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Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tunneb muret viivislaenude suure 

osakaalu pärast, sest EKP andmetel hoiti 

euroala pankades aprillis 2016 selliseid 

laene 1014 miljardi euro väärtuses; on 

seisukohal, et selle taseme vähendamine on 

äärmiselt oluline; tunneb heameelt juba 

tehtud jõupingutuste üle vähendada 

viivislaenude osakaalu mõnes liikmesriigis; 

märgib siiski, et siiani on seda küsimust 

käsitletud peamiselt siseriiklikul tasandil; 

on seisukohal, et see probleem tuleb 

lahendada võimalikult ruttu, kuid 

tunnistab, et lõplik lahendus võtab aega; on 

seisukohal, et mis tahes soovitatud 

lahendus peaks arvestama viivislaenude 

allikaga, pankade reaalmajandusele 

laenuandmisvõimele avalduva mõjuga ning 

vajadusega töötada välja viivislaenude 

esmane ja teisene turg, võib-olla turvalise 

ja läbipaistva väärtpaberistamise kujul, mis 

hõlmab nii liidu kui ka liikmesriikide 

tasandit; soovitab komisjonil abistada 

liikmesriike, soovitab, et komisjon abistaks 

liikmesriike muu hulgas sihtotstarbeliste 

varahaldusettevõtjate (ehk nn halbade 

pankade) loomisega ja tõhustatud 

järelevalvega; kordab sellega seoses, kui 

tähtis on suutlikkus viivislaene 

võõrandada, et vabastada kapitali, mis on 

1. tunneb muret viivislaenude suure 

osakaalu pärast, sest EKP andmetel hoiti 

euroala pankades aprillis 2016 selliseid 

laene 1014 miljardi euro väärtuses; on 

seisukohal, et selle taseme vähendamine on 

äärmiselt oluline; tunneb heameelt juba 

tehtud jõupingutuste üle vähendada 

viivislaenude osakaalu mõnes liikmesriigis; 

märgib siiski, et siiani on seda küsimust 

käsitletud peamiselt siseriiklikul tasandil; 

on seisukohal, et see probleem tuleb 

lahendada võimalikult ruttu, kuid 

tunnistab, et lõplik lahendus võtab aega; on 

seisukohal, et mis tahes soovitatud 

lahendus peaks arvestama viivislaenude 

allikaga, pankade reaalmajandusele 

laenuandmisvõimele avalduva mõjuga ning 

vajadusega töötada välja viivislaenude 

esmane ja teisene turg, võib-olla turvalise 

ja läbipaistva väärtpaberistamise kujul, mis 

hõlmab nii liidu kui ka liikmesriikide 

tasandit; soovitab komisjonil abistada 

liikmesriike, soovitab, et komisjon abistaks 

liikmesriike muu hulgas sihtotstarbeliste 

varahaldusettevõtjate (ehk nn halbade 

pankade) loomisega ja tõhustatud 

järelevalvega; väljendab muret Euroopa 

Pangandusjärelevalve ja Euroopa 

Keskpanga esindajate hiljutiste avalduste 
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eriti oluline VKEdele pangalaene andva 

panga jaoks; peab tervitatavaks EKP 

konsultatsiooni pankadele viivislaenude 

suhtes antavate suuniste kavandi üle kui 

esimest sammu, kuid on veendunud, et vaja 

on teha märkimisväärseid edusamme; 

tervitab komisjoni ettepanekut, mis käsitleb 

maksejõuetust ja restruktureerimist, 

sealhulgas varast restruktureerimist ja teise 

võimaluse andmist kapitaliturgude liidu 

raames; kutsub liikmesriike üles – oodates 

ettepaneku vastuvõtmist ja selleks, et seda 

täiendada – täiustama asjakohaseid 

õigusakte, eelkõige seoses 

sissenõudmismenetluse kestusega, 

kohtusüsteemi toimimisega, ja üldisemalt 

nende õigusraamistikuga, mis puudutab 

võlgade restruktureerimist, ning rakendama 

vajalikke jätkusuutlikke struktuurireforme, 

mille eesmärk on majanduse elavdamine, 

et lahendada viivislaenude probleem; 

märgib, et Rahvusvaheliste Arvelduste 

Panga andmetel on mõned euroala pangad 

oma regulatiivset kapitali nõrgendanud, 

makstes kriisiaastate vältel 

märkimisväärseid dividende, mõnel juhul 

isegi üle jaotamata kasumi taseme; on 

seisukohal, et pankade kapitalipositsiooni 

saab tugevdada, vähendades 

dividendimakseid ja kaasates uut 

omakapitali; 

