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4. on seisukohal, et riigi võlakohustustega 

kaasnevad riskid; märgib samuti, et mõnes 

liikmesriigis on finantsasutused 

investeerinud ülemäära võlakirjadesse, 

mille on välja andnud nende oma riigi 

valitsus, mis toob kaasa liigse 

keskendumise kodumaisele turule, samas 

kui pangandusliidu üks peamisi eesmärke 

on murda pankade ja riikide vaheline 

nõiaring; märgib, et riigivõlakirjade 

usaldatavusnõuetekohane käsitlemine võib 

luua pankadele stiimuleid, et hallata 

paremini oma riiginõudeid; märgib siiski, 

et riigivõlakirjadel on äärmiselt tähtis roll 

kvaliteetse ja likviidse tagatisena ning 

rahapoliitika teostamisel, ja et nende 

usaldatavusnõuete korra muutmine, eriti 

kui ei kavandata järkjärgulist 

lähenemisviisi, võib avaldada olulist mõju 

nii finantssektorile kui ka avalikule 

sektorile, ja et selleks on vaja hoolikalt 

kaaluda kehtiva raamistiku muutmise 

poolt- ja vastuargumente enne mis tahes 

ettepaneku esitamist; võtab teadmiseks 

erinevad poliitika võimalused, mis on 

esitatud kõrgetasemelise töörühma 

aruandes riigivõlakirjade 

usaldatavusnõuetekohase käsitlemise 

4. on seisukohal, et riigi võlakohustustega 

kaasnevad riskid, millega ei ole siiani 

tegeletud; märgib samuti, et mõnes 

liikmesriigis on finantsasutused 

investeerinud ülemäära võlakirjadesse, 

mille on välja andnud nende oma riigi 

valitsus, mis toob kaasa liigse 

keskendumise kodumaisele turule, samas 

kui pangandusliidu üks peamisi eesmärke 

on murda pankade ja riikide vaheline 

nõiaring; on seepärast arvamusel, et riigi 

võlakohustuste regulatiivset käsitlemist 

tuleb muuta, kajastamaks riigi 

maksejõuetusriski; märgib, et 

riigivõlakirjade usaldatavusnõuetekohane 

käsitlemine võib luua pankadele stiimuleid, 

et hallata paremini oma riiginõudeid; 

toetab Euroopa Süsteemsete Riskide 

Nõukogu soovitusi muuta riiginõuete ja 

pankadevaheliste nõuete käsitlemist; on 

sellega seoses arvamusel, et riikide jaoks 

tuleb võtta kasutusele meetmed, mis 

käsitlevad kontsentratsiooniriski, k.a 

suurte nõuete piirang, mida võiks 

kombineerida riskikaaludega, mis ei ole 

nullväärtusega, et kärpida pankade ja 

valitsuste sõltuvust üksteisest; on 

arvamusel, et ELi õigusraamistik peaks 
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kohta, mida arutati majandus- ja 

rahandusküsimuste nõukogu 22. aprillil 

2016 toimunud mitteametlikul 

kohtumisel; on arvamusel, et ELi 

õigusraamistik peaks olema kooskõlas 

rahvusvahelise standardiga; ootab seetõttu 

finantsstabiilsuse nõukogu riigivõla 

küsimuses tehtava töö tulemusi suure 

huviga, et teha edaspidiseid otsuseid; on 

arvamusel, et Euroopa raamistik peaks 

võimaldama turudistsipliini jätkusuutliku 

poliitika elluviimisel ning finantssektorile 

kvaliteetsete ja likviidsete varade ning 

valitsussektorile tagatud kohustiste 

pakkumisel; rõhutab, et paralleelselt 

riigivõla üle peetava aruteluga tuleks 

arutada lähenemist paljudes 

majandusküsimustes, riigiabi eeskirjades ja 

niisugustes riskides nagu näiteks 

väärkäitumine, sealhulgas finantskuriteod; 

olema kooskõlas rahvusvahelise 

standardiga; ootab seetõttu 

finantsstabiilsuse nõukogu riigivõla 

küsimuses tehtava töö tulemusi suure 

huviga, et teha edaspidiseid otsuseid; on 

arvamusel, et Euroopa raamistik peaks 

võimaldama turudistsipliini jätkusuutliku 

poliitika elluviimisel ning finantssektorile 

kvaliteetsete ja likviidsete varade ning 

valitsussektorile tagatud kohustiste 

pakkumisel; rõhutab, et paralleelselt 

riigivõla üle peetava aruteluga tuleks 

arutada lähenemist paljudes 

majandusküsimustes, riigiabi eeskirjades ja 

niisugustes riskides nagu näiteks 

väärkäitumine, sealhulgas finantskuriteod; 

