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Tarkistus  12/rev 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö: selvitys- ja 

maksujärjestelmät 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Esitys päätökseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

 

Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (7 a) EKP:n olisi hyväksyttävä julkista 

ja sidosryhmien kuulemista ja palautetta 

koskevat säännöt, jotka vastaavat 

paremmasta lainsäädännöstä tehdyn 

toimielinten välisen sopimuksen 19 

kohdan sääntöjä, jotka velvoittavat 

EKP:n, kun se käyttää sääntelyvaltuuksia, 

järjestämään ennen ehdotuksen 

hyväksymistä julkisia kuulemisia 

avoimesti ja läpinäkyvästi ja 

varmistamaan, että mahdollisimman laaja 

osallistuminen on näitä kuulemisia 

koskevien menettelysääntöjen ja 

määräaikojen puitteissa mahdollista, 

kannustamaan hyvin erilaisia 

sidosryhmiä osallistumaan tällaisiin 

kuulemisiin, julkiset verkkokuulemiset 

mukaan luettuina, ilmoittamaan näiden 

julkisten ja sidosryhmien kuulemisten 

tulokset viipymättä komissiolle, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle ja 

julkaisemaan ne. 

Or. en 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö: selvitys- ja 

maksujärjestelmät 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Esitys päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

 

Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

EKP ja kansalliset keskuspankit voivat 

tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa 

asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien 

sekä rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmien tehokkuuden ja 

vakauden varmistamiseksi unionissa ja 

kolmansien maiden kanssa. 

EKP ja kansalliset keskuspankit voivat 

tarjota järjestelyjä ja EKP voi antaa 

asetuksia selvitys- ja maksujärjestelmien 

tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi 

unionissa ja kolmansien maiden kanssa. 

 EKP voi antaa asetuksia 

rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmistä unionissa sekä 

asetuksia, jotka koskevat kolmansien 

maiden selvitysjärjestelmien 

tunnustamista unionissa, EKPJ:n 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen omien 

tehtävien toteuttamiseksi sillä 

edellytyksellä, että näin toimiessaan se 

noudattaa täysimääräisesti Euroopan 

parlamentin ja neuvoston tällä alalla 

hyväksymiä säädöksiä ja näiden 

säädösten mukaisesti toteutettuja 

toimenpiteitä, jotka on kaikissa 

tapauksissa rajoitettu vaatimuksiin, joiden 

avulla voidaan seurata 

selvitysjärjestelmän toimia, 

raportointivaatimuksia tai vaatimuksia, 

jotka ovat merkityksellisiä arvioitaessa 

riskejä ja järjestelmän kykyä sietää 

epäsuotuisia markkinaolosuhteita. 
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 Tällaisiin vaatimuksiin voidaan myös 

sisällyttää vaatimuksia, jotka ovat tarpeen 

sellaisiin tilanteisiin puuttumiseksi, joissa 

rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmästä seuraa välitön vaara 

siitä, että aiheutetaan huomattavaa 

vahinkoa unionin rahoituslaitoksille, 

kriittisille unionin markkinoille tai 

unionin laajemmalle 

rahoitusjärjestelmälle, ja jotka rajoittuvat 

likviditeettiä, arvopapereiden selvitystä, 

vakuuksia, yhteentoimivuutta ja 

vakuusmarginaalia koskeviin 

vaatimuksiin. 

Or. en 

 

 


