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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Basel II ja kapitalinõuete direktiivi läbivaatamise kohta
(2010/2074(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kapitalinõuete direktiive1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/111/EÜ, millega muudetakse direktiive 
2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2007/64/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate 
omavahendite kirjete, suure riskikontsentratsiooni, järelevalvesüsteemide ja 
kriisijuhtimisega2;

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses 
kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning 
tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega (KOM(2009)0362);

– võttes arvesse komisjoni talituste 26. aprilli 2010. aasta töödokumenti kapitalinõuete 
direktiivi võimalike tulevaste muudatuste kohta;

– võttes arvesse Basel II kokkulepet3;

– võttes arvesse Baseli pangajärelevalve komitee konsulteerimisdokumenti 
pangandussektori paindlikkuse tugevdamise kohta4;

– võttes arvesse finantsstabiilsuse järelevalvenõukogu dokumente;

– võttes arvesse Washingtoni, Londoni ja Pittsburgi G20 tippkohtumistel koostatud 
kommünikeesid;

– võttes arvesse raportit börsiväliste tuletisinstrumentide kohta;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele, Euroopa Kohtule ja Euroopa Keskpangale ELi raamistiku kohta 
piiriüleseks kriisijuhtimiseks pangandussektoris (KOM(2009)1561) ja sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SEK(2009)1407);

– võttes arvesse komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1126/2008, millega 
võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/20021;

                                               
1 Direktiiv 2006/48/EÜ (ELT L 177, 30.6.2006, lk 1) ja direktiiv 2006/49/EÜ (ELT L 177, 30.6.2006, lk 201).
2 ELT L 302, 17.11.2009, lk 97.
3 Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework –
terviklik versioon, juuni 2006, http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm.

4 Baseli pangajärelevalve komitee konsulteerimispaketi ettepanekud pangandussektori paindlikkuse tugevdamise 
kohta, 17. detsember 2009, http://www.bis.org/press/p091217.htm.
1 ELT L 320, 29.11.2008, lk 1.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2010),

A. arvestades, et tugevaid, stabiilseid ja tõhusaid finantsturge ja -asutusi on vaja ELi 
erinevate ettevõtjate rahastamisvajadustele vastamiseks ning majanduskasvu 
kiirendamiseks ja töökohtade loomiseks;

B. arvestades, et tuleb tugevdada usaldatavusnõudeid ning kõrvaldada kriisi tulemusel 
nähtavale tulnud puudujäägid kvaliteedi ja kapitali, likviidsete vahendite haldamise ning 
Basel II ja kapitalinõuete direktiivi tsüklilisust soodustava olemusega seoses;

C. arvestades, et nõuetekohaselt tuleb arvesse võtta Basel II kokkuleppe ja muude 
seadusandlike algatuste raames läbivaadatud asjakohaste elementide kumulatiivset mõju 
reaalmajandusele ja majanduskasvule;

D. arvestades, et G20 Pittsburghi tippkohtumisel otsustati tõsta kapitali kvaliteeti, kehtestada 
finantsvõimenduse suhtarv ja määratleda likviidsusnõuded;

E. arvestades Euroopa oluliste eripäradega, näiteks asjaoluga, et Euroopa ettevõtlussektorit 
rahastatakse ülekaalukalt pangalaenudest; arvestades, et läbivaadatud Baseli eeskirjad 
peavad piisavalt arvestama selliste eripäradega;

F. arvestades, et kõigile sobiv lähenemisviis on kahjulik Euroopa pangandussektorile ning 
võib järelikult kahjustada majanduskasvu ja majanduse taastamist;

G. arvestades, et ELis on praegu pooleli finantsmääruse ulatuslik läbivaatamine, et 
läbivaatamised peavad olema järjekindlad ning et rakendamise ajakavas tuleb arvestada 
meetmete kumulatiivse mõjuga reaalmajandusele ning et meetmed ei tohi takistada 
majanduse taastamist;

H. arvestades, et lähenemine ühtsete kvaliteetsete ülemaailmsete raamatupidamisstandardite 
suunas on oluline, et säilitada võrdsed võimalused ning tagada andmete võrreldavus 
ülemaailmsel tasandil; arvestades, et selliseid standardeid tuleb nõuetekohaselt täiendada, 
et võtta arvesse kriisist saadud õppetunde;