pärast, milles väideti, et maksumaksjad 

peaksid neid varahaldusettevõtjaid 

toetama, ning lükkab tagasi seisukoha, et 

pangandussektori kasumlikkuse 

taastamiseks tuleks kasutada avaliku 

sektori vahendeid; kordab sellega seoses, 

kui tähtis on suutlikkus viivislaene 

võõrandada, et vabastada kapitali, mis on 

eriti oluline VKEdele pangalaene andva 

panga jaoks; peab tervitatavaks EKP 

konsultatsiooni pankadele viivislaenude 

suhtes antavate suuniste kavandi üle kui 

esimest sammu, kuid on veendunud, et vaja 

on teha märkimisväärseid edusamme; 

tervitab komisjoni ettepanekut, mis käsitleb 

maksejõuetust ja restruktureerimist, 

sealhulgas varast restruktureerimist ja teise 

võimaluse andmist kapitaliturgude liidu 

raames; kutsub liikmesriike üles – oodates 

ettepaneku vastuvõtmist ja selleks, et seda 

täiendada – täiustama asjakohaseid 

õigusakte, eelkõige seoses 

sissenõudmismenetluse kestusega, 

kohtusüsteemi toimimisega, ja üldisemalt 

nende õigusraamistikuga, mis puudutab 

võlgade restruktureerimist, ning rakendama 

vajalikke jätkusuutlikke struktuurireforme, 

mille eesmärk on majanduse elavdamine, 

et lahendada viivislaenude probleem; 

märgib, et Rahvusvaheliste Arvelduste 

Panga andmetel on mõned euroala pangad 

oma regulatiivset kapitali nõrgendanud, 

makstes kriisiaastate vältel 

märkimisväärseid dividende, mõnel juhul 

isegi üle jaotamata kasumi taseme; on 

seisukohal, et pankade kapitalipositsiooni 

saab tugevdada, vähendades 

dividendimakseid ja kaasates uut 

omakapitali; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. on seisukohal, et Euroopa 

pangandussektori vähest kasumlikkust 

põhjustavad nõudlusega seotud 

probleemid, mida täiendavad 

viivislaenude maht ja intressimäärade 

olukord; märgib, et üldine majanduslik 

seisak ja euroala mittefinantsettevõte käes 

olevate likviidsete varade rekordiliselt 

kõrge tase (mille osaliselt on põhjustanud 

aastakümneid kestnud palkade 

alandamine), mis vähendab sõltuvust 

äriühingute laenudest ja nõudlust nende 

järgi, on pankade püsivalt madala 

kasumlikkuse äärmiselt oluline põhjus; 

on seisukohal, et selle olukorra 

lahendamiseks on vaja lõpetada 

kokkuhoiupoliitika ning töötada välja 

kiireloomuline ja ulatuslik ELi taristu 

investeerimisprogramm, et investeerida 

reaalmajandusse uusi vahendeid; 

Or. en 



 

AM\1116895ET.docx  PE598.457v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.2.2017 A8-0019/13 

Muudatusettepanek  13 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol 

Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Pangandusliit – 2016. aasta aruanne 

2016/2247(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. võtab teadmiseks riskid, mis tulenevad 

