohje õigusaktide raamistiku 
rakendamisest pangandussektoris ning mille kohta komisjon on praegu algatanud 
konsultatiivmenetluse.

Muudatusettepanek 567
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanne sisaldab sidusrühmade kogu 
toimimise hinnangut ja selle võimalikku 
tugevdamist nõuannete andmise 
kohustuslikuks muutmise teel.

Or. en

Muudatusettepanek 568
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka 
järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemise 
tulemuslikkust kriiside ohjamise ja 
lahendamise valdkonnas ühenduses. 
Hindamine põhineb ulatuslikul 
konsulteerimisel, sealhulgas kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
koguga.

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka EKJA 
eesmärkide saavutamist ja arengut 
järelevalve- ja õigusraamistiku 
lähenemisel ja integreerimisel kriiside 
ohjamise ja lahendamise valdkonnas 
Euroopa Liidus. Aruandes tuleb 
samamoodi hinnata ka seda, kuidas 
sektor tuleb toime tavapärase toimimisega 
kaasnevate kuludega ja kuidas saavutada 
nendega täielik arvestamine, võttes 
arvesse tsüklilist perspektiivi. Hindamine 
põhineb ulatuslikul konsulteerimisel, 
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sealhulgas kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
koguga.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka 
järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemise 
tulemuslikkust kriiside ohjamise ja 
lahendamise valdkonnas ühenduses. 
Hindamine põhineb ulatuslikul 
konsulteerimisel, sealhulgas kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
koguga.

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka 
järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemise 
tulemuslikkust kriiside ohjamise ja 
lahendamise valdkonnas ühenduses ning 
antakse ülevaade parlamendile ja 
nõukogule koos käesoleva määruse 
muutmise ettepanekutega. Hindamine 
põhineb ulatuslikul konsulteerimisel, 
sealhulgas kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
koguga.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kohustada komisjoni esitama ettepanekuid, mis selgitaksid 
liikmesriikide eelarvevastutuse kontseptsiooni ja uuendaksid määrust nii, et see oleks 
kooskõlas mis tahes parandustega, mis tulenevad ühenduse kriisihalduse õigusaktide 
raamistiku rakendamisest pangandussektoris ning mille kohta komisjon on praegu algatanud 
konsultatiivmenetluse.

Muudatusettepanek 570
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka Kõnealuses aruandes hinnatakse ka 
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järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemise 
tulemuslikkust kriiside ohjamise ja 
lahendamise valdkonnas ühenduses. 
Hindamine põhineb ulatuslikul 
konsulteerimisel, sealhulgas kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
koguga.

järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemise 
tulemuslikkust kriiside ohjamise ja 
lahendamise valdkonnas ühenduses. 
Hindamine põhineb ulatuslikul 
konsulteerimisel, sealhulgas kindlustus- ja 
edasikindlustusfondide sidusrühmade 
kogu ja tööandjapensionifondide 
sidusrühmade koguga. 

Or. en

Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide fundamentaalsete erinevuste arvessevõtmiseks tuleb 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondid jagada järgmisteks rühmadeks: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühm ning (ii) tööandjapensionifondide sidusrühm.

Muudatusettepanek 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon koostab aruande, võttes 
arvesse kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu, järelevalvenõukogu ja ühiskomitee 
tehtud ettepanekuid. Ettepanekud 
lisatakse komisjoni avaldatavale 
aruandele. Komisjon võib arvesse võtta ka 
muude sidusrühmade kogude seisukohti.

Or. en
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Muudatusettepanek 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjoni aruanne peab muuhulgas 
hindama järgmist: riiklikes asutustes 
saavutatud järelevalvestandardite 
lähenemise aste; järelevalvekolleegiumide 
toimimine; piiriüleste asutuste 
järelevalvemehhanism, eriti ELi 
mõõtmega asutuste korral; artikli 23 
toimimine tagatiste ja järelevalve osas; 
järelevalve lähenemine kriisiohje ja liidu 
otsustamise valdkonnas ning kas 
usaldatavusega seotud tegevus ja 
äritegevus tuleks ühendada või eraldada. 
Aruanne peab sisaldama ettepanekuid 
selle kohta, kuidas arendada EKJA ja 
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
süsteemi rolli edasi eesmärgiga luua 
integreeritud Euroopa 
järelevalvestruktuur.

Or. en