Or. en 
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39. tuletab meelde, et tulevaste 

panganduskriiside lahendamisel tuleb 

järgida riigiabi eeskirju, ja et erakorraline 

riiklik toetus peab olema nii ennetav kui ka 

ajutine, ja et seda ei tohi kasutada selleks, 

et katta kahjusid, mida asutus on kandnud 

või tõenäoliselt kannab lähitulevikus; 

nõuab, et määrataks kindlaks Ühtse 

Kriisilahendusnõukogu ja komisjoni 

vaheline tõhus kord otsuste tegemiseks 

kriisilahenduse korral, eelkõige seoses 

tähtaegadega; on seisukohal, et praeguses 

raamistikus võimaldatav paindlikkus tuleks 

välja selgitada, ning tuletab meelde, et seda 

tuleks paremini ära kasutada, et lahendada 

konkreetseid olukordi, ilma et see takistaks 

maksejõuetute pankade tõelist 

kriisilahendust, eelkõige ennetavate ja 

alternatiivsete meetmete võtmise korral, 

mis on seotud hoiuste tagamise skeemi 

direktiivi artikli 11 lõigetes 3 ja 6 

sätestatud hoiuste tagamise skeemi 

vahendite kasutamisega; kutsub seetõttu 

komisjoni üles vaatama läbi oma 

asjakohaste riigiabi eeskirjade tõlgenduse 

ning püüdma tagada, et ennetavaid ja 

alternatiivseid meetmeid, mis on Euroopa 

39. tuletab meelde, et tulevaste 

panganduskriiside lahendamisel tuleb 

järgida riigiabi eeskirju, ja et erandina 

antav erakorraline riiklik toetus peab 

olema nii ennetav kui ka ajutine, ja et seda 

ei tohi kasutada selleks, et katta kahjusid, 

mida asutus on kandnud või tõenäoliselt 

kannab lähitulevikus; nõuab, et määrataks 

kindlaks Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja 

komisjoni vaheline tõhus kord otsuste 

tegemiseks kriisilahenduse korral, eelkõige 

seoses tähtaegadega; on seisukohal, et 

praeguses raamistikus võimaldatav 

paindlikkus tuleks välja selgitada, ning 

tuletab meelde, et seda tuleks paremini ära 

kasutada, et lahendada konkreetseid 

olukordi, ilma et see takistaks 

maksejõuetute pankade tõelist 

kriisilahendust, eelkõige ennetavate ja 

alternatiivsete meetmete võtmise korral, 

mis on seotud hoiuste tagamise skeemi 

direktiivi artikli 11 lõigetes 3 ja 6 

sätestatud hoiuste tagamise skeemi 

vahendite kasutamisega; kutsub seetõttu 

komisjoni üles vaatama läbi oma 

asjakohaste riigiabi eeskirjade tõlgenduse 

ning püüdma tagada, et ennetavaid ja 
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seadusandja poolt hoiuste tagamise skeemi 

direktiivis ette nähtud, saab tegelikult ka 

rakendada; märgib, et teatavaid olukordi on 

lahendatud erinevalt ilma selge 

põhjenduseta; tuletab komisjonile meelde, 

et aruanne, milles hinnatakse jätkuvat 

vajadust võimaldada ennetavat 

rekapitaliseerimist ja selliste meetmetega 

seotud tingimusi, tuli esitada 31. 

detsembriks 2015; palub komisjonil esitada 

selline aruanne võimalikult kiiresti; 

alternatiivseid meetmeid, mis on Euroopa 

seadusandja poolt hoiuste tagamise skeemi 

direktiivis ette nähtud, saab tegelikult ka 

rakendada; märgib, et teatavaid olukordi on 

lahendatud erinevalt ilma selge 

põhjenduseta; tuletab komisjonile meelde, 

et aruanne, milles hinnatakse jätkuvat 

vajadust võimaldada ennetavat 

rekapitaliseerimist ja selliste meetmetega 

seotud tingimusi, tuli esitada 31. 

detsembriks 2015; palub komisjonil esitada 

selline aruanne võimalikult kiiresti; 

Or. en 

 

 