pankrotti minemiseks liiga suurtest või 

liiga seotud ning kriisilahenduseks liiga 

komplekssetest finantsasutustest; märgib, 

et kokku on lepitud rahvusvahelisel 

tasandil kavandatud poliitilistes meetmetes, 

et tegeleda nimetatud riskidega (eelkõige 

kogu kahjumikatmisvõime, 

tuletisinstrumentide kliirimine keskse 

vastaspoolega, finantsvõimenduse ja 

kapitali määr ülemaailmsete süsteemselt 

oluliste pankade puhul); on kohustunud 

töötama kiiresti välja vastavad 

seadusandlikud ettepanekud nende 

rakendamiseks Euroopa Liidus, 

vähendades seeläbi veelgi riske, mis 

tulenevad pankrotistumiseks liiga suurte 

asutuste probleemist; tuletab meelde 

finantsstabiilsuse nõukogu juhataja Mark 

Carney sõnu, mille kohaselt kujutab 

kokkuleppe saavutamine globaalsete 

süsteemselt oluliste ettevõtjate kogu 

kahjumikatmisvõimet käsitleva ühise 

rahvusvahelise standardi ettepanekute osas 

murrangulist etappi pankrotti minemiseks 

liiga suurte pankade lõpetamises; märgib 

samuti, et tõhus nõudeõiguste teisendamise 

mehhanism ning omavahendite ja kõlblike 

16. võtab teadmiseks riskid, mis tulenevad 

pankrotti minemiseks liiga suurtest või 

liiga seotud ning kriisilahenduseks liiga 

komplekssetest finantsasutustest; märgib, 

et kokku on lepitud rahvusvahelisel 

tasandil kavandatud poliitilistes meetmetes, 

et osaliselt tegeleda nimetatud riskidega 

(eelkõige kogu kahjumikatmisvõime, 

tuletisinstrumentide kliirimine keskse 

vastaspoolega, finantsvõimenduse ja 

kapitali määr ülemaailmsete süsteemselt 

oluliste pankade puhul); on kohustunud 

töötama kiiresti välja vastavad 

seadusandlikud ettepanekud nende 

rakendamiseks Euroopa Liidus, 

vähendades seeläbi veelgi riske, mis 

tulenevad pankrotistumiseks liiga suurte 

asutuste probleemist; tuletab meelde 

finantsstabiilsuse nõukogu juhataja Mark 

Carney sõnu, mille kohaselt kujutab 

kokkuleppe saavutamine globaalsete 

süsteemselt oluliste ettevõtjate kogu 

kahjumikatmisvõimet käsitleva ühise 

rahvusvahelise standardi ettepanekute osas 

murrangulist etappi pankrotti minemiseks 

liiga suurte pankade lõpetamises; märgib 

samuti, et tõhus nõudeõiguste teisendamise 

mehhanism ning omavahendite ja kõlblike 
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kohustuste miinimumnõude asjakohase 

taseme kohaldamine on selle probleemi 

lahendamiseks võetavate reguleerivate 

meetmete oluline osa ning võimaldab 

ülemaailmsete süsteemselt oluliste pankade 

kriisilahendust ilma avaliku sektori 

toetuseta ja laiemat finantssüsteemi 

toimimist katkestamata; 

kohustuste miinimumnõude asjakohase 

taseme kohaldamine on selle probleemi 

lahendamiseks võetavate reguleerivate 

meetmete oluline osa ning võimaldab 

ülemaailmsete süsteemselt oluliste pankade 

kriisilahendust ilma avaliku sektori 

toetuseta ja laiemat finantssüsteemi 

toimimist katkestamata; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. tõstab esile praeguse stressitestide 

metoodika piiratust; tunneb seetõttu 

heameelt EBA ja EKP jõupingutuste üle, 

mida tehakse stressitestimise raamistiku 

täiustamiseks; usub siiski, et rohkem tuleb 

teha selleks, et paremini kajastada reaalsete 

kriisiolukordade võimalust ja tegelikkust, 

muu hulgas hõlmates metoodikas paremini 

dünaamilisemaid elemente, nagu nn 

nakkusefekt; on seisukohal, et EKP enda 

stressiteste iseloomustav läbipaistvuse 

puudumine tähendab järelevalvetegevuse 

ebakindlust; kutsub EKPd üles avaldama 

oma stressitesti tulemusi, et suurendada 

turu usaldust; 

18. tõstab esile praeguse stressitestide 

metoodika piiratust, mida näitab näiteks 

pangale Deutsche Bank eelmisel aastal 

stressitesti raames pakutud erikohtlemine; 

tunneb seetõttu heameelt EBA ja EKP 

jõupingutuste üle, mida tehakse 

stressitestimise raamistiku täiustamiseks; 

usub siiski, et rohkem tuleb teha selleks, et 

paremini kajastada reaalsete 

kriisiolukordade võimalust ja tegelikkust, 

muu hulgas hõlmates metoodikas paremini 

dünaamilisemaid elemente, nagu nn 

nakkusefekt; on seisukohal, et EKP enda 

stressiteste iseloomustav läbipaistvuse 

puudumine tähendab järelevalvetegevuse 

ebakindlust; kutsub EKPd üles avaldama 

oma stressitesti tulemusi, et suurendada 

turu usaldust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 

seadusandja poolt hoiuste tagamise skeemi 

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; võtab 

teadmiseks EKP puuduliku selgituse 

kapitalipuudujäägi arvutamise menetluse 

kohta seoses Monte dei Paschi di Siena 

ennetava rekapitaliseerimistaotlusega 

ning nõuab selliste arvutuste võimalikult 

suurt läbipaistvust ja järjepidevust; 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 
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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; 

vahendite kasutamisega; kutsub seetõttu 

komisjoni üles vaatama läbi oma 

asjakohaste riigiabi eeskirjade tõlgenduse 

ning püüdma tagada, et ennetavaid ja 

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 

 

 


