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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2090(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
viranomaiselle (05761/2020 – C9-0057/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 
70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) 
perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/20105 ja erityisesti sen 64 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
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puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 1271/20136 ja erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7157 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0060/2020),

1. myöntää Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
viranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajalle, neuvostolle, 
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
7 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä
(2019/2090(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
viranomaiselle (05761/2020 – C9-0057/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 
70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) 
perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/20105 ja erityisesti sen 64 artiklan,

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 1271/20136 ja erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7157 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0060/2020),

1. hyväksyy Euroopan pankkiviranomaisen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan pankkiviranomaisen 
toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
7 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2090(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan 
pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman talous- ja rahaliiton 
instituutioista ja elimistä: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen 
ehkäiseminen1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0060/2020),

A. toteaa, että Euroopan pankkiviranomaisen tulo- ja menotaulukon2 mukaan sen 
lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 42 584 409 euroa, mikä merkitsee 
10,84 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa lisäyksen liittyvän siihen, että 
viranomaisen toiminta siirrettiin Pariisiin; toteaa, että viranomaisen toiminta rahoitetaan 
unionin rahoitusosuudella (16 142 578 euroa eli 37,91 prosenttia) sekä jäsenvaltioiden 
ja tarkkailijajäsenten kansallisten valvontaviranomaisten rahoitusosuuksilla 
(26 441 831 euroa eli 62,09 prosenttia)3;

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan Euroopan 
pankkiviranomaisen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen 
varmuuden siitä, että viranomaisen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat 
toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion 
seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,85 prosenttia eli 3,94 prosenttia 
korkeampi kuin vuonna 2017; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 
88,23 prosenttia, mikä merkitsee pientä 0,96 prosentin lisäystä edellisvuoteen 
verrattuna;

Tuloksellisuus

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0017.
2 EUVL C 419, 19.11.2018, s. 3.
3 EUVL C 419, 19.11.2018, s. 2.
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2. panee merkille, että viranomainen käyttää 14:ää keskeistä tulosindikaattoria toimintansa 
tulosten arvioimiseksi – siinä määrin kuin viranomaisen on mahdollista vaikuttaa 
kyseisiin tuloksiin – sekä talousarviohallintonsa parantamiseksi;

3. panee tyytyväisenä merkille, että viranomainen on toimittanut suurimman osan 
sääntelytuotteista työohjelmansa mukaisesti ja saavuttanut kaikki yksikön tason 
sopimuksiaan koskevissa hakemuksissa mainitut tavoitteet;

4. on tyytyväinen, että viranomainen jakaa käytäntöjä, aloitteita ja malleja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen kanssa ja että kaikki kolme viranomaista pitävät säännöllisesti 
kokouksia keskenään; kannustaa voimakkaasti viranomaista pyrkimään aktiivisesti 
lisäämään ja laajentamaan yhteistyötä kaikkien unionin virastojen kanssa;

5. muistuttaa viranomaisen uudesta roolista, tehtävistä ja resursseista rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjunnassa; katsoo, että voidakseen huolehtia tehokkaasti 
roolistaan ja tehtävistään virasto tarvitsee hallintoneuvoston tukea; pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että viranomainen kieltäytyi ehdotuksesta tutkia Danske 
Bankin rahanpesutapausta;

6. muistuttaa, että viranomainen ei ole tähän mennessä aloittanut selvityksen tekemistä 
osinkokeinotteluun perustuvista kaupankäyntijärjestelmistä, joita ovat esimerkiksi cum 
ex tai cum cum, kuten parlamentti on vaatinut; kannustaa viranomaista tekemään 
yhdessä ESMAn kanssa selvityksen osinkokeinotteluun perustuvista järjestelmistä, jotta 
voidaan lopettaa käytössä olevat käytännöt ja estää tulevat käytännöt, jotka uhkaavat 
unionin rahoitusmarkkinoiden eheyttä;

7. pahoittelee, että viranomaisen ja ESMAn yhteistyö toimistotilojen vuokraamista 
Pariisista koskevan yhteisen hankintamenettelyn valmistelemiseksi lopetettiin ja 
viranomainen ja ESMA toteuttivat erilliset hankintamenettelyt, ei ainoastaan 
toimistotilojen vaan myös muiden asiaan liittyvien palvelujen osalta; kehottaa 
viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle syistä, joiden 
vuoksi tähän mittakaavaetuja ja tehokkuushyötyjä tarjoavaan tilaisuuteen ei tartuttu; 
kehottaa viranomaista harkitsemaan ajatusta yhteisistä hankintamenettelyistä ja 
päällekkäisiin tehtäviin liittyvien resurssien jakamisesta muiden samantyyppisiä 
tehtäviä hoitavien virastojen tai viranomaisen päätoimipaikan lähellä sijaitsevien 
virastojen kanssa;