I. arvestades, et nii raamatupidamiseesmärkidel kui ka regulatiivsetel eesmärkidel toimuva 
aruandluse lähendamine on oluline selle tagamiseks, et järelevalveasutustele ja 
investoritele pakutakse ühesugust läbipaistvat ja selget teavet, ning arvestades, et vältida 
tuleb topeltaruandlust;

J. arvestades, et pangad peaksid rohkem keskenduma panganduse põhitegevusele ehk 
reaalmajandusele laenamisele; arvestades, et Baseli pangajärelevalve komitee ja komisjon 
peavad leidma viisi selle põhitegevuse soodustamiseks,
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Üldised küsimused

1. tunneb heameelt selle üle, et G20 on lubanud finantskriisile reageerimiseks tõsta kapitali 
kvaliteeti ja mahtu, kehtestada nõuded likviidsete vahendite haldamisele, lõpetada 
tsüklilisuse toetamine ning täiendada üldiseid usaldatavusnõudeid;

2. tunneb muret struktuuriliste puudujääkide ja tasakaalu puudumise pärast praeguses 
ettepanekus, samuti ohu pärast majanduse taastamisele ja majanduskasvule;

3. tuletab meelde Euroopa pangandussektori olulisi eripärasid, näiteks erinevates õiguslikes 
vormides toimivate ärimudelite mitmekesisust ja asjaolu, et ettevõtlussektorit rahastatakse 
valdavalt pangalaenudest;

4. nõuab tungivalt, et Baseli pangajärelevalve komitee võtaks neid eripärasid ja erinevusi, 
mis esinevad investeerimispankade ja traditsiooniliste jaepankade teenuste vahel, 
nõuetekohaselt arvesse läbivaadatud Basel II kokkuleppe eeskirjades;

5. palub komisjonil mängida aktiivset rolli Basel II kokkuleppe eeskirjade läbivaatamisel, et 
edendada ja kaitsta Euroopa huve ning kooskõlastada liikmesriikide lähenemisviise 
selleks, et saavutada parim lõpptulemus Euroopa majanduse jaoks ning esitada Euroopa 
Parlamendile korrapäraselt aruandeid käimasolevate läbirääkimiste kohta;

6. tunnistab võrdsete võimaluste tähtsust rahvusvahelisel tasandil; juhib siiski tähelepanu, et 
kõnealune eesmärk ei tohi Euroopa majandust ega tööstust seada ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda;

7. rõhutab, et kõigi Baseli protsessiga seotud osapoolte täielik pühendumine selgele ja 
sidusale rakendamise ajakavale on eduka läbivaatamise eeldus, mis tagab võrdsed 
võimalused rahvusvahelisel tasandil ja väldib regulatiivset arbitraaži;

8. rõhutab, et rakendamise ajakava peab kajastama läbivaadatud nõuete üldist mõju sektorile 
ja selle suutlikkusele laenata reaalmajandusele, välistamata seniste õiguste kaitse, 
järkjärgulise rakendamise ning vajaduse korral ajakava läbivaatamise võimalust;

9. tuletab meelde vajadust kaasata läbirääkimistesse Euroopa Parlament kui demokraatlikult 
valitud Euroopa organ ning nõuab tungivalt, et komisjon ja Baseli pangajärelevalve 
komitee võtaksid vajalikke meetmeid Euroopa Parlamendi alaliseks kaasamiseks;

10. tuletab meelde oma muret eelduste piiramise pärast seoses pankade tehtud 
korrelatsioonidega, millele tugineb kapitalinõuete arvutamise metoodika;

11. palub komisjonil jätkata ELi järelevalve täiendavat suurendamist pangandussektori üle;

12. nõuab, et korraldataks nõuetekohane hindamine reaalmajandusele avalduva mõju kohta, 
keskendudes eelkõige VKEde rahastamisele;

13. palub komisjonil luua pangandussektorile stiimulid riski ja kasumi haldamiseks pikaajalist 
mõju silmas pidades ning julgustada pankasid hoidma laene oma portfellis ilma 
ülemäärase väärtpaberistamiseta ja konsolideerima täielikult mõningad bilansivälised 
elemendid, nagu sihtotstarbelised ühingud;
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Kapitali kvaliteet

14. toetab algatust, mille eesmärk on vastusena kriisile tõsta kapitali kvaliteeti ja taset;

15. on seisukohal, et kui ei soovita seada muude äriühingute kui aktsiaseltside, eriti ühistute ja 
hoiupankade teatavaid ärimudeleid ebasoodsasse olukorda, tuleb kapital määrata 
tasakaalustatult kindlaks kapitaliinstrumentide kvaliteedi (st püsivus, kahjumi 
amortisatsioon, maksete paindlikkus), mitte nende konkreetse õigusliku vormi alusel;

16. nõuab tungivalt, et Baseli pangajärelevalve komitee ja komisjon võtaksid kõlblike 
kapitaliinstrumentide määratlemisel nõuetekohaselt arvesse muude äriühingute kui 
aktsiaseltside (st ühistute ja hoiupankade, mis moodustavad suure osa Euroopa 
pangandussektorist) vajadusi ja iseärasusi;

17. nõuab tungivalt, et Baseli pangajärelevalve komitee ja komisjon tagaksid, et 
konsolideeritud kapitali arvutamisel võetakse tasakaalustatult (st vähemusosalus) arvesse 
nii riski kui ka kapitali;

18. palub komisjonil võtta nõuetekohaselt arvesse olemasolevaid erinevusi maksu- ja 
raamatupidamisbilansi vahel, et vältida võimalikku ebasoodsat konkurentsiolukorda;

Likviidsusnõuded

19. peab kvaliteetsete likviidsusnõuete väljatöötamist kriisiohje põhielemendiks;

20. on seisukohal, et likviidsete vahendite tagamisel tuleks suuremal määral arvestada riskiga, 
et kõlblikud varad koonduvad mingisse likviidsuspuhvrisse, julgustada mitmekesistamist 
ja takistada koondumist ühte konkreetsesse varaklassi;

21. nõuab mis tahes struktuursete likviidsusnõuete kehtestamisel stabiilsete Euroopa 
rahastamisallikate nõuetekohast tunnustamist (st kinnisvara rahastamine);

Antitsüklilised meetmed

22. tervitab jõupingutusi, et piirata ülemäärast laenude kasvu ja laenumullide riski;

23. tunneb muret selle pärast, et fikseeritud, pankadele omane kapitali säilitamise puhver 
toetab tsüklilisust;

24. tunneb heameelt katse üle määratleda makromajanduslike muutujate kogum selleks, et 
luua tõhusad antitsüklilised puhvrid;

25. tunnistab tervet tsüklit hõlmavate tingimuste (eeldatava kahjumi lähenemisviis) eeliseid 
kui võimalikku meedet, mille abil vähendada tsüklilisuse soodustamist ja julgustada 
eeldatava krediidikahjumi tunnustamist seoses majandustsükliga;

26. nõuab nii raamatupidamiseesmärkidel kui ka regulatiivsetel eesmärkidel toimuva 
aruandluse lähendamist, eriti seoses eeldatava kahjumi lähenemisviisiga avaldatud kasumi 
puhul, et võtta arvesse kriisist saadud õppetunde ja tagada, et samasuguseid selgeid ja 
läbipaistvaid eeskirju kasutatakse teabe edastamisel järelevalveasutustele ja investoritele; 
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hoiatab topeltaruandluse negatiivse mõju eest;

Finantsvõimenduse suhtarv

27. märgib, et esialgse finantsvõimenduse suhtarvu idee võib aidata takistada ülemäärase 
finantsvõimenduse teket, kuid tunneb suurt muret selle lisandväärtuse pärast;

28. on seisukohal, et selleks, et selline suhtarv oleks tõhus, peab see hõlmama bilansiväliseid 
elemente ja tuletisinstrumente, olema selgelt määratletud, rahvusvahelisel tasandil lihtne 
ja võrreldav ning võtma arvesse rahvusvahelisel tasandil olemasolevaid erinevaid 
finantsvõimenduse suhtarve;

29. tunneb siiski muret selle pärast, et esialgne finantsvõimenduse suhtarv võib karistada 
asutusi, mis pakuvad traditsioonilisi väikese riskiga pangateenuseid (nt ettevõtete ja 
kinnisvara rahastamine) või majandusi, kus ettevõtlussektorit rahastatakse valdavalt 
pangalaenudest;

30. palub Baseli pangajärelevalve komiteel ja komisjonil uurida esialgse finantsvõimenduse 
suhtarvu alternatiive, näiteks piirangute kehtestamist ärivaldkondadele ja portfellidele;

31. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et finantsvõimenduse suhtarvuga ei kaasne 
ülemäärane väärtpaberistamine ja väiksemad laenud (sest need on tõenäoliselt viisid, 
kuidas pangad vähendavad finantsvõimenduse suhtarvu);

Vastaspoole krediidirisk

32. nõuab rangemaid nõudeid stressitaluvuse testimise, järeltestimise ja korrelatsiooniriski 
käsitlemise osas;

33. nõuab kapitali käsitlemise eristamist börsiväliste tehingute ning keskse vastaspoole kaudu 
toimuvate tehingute puhul, eeldusel et keskne vastaspool vastab Euroopa õigusaktides 
kindlaks määratud kõrgetele nõudmistele, võttes samas arvesse rahvusvahelisel tasandil 
kokku lepitud nõudeid ja võttes nõuetekohaselt arvesse võimalikke kulusid 
ettevõtlussektorile, mis kasutab äritegevuse maandamiseks tuletisinstrumente;

34. rõhutab, et finantsasutused on omavahel rohkem seotud kui finantsasutused ja ettevõtted, 
ning on seisukohal, et vastaspoole krediidiriski kapitalinõuded peaksid seda asjaolu 
kajastama;

°

°         °

35. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, eurorühmale ja Euroopa Keskpangale.
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SELETUSKIRI

Tuginedes G20 tugevale pühendumisele ning Washingtonis, Londonis ja Pittsburghis 
toimunud G20 tippkohtumistel vastu võetud otsustele, alustas Baseli pangajärelevalve 
komitee (edaspidi „Baseli komitee”) tööd, et vaadata läbi Basel II kokkuleppe raamistik 
pangandussüsteemi paindlikkuse tugevdamiseks.
Baseli komitee ettepaneku eesmärk on parandada kapitalibaasi kvaliteeti, laiendada ja 
tugevdada kapitali tagamise raamistikku (näiteks vastaspoole krediidirisk, mis tuleneb 
tuletisinstrumentidest, repotehingutest jne). Baseli komiteel on samuti kavas kehtestada 
finantsvõimenduse suhtarv, et aidata ohjeldada ülemäärase finantsvõimenduse teket süsteemis 
ja kehtestada muud täiendavad antitsüklilised meetmed, näiteks headel aegadel varutavad 
kapitalipuhvrid. Lisaks tehakse ettepanek likviidsete vahendite haldamise ülemaailmsete 
nõuete kohta.

Raportöör on veendunud, et kriis on andnud selge põhjuse vaadata põhjalikult läbi praegune 
õiguslik raamistik. Ja tunneb seetõttu heameelt Baseli komitee jõupingutuste üle, et täiendada 
seda raamistikku üldisemas plaanis.

Vaatamata sellele, et raportöör toetab raamistiku läbivaatamist, tunneb ta suurt muret
nähtavate puudujääkide pärast läbirääkimistel läbivaadatud raamistiku üle ja selle pärast, et 
raamistik seab selle praegusel kujul Euroopa majanduse selgelt ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda.

Seetõttu on käesoleva raporti peamine põhjus Euroopa Parlamendi üleskutse Baseli komiteele 
kaasata Euroopa Parlament asjakohaselt käimasolevatesse läbirääkimistesse ja muuta 
raamistikku vajalikul määral, nii et Euroopa tööstus ja majandus ei oleks enam ebasoodsas 
olukorras.

Euroopa Parlament peab mängima aktiivset rolli ja mõjutama tugevalt eeskirjade 
läbivaatamist juba Baseli komitees toimuvate läbirääkimiste ajal. Raportöör on veendunud, et 
kuna Euroopa Parlament on demokraatlikult valitud Euroopa organ, kes on hiljem 
kaasseadusandjaks komisjoni ettepaneku puhul võtta vastu kapitalinõuete direktiiv 
(kapitalinõuete neljas direktiiv), tuleb Euroopa Parlament kaasata läbirääkimiste varases 
etapis, ning palub Baseli komiteel ja komisjonil võtta selleks vajalikke meetmeid.

Kuigi Baseli raamistiku läbivaatamisele pööratakse rahvusvahelisel tasandil suurt tähelepanu, 
on oluline, et kõnealuse läbivaatamisega saavutatakse õige tasakaal erinevate ärimudelite, 
investeerimis- ja traditsioonilise jaepanganduse, erinevate õiguslike vormide ning 
ettevõtlussektori peamiselt pangalaenudest rahastamise vahel Euroopas. Samal ajal kui 
Ameerika majandust rahastab eeskätt kapitaliturg, toetub Euroopa ettevõtlussektor 
pangandussektori laenamissuutlikkusele. Euroopas põhineb 80% investeeringutest ja 
laenudest pangalaenudel. Läbivaadatud eeskirjad peavad võtma selliseid erinevusi arvesse 
teatavaid turgusid ja ärimudeleid karistamata. Vastasel korral on oht kahjustada Euroopa 
majandust ja tööstust.

Raportöör nõustub võrdsete võimaluste tähtsusega rahvusvahelisel tasandil Basel II 
läbivaadatud raamistiku osas tingimusel, et selline raamistik ei sea Euroopa majandust 
ebasoodsasse konkurentsiolukorda.
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Baseli komitees peavad seetõttu kõik seotud osapooled pühenduma täielikult selgele ja 
sidusale rakendamise ajakavale. Raportöör on seisukohal, et see on eeldus edukale 
läbivaatamisele ja regulatiivse arbitraaži takistamisele. Raportöör kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles paremini kooskõlastama Euroopa Liidu huve.

Rakendamise ajakavas tuleb võtta arvesse kõigi Basel II läbivaadatud raamistiku elementide 
ja kõigi pooleliolevate läbivaatamiste mõju reaalmajandusele. Eelkõige tuleb tagada VKEde 
ja ettevõtlussektori rahastamine, võttes arvesse, et VKEd on Euroopa majanduskasvu ja 
töökohtade loomise puhul edasiviivaks jõuks.

Lisaks peab kapitalinõuete neljanda direktiivi tulevane ettepanek olema seotud tugeva 
järelevalveasutusega.

Raportöör tunneb muret tulevase ettepaneku eri osade seotuse pärast – kapitali kvaliteedi 
tugevdamist üheaegselt kapitalimahu suurendamisega tuleb teha ettevaatlikult.

Raportöör on seisukohal, et läbivaatamise aluseks oleva eesmärgina peaksid pangad 
keskenduma enam riski ja kasumi haldamisele, pidades silmas pikaajalist mõju. Tulevane 
ettepanek peab leidma viisi, kuidas luua pankadele stiimulid, et need hoiaksid laenud oma 
portfellis ilma ülemäärase väärtpaberistamiseta ja bilansiväliste elementideta.

KÜSIMUSED ÜKSIKASJALIKULT

Kapitali kvaliteet

Raportöör toetab kindlalt ideed tugevdada kriisile reageerimiseks kapitali kvaliteeti ja mahtu. 
Ta pooldab lähenemisviisi, mille eesmärk on vaadata läbi kapitali määratlus 
kapitaliinstrumentide kvaliteediga seoses, mis põhineb püsivusel, kahjumi amortisatsioonil ja 
maksete paindlikkusel, kuid on kahtleval seisukohal kaudse keskendumise pärast teatavatele 
õiguslikele vormidele. Lisaks ei tohiks kõlblike kapitaliinstrumentide määratlus seada muude 
äriühingute kui aktsiaseltside, eriti ühistute ja hoiupankade, mis moodustavad suure osa 
Euroopa pangandussektorist, teatavaid ärimudeleid ebasoodsasse olukorda.

Kõik kapitalinõuded peavad olema kooskõlas Baseli üldise riskitundlikkuse eesmärgiga, 
vältides tasakaalustamatust kapitali mahaarvamisel, mis peaks tasakaalustatud viisil (s.t 
vähemusosalus) arvestama nii riski kui ka kapitaliga.

Likviidsusnõuded

Raportöör on seisukohal, et likviidsusnõuete tugevdamine on oluline osa läbivaadatud Baseli 
nõuetest kriisile reageerimisel. Üks kriisist kui likviidsuskriisist saadud õppetundidest on see, 
et stressiolukordadega nii lühiajaliselt kui ka pikas perspektiivis paremini toime tulemiseks on 
vaja rohkem likviidseid vahendeid.

Raportöör on seisukohal, et uued likviidsusnõuded ei tohiks julgustada kõlblike varade 
koondumist konkreetse klassi likviidsuspuhvrisse, vaid peaksid selle asemel julgustama 
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mitmekesistamist kvaliteetsete likviidsete varade suunas. Raportöör tunneb muret stabiilse 
rahastamise suhtarvu struktuuri pärast. Teatavate riigi võlakirjadega seotud olukord näitab, et 
mitte ükski varaklass ei ole iseenesest stabiilne.

Raportöör on seisukohal, et vaja on suuremat paindlikkust Euroopas kättesaadavate kõlblike 
kvaliteetsete varade osas, võttes arvesse eripärasid ning tunnustades nõuetekohaselt stabiilsete 
rahastamisallikate eripärasid Euroopas.

Antitsüklilised meetmed

Baseli komitee näeb ette meetmepaketi kehtestamise, mis julgustab pankasid koguma headel 
aegadel kapitalipuhvreid, millest siis halbadel aegadel kulusid katta.
Raportöör tervitab Baseli komitee jõupingutusi, et piirata ülemäärast laenude kasvu ja 
laenumullide teket. Sellised meetmeid tuleb kaaluda olemasoleva õigusliku raamistiku 
tsüklilisust soodustava olemuse summutamiseks. Raportöör tunneb siiski muret võimaliku 
fikseeritud, pankadele omase säilitamispuhvri tsüklilisust soodustava olemuse säilimise 
pärast.

Raportöör toetab kindlalt tulevikku suunatud, tervet tsüklit hõlmavate tingimuste ideed kui 
võimalikku antitsüklilist meedet. Sellega seoses rõhutab raportöör raamatupidamise 
aruandlusstandardite ja usaldatavuseesmärgi lähendamise tähtsust, võttes eelkõige arvesse 
eeldatava kahjumi lähenemisviisi avaldatud kasumi puhul, ning hoiatab topeltaruandluse 
negatiivse mõju eest.

Tuleb lisada, et ülemaailmse lähenemise saavutamine raamatupidamisstandardite puhul 
kvaliteetsete rahvusvaheliste standardite suunas on ülioluline G20 tegevuskava edukaks 
elluviimiseks, investoritele edastatava teabe võrreldavuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks 
rahvusvahelisel tasandil.

Finantsvõimenduse suhtarv

Baseli komitee esitab G20 järeldustele tuginedes ettepaneku esialgse finantsvõimenduse 
suhtarvu kohta. Suhtarvu eesmärk on takistada ülemäärase finantsvõimenduse teket süsteemis.

Raportöör tunneb suurt muret sellise suhtarvu pärast. Lisaks on ta seisukohal, et suhtarv peab 
tulemuslikkuse eesmärgil hõlmama kriisi käigus esile tõstetud valdkondi, näiteks 
bilansivälised elemendid ja tuletisinstrumendid, ning peab olema võrreldav rahvusvahelisel 
tasandil. Kui finantsvõimenduse suhtarvu struktuur on paika pandud, tuleb arutada 
täiendavaid punkte, näiteks finantsvõimenduse suhtarvu lisamine esimesse või teise sambasse, 
mõju väikese riskiga pangateenustele, näiteks kinnisvara ja ettevõtete rahastamine.

Vastaspoole krediidirisk

Kriis tõi päevavalgele olulised puudujäägid stressitaluvuse testimise, järeltestimise ning 
korrelatsiooniriski käsitlemise osas. Lisaks näitas kriis, kui kahjulikku mõju võib 
läbipaistvuse ja selguse puudumine avaldada tuletisinstrumentidega kauplemisele börsivälistel 
turgudel. Baseli komitee teeb ettepaneku mitmete muudatusettepanekute kohta, et kõrvaldada 
peamised probleemid, kus vastaspoole krediidiriski ohjamine ei ole osutunud piisavaks.
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Raportöör toetab kindlalt Baseli komitee jõupingutusi, et tugevdada stressitaluvuse 
testimisele, järeltestimisele ja korrelatsiooniriski käsitlemisele esitatavaid nõudeid.
Ta tervitab Baseli komitee jõupingutusi, et soodustada börsiväliste tehingute sõlmimist keskse 
vastaspoole kaudu, ning on seisukohal, et kapitalinõuete puhul tuleks eristada keskse 
vastaspoole kaudu toiminud tehingutega ja börsiväliste tehingutega seotud riske, tingimusel et 
selline keskne vastaspool vastab kõrgetele standarditele. Standardid peab töötama välja 
Euroopa Komisjon, kes võtab arvesse arenguid rahvusvahelisel tasandil.

Raportöör tunneb samuti muret selle pärast, et ettevõtlussektor kasutab tuletisinstrumente oma 
äririskide maandamiseks, mis on seotud võimalike kapitalikuludega mittetsentraliseeritult 
arveldatavate tuletisinstrumentidega, ning palub komisjonil arvestada võimaliku mõju ja 
seotud kuludega ettevõtetele, kui eristatakse börsivälise tehingu ja keskse vastaspoole kaudu 
toime pandud tuletisinstrumentide tehingu kapitalikulusid.


