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LYHYET PERUSTELUT

1. Komission ehdotus EJRK:n perustamisesta

Komission ehdotus on osa Larosière-ryhmän suosituksiin perustuvaa toimenpidepakettia, jolla 
pyritään parantamaan EU:n valvontakehystä ja jonka tavoitteena on poistaa nykyisessä 
valvontakehyksessä rahoituskriisin aikana ilmenneet puutteet.

EJRK:n on tarkoitus olla EU:n yhdennetyn valvontarakenteen kulmakivi ja siten parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa. Se on täysin uusi EU:n elin, jolla ei ole edeltäjää ja joka ei ole 
oikeushenkilö. Sen avulla on tarkoitus kehittää makrotasoon suunnattuja eurooppalaisia 
valvontamahdollisuuksia ja siten vähentää kansallisella tasolla tehtyihin hajanaisiin, 
yksittäisiin riskianalyyseihin liittyviä ongelmia, tehdä varhaisvaroitusmekanismeista 
toimivampia sekä taata, että asianomaiset viranomaiset ryhtyvät riskianalyysien edellyttämiin 
käytännön toimiin.

Komission ehdotuksen mukaan EJRK koostuisi hallintoneuvostosta, ohjauskomiteasta ja 
sihteeristöstä, jonka tehtävistä huolehtii Euroopan keskuspankki. Hallintoneuvostoon 
kuuluvat kaikkien jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajat. EJRK:n perustamisasetusta 
täydennetään neuvoston päätöksellä, jolla Euroopan keskuspankin (EKP) tehtäväksi annetaan 
huolehtia EJRK:n sihteeristön tehtävistä.

2. Valmistelijan kanta

Valmistelija pitää EJRK:n perustamista myönteisenä. Kriisi osoitti, että kansallisten 
viranomaisten harjoittamalla mikrovalvonnalla ei yksinään kyetä havaitsemaan järjestelmään 
liittyviä riskejä ja torjumaan niitä ajoissa. On tärkeää luoda Euroopan laajuinen 
(makrovalvonta)järjestelmä, jolla valvotaan, arvioidaan ja tarvittaessa ehkäistään 
rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvia mahdollisia riskejä ja jolla voidaan varoittaa 
varhain näistä riskeistä ja ehdottaa käytännön toimia niiden torjumiseksi. Makrotalouden 
kehityksen ja rahoitusjärjestelmän välistä vuorovaikutusta olisi voitava tarkkailla ja arvioida 
laajasta näkökulmasta. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja rahoitusmarkkinoiden 
vakautta seuraavan elimen sekä kolmansien maiden asianomaisten elinten kanssa tehtävää 
yhteistyötä on myös hyvä vahvistaa. Järjestelmään kohdistuvien riskien valvonta lisää 
rahoitusmarkkinoiden vakautta, vähentää uusien rahoituskriisien todennäköisyyttä ja parantaa 
siten Euroopan rahamarkkinoiden asemaa sijaintipaikkana.

Valmistelija esittää joitakin tarkistuksia ehdotetun valvontarakenteen selventämiseksi ja 
parantamiseksi. EJRK:n toimivaltuudet olisi periaatteessa rajattava selkeästi koskemaan vain 
rahoitusta. Se ei saisi puuttua palkka- ja veropolitiikkaan. Kaikki Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan mukaiset tavoitteet on otettava asianmukaisesti huomioon riskejä 
arvioitaessa.

Hallintoneuvostossa tapahtuviin äänestyksiin olisi komission ehdotuksen 10 artiklan 
mukaisesti sovellettava yksinomaan "yksi jäsen, yksi ääni" -periaatetta. Ääniä ei tulisi 
painottaa.
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Valmistelija ehdottaa, että ohjauskomiteaan kuuluisi viisi kansallisten keskuspankkien 
edustajaa, koska makrovalvonta edellyttää, että kansalliset keskuspankit ovat tasapuolisesti 
edustettuina ohjauskomiteassa, jotta vältytään siltä, että hallitsevassa asemassa ovat muut kuin 
keskuspankkien edustajat.

EJRK:n on voitava suorittaa tietojen keräämiseen ja vaihtoon liittyvät tehtävänsä itsenäisesti 
ja kansallisista viranomaisista riippumattomasti. Siksi on varmistettava nopea ja säännöllinen 
tietojen saanti.

Olisi varmistettava mahdollisimman suuri avoimuus. Analyysien olisi yleensä oltava julkisia. 
Salaiseksi luokitteleminen on perusteltava yksityiskohtaisesti ja se on sallittu vain, mikäli siitä 
päätetään erikseen. Analyyseihin sisältyvien tietojen olisi oltava (asianmukaisesti 
anonymisoituina) julkisesti saatavilla, koska se voisi parantaa suositusten laatua.

Euroopan parlamentilla olisi oltava samat valtuudet kuin neuvostolla ja komissiolla. Sillä olisi 
erityisesti oltava mahdollisuus pyytää EJRK:tä tekemään tutkimuksia.

EJRK:n vastuuta on selvennettävä. On kuitenkin otettava huomioon, että nykyisen ehdotuksen 
mukaan on mahdollista antaa vain ei-sitovia suosituksia ja ettei EJRK:lle siirretä 
täytäntöönpanotehtäviä.

Ehdotettu valvontajärjestelmä on ensimmäinen askel kohti pitkän aikavälin tavoitetta luoda 
yhdenmukaistettu eurooppalainen valvontajärjestelmä, jossa eurooppalainen 
keskusviranomainen suorittaa rajat ylittäviä, järjestelmän kannalta merkittäviä, suuria 
rahoitus-/luottolaitoksia (tai -ryhmiä) koskevat viranomaistehtävät ja sillä on 
sääntelyvaltuudet. Järjestelmän kannalta merkityksellisiä luottolaitosryhmiä koskevista 
viranomaistehtävistä vastaisivat eurooppalaiset valvontaviranomaiset, mutta puhtaasti 
kansallisesti toimivia laitoksia valvottaisiin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kansallisesti.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhteisö tarvitsee erityisen yksikön, joka 
vastaa makrotason vakauden valvonnasta 
EU:n rahoitusjärjestelmässä ja jonka 
tehtävänä on havaita rahoitusvakauteen 
kohdistuvat riskit ja antaa tarpeen mukaan 
riskivaroituksia ja suosituksia tällaisiin 
riskeihin puuttumiseksi. Tästä syystä olisi 

(7) Unioni tarvitsee erityisen yksikön, joka 
vastaa makrotason vakauden valvonnasta 
EU:n rahoitusjärjestelmässä ja jonka 
tehtävänä on havaita rahoitusvakauteen 
kohdistuvat riskit ja antaa tarpeen mukaan 
riskivaroituksia ja suosituksia tällaisiin 
riskeihin puuttumiseksi. Tästä syystä olisi 
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perustettava Euroopan 
järjestelmäriskikomitea (EJRK) uutena 
riippumattomana yksikkönä, joka vastaa 
makrotason vakauden valvonnasta 
Euroopan tasolla.

perustettava Euroopan 
järjestelmäriskikomitea (EJRK) uutena 
riippumattomana yksikkönä, joka vastaa 
makrotason vakauden valvonnasta unionin
tasolla. EJRK:n analyysit olisi rajattava 
koskemaan rahoitusta, eivätkä ne saisi 
koskea palkka- tai veropolitiikkaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka 
ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, 
valitsevat ohjauskomitean jäsenet
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

c) viisi kansallisten keskuspankkien 
pääjohtajaa, jotka hallintoneuvoston 
jäsenet, jotka ovat myös EKP:n 
yleisneuvoston jäseniä, valitsevat 
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet selittämään 
asianmukaisesti, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta neuvostolle ja 
tarvittaessa asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet selittämään 
asianmukaisesti, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta neuvostolle, 
komissiolle ja tarvittaessa asianomaisille 
Euroopan valvontaviranomaisille.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EJRK:n on myös tarkasteltava 
erityiskysymyksiä neuvoston tai komission 
pyynnöstä.

2. EJRK:n on myös tarkasteltava 
erityiskysymyksiä neuvoston, Euroopan 
parlamentin tai komission pyynnöstä.
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