8. kehottaa viranomaista parantamaan ja tehostamaan jäsenvaltioille suunnattua 
tiedottamistaan; kehottaa viranomaista parantamaan ja tiivistämään yhteistyötään 
jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden keskuspankkien ja liikepankkien elinten kanssa; 
korostaa tällaisen toimivan yhteistyön merkitystä pyrittäessä saavuttamaan 
viranomaisen tavoite laatia pankkeja koskeva yhteinen sääntökirja;

9. painottaa, että viranomaisella on olennainen rooli unionin rahoitusjärjestelmän yhteisen 
valvontajärjestelyn edistämisessä, jotta voidaan varmistaa rahoitusvakaus, paremmin 
integroidut, tehokkaammat ja turvallisemmat rahoitusmarkkinat sekä kuluttajansuojan 
korkea taso unionissa edistämällä tavara- ja rahoituspalvelumarkkinoiden 
oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta;
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10. muistuttaa rahoitusalan valvonnan merkityksestä, sillä se on tarpeellinen ja 
tosiasiallisesti tehokas väline veropetosten ja rahanpesun torjunnassa;

11. panee merkille, että viranomaisen roolia, toimivaltuuksia ja resursseja lujitetaan 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla niiden uusien 
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä, joista saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys 
maaliskuussa 20194; korostaa, että viranomaisen olisi omaksuttava johtava rooli 
rahanpesun torjunnassa hyödyntämällä uusia toimivaltuuksia ja uuden sisäisen 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa käsittelevän komitean perustamista ja 
sen vuoksi sille olisi myönnettävä enemmän henkilöresursseja ja aineellisia resursseja, 
jotta se voi vaikuttaa tehokkaasti siihen, että rahoitusjärjestelmän käyttö rahanpesuun ja 
terrorismin rahoitukseen estetään johdonmukaisesti ja vaikuttavasti;

12. korostaa, että tehtäviään hoitaessaan viranomaisen on kiinnitettävä erityistä huomiota 
sen varmistamiseen, että noudatetaan unionin oikeutta, kunnioitetaan 
suhteellisuusperiaatetta ja noudatetaan sisämarkkinoiden perusperiaatteita;

13. kehottaa viranomaista antamaan ehdotuksensa pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten 
laitosten valvontaan liittyvän raportoinnin helpottamiseksi parlamentin ja neuvoston 
asettamassa määräajassa, jotta voidaan lisätä oikeasuhteisuutta5; kehottaa viranomaista 
varmistamaan määritelmien johdonmukaisen käytön kaikissa sääntelyyn liittyvissä ja 
muissa kuin sääntelyyn liittyvissä asiakirjoissa6;

14. toteaa, että viranomaisen työmäärä kasvaa jatkuvasti ja sen työhön sisältyy sekä 
sääntelytehtäviä että unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaa ja soveltamista; 
toteaa, että tämän kehityksen helpottamiseksi budjetti- ja henkilöstöresursseja on 
kohdennettu sisäisesti uudelleen; korostaa, että viranomainen ei saa koskaan pyrkiä 
laajentamaan toimeksiantoaan; huomauttaa, että keskittyminen parlamentin ja 
neuvoston osoittamaan toimeksiantoon auttaa käyttämään resurssit tehokkaammin ja 
vaikuttavammin;

15. pyytää viranomaista tekemään selvityksen osinkokeinotteluun perustuvista 
kaupankäyntijärjestelmistä, kuten cum ex, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden 
eheyteen ja kansallisiin talousarvioihin mahdollisesti kohdistuvia uhkia, selvittää näihin 
järjestelmiin osallistuvien toimijoiden luonne ja suuruusluokka, arvioida, onko unionin 
tai kansallista lainsäädäntöä rikottu, arvioida jäsenvaltioiden 
rahoitusvalvontaviranomaisten toimia ja tehdä toimivaltaisille viranomaisille 
asianmukaisia suosituksia uudistuksiksi ja toimiksi;

Henkilöstöpolitiikka

16. panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 
97,93 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyt 145 väliaikaista toimea oli 
täytetty (verrattuna 134 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2017); panee merkille, että 
vuonna 2018 viranomaisen palveluksessa työskenteli lisäksi 42 sopimussuhteista 
toimihenkilöä ja 16 kansallista asiantuntijaa;

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1655 
5 Perustuu IHK Münchenin ja Genossenschaftsverband Bayernin antamaan palautteeseen.
6 Perