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LÜHISELGITUS

1. Komisjoni ettepanek Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu kohta

Komisjoni ettepanek moodustab osa de Larosière’i töörühma soovitustel põhinevast paketist, 
mille eesmärk on ELi järelevalveraamistikku parandada ja praeguse finantskriisi käigus selles 
ilmnenud puudusi kõrvaldada.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu oleks ELi integreeritud järelevalvestruktuuri 
nurgakivi, mis aitaks siseturul paremini toimida. Nõukogu on kavandatud täiesti uue, sellises 
vormis – juriidilise isiku staatuseta – enneolematu Euroopa organina. Ta peab Euroopas 
makrotasandi usaldatavusjärelevalve jaoks töötama välja lähenemisviisi, et lahendada 
liikmesriigi tasandil läbiviidava riskianalüüsi killustatuse probleem, parandada varajase 
hoiatamise süsteemide tõhusust ja võimaldada asjakohastel asutustel võtta riskihinnangute 
alusel meetmeid.

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu koosnema 
haldusnõukogust, juhtkomiteest ja sekretariaadist, mille tegevuse eest hoolitseb Euroopa 
Keskpank. Haldusnõukogu liikmete hulka kuuluvad kõigi liikmesriikide keskpankade juhid. 
Määrust, millega asutatakse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, täiendab nõukogu otsus, 
millega antakse Euroopa Keskpangale ülesanne tagada Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu sekretariaat.

2. Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja väljendab heameelt Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomise üle. 
Kriisis on selgunud, et riikide asutuste järelevalvest mikrotasandil ei piisa, et süsteemseid 
riske kindlaks teha ja õigeaegselt maandada. Oluline on luua üleeuroopaline makrotasandi 
järelevalvesüsteem, mis võimaldaks finantsstabiilsuse võimalikke riske jälgida, hinnata ja 
vajaduse korral ka ära hoida ning mis võiks süsteemsete riskide puhul anda varajasi hoiatusi 
ja teha probleemide lahendamiseks konkreetsete meetmete ettepanekuid. Makromajanduslike 
muutuste ja finantssüsteemi vahelisi seoseid tuleb põhjalikult jälgida ja hinnata. Samuti on 
mõistlik tugevdada koostööd Rahvusvahelise Valuutafondi ja finantsstabiilsuse nõukogu ning 
kolmandate riikide asjaomaste asutustega. Süsteemsete riskide järelevalve suurendab 
finantsturu stabiilsust, vähendab uute finantskriiside tõenäosust ning parandab seega Euroopa 
finantsturu kui tegevuskoha atraktiivsust.

Arvamuse koostaja teeb mõned muudatusettepanekud, et ettenähtud järelevalvekorda 
täpsustada ja täiustada. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu volitused peaksid piirduma 
selgelt üksnes finantssektoriga, mitte sekkuma ka palga- või fiskaalpoliitikasse. Kõiki ELi 
eesmärke, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 3, tuleb riskide hindamisel 
nõuetekohaselt arvesse võtta.

Haldusnõukogu hääletusel tuleks rangelt järgida komisjoni ettepaneku artiklis 10 esitatud 
põhimõtet „üks liige, üks hääl”, hääli ei kaaluta.

Seoses juhtkomiteega teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et sellesse kuuluks viis riigipankade 
esindajat, sest makrotasandi järelevalveks on tarvis liikmesriikide keskpankade 
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tasakaalustatud esindatust juhtkomitees, mis aitaks vältida sularaha mitte emiteerivate 
pankade esindajate ülekaalu. 

Teabe kogumise ja vahetamisega seoses peab uus asutus täitma oma ülesandeid iseseisvalt, 
riigiasutustest sõltumatult. Seepärast tuleb tagada andmetele kiire ja korrapärane juurdepääs.

Tuleb tagada võimalikult suur läbipaistvus. Analüüside avalikustamine peab olema normiks, 
konfidentsiaalsust tuleb üksikasjalikult põhjendada ja seda tuleb lubada ainult eriotsusega.
Analüüsiandmed peaksid olema avalikkusele kättesaadavad, kuid asjakohaselt anonüümsel 
kujul, mis võib kaasa aidata soovituste kvaliteedi parandamisele.

Euroopa Parlament peab saama võrdsed õigused nõukogu ja komisjoniga, eelkõige võimaluse 
teha Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule ülesandeks viia läbi uuringuid. 

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vastutusala peab olema selge. Siiski tuleb arvestada, 
et praeguse ettepanekuga nähakse ette üksnes mittesiduvad soovitused ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule ei anta täitevülesandeid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et esildatud järelevalvesüsteem on esimene samm teel pikaajalise 
eesmärgi poole, milleks on ühtlustatud Euroopa järelevalvesüsteem koos ühe keskse Euroopa 
ametiga, mis toimib reguleeriva asutusena ja mille pädevusse kuuluvad suured, süsteemile 
mõju avaldavad piiriülesed finants- või krediidiasutused (või -grupid). Seejuures peavad 
süsteemi mõjutavate krediidiasutuste gruppe valvama Euroopa järelevalveasutused, kuid 
vastavalt subsidiaarsuspõhimõttele kuuluvad krediidiasutused, kes tegutsevad ainult ühes 
riigis, vastava riigi järelevalve alla. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) EL vajab konkreetset asutust, kelle 
ülesanne on teostada ELi finantssüsteemi 
usaldatavusjärelevalvet makrotasandil ning 
kes määraks kindlaks finantsstabiilsusega 
seotud riskid ja vajaduse korral annaks 
riskihoiatuse ja/või soovituse selliste 
riskide kõrvaldamiseks. Seega tuleks 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
asutada uue sõltumatu asutusena, kes 
vastutab Euroopas makrotasandi 

(7) Liit vajab konkreetset asutust, kelle 
ülesanne on teostada ELi finantssüsteemi 
usaldatavusjärelevalvet makrotasandil ning 
kes määraks kindlaks finantsstabiilsusega 
seotud riskid ja vajaduse korral annaks 
riskihoiatuse ja/või soovituse selliste 
riskide kõrvaldamiseks. Seega tuleks 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
asutada uue sõltumatu asutusena, kes 
vastutab liidu makrotasandi 
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usaldatavusjärelevalve eest. usaldatavusjärelevalve eest. Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu 
analüüsides tuleb piirduda 
finantssektoriga, mitte sekkuda palga- ega 
fiskaalpoliitilistesse küsimustesse.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) viis teist haldusnõukogu liiget, kes on 
samuti Euroopa Keskpanga üldnõukogu 
liikmed. Haldusnõukogu liikmed, kes on 
samuti Euroopa Keskpanga üldnõukogu 
liikmed, valivad nad kaheks aastaks;

c) viis riigi keskpanga eesistujat, kes on 
samuti Euroopa Keskpanga üldnõukogu 
liikmed, valivad nad kaheks aastaks;

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu otsustab, et soovitust ei ole 
järgitud ja adressaatide põhjendused 
meetmete võtmata jätmise kohta ei ole 
piisavad, teavitab ta nõukogu ja vajaduse 
korral asjaomaseid Euroopa 
järelevalveasutusi.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu otsustab, et soovitust ei ole 
järgitud ja adressaatide põhjendused 
meetmete võtmata jätmise kohta ei ole 
piisavad, teavitab ta nõukogu, komisjoni ja 
vajaduse korral asjaomaseid Euroopa 
järelevalveasutusi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
uurib nõukogu või komisjoni palvel ka 
eriküsimusi.

2. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
uurib nõukogu, parlamendi või komisjoni 
palvel ka eriküsimusi.



PE438.153v02-00 6/7 AD\813229ET.doc

ET



AD\813229ET.doc 7/7 PE438.153v02-00

ET

MENETLUS

Pealkiri Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve ühenduses ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine

Viited KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Vastutav komisjon ECON

Arvamuse esitaja(d)
       istungil teada andmise kuupäev

JURI
7.10.2009

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Evelyn Regner
5.10.2009

Arutamine parlamendikomisjonis 3.12.2009 28.1.2010

Vastuvõtmise kuupäev 28.4.2010

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

22
0
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-
Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva 
Lichtenberger, József Szájer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Kay Swinburne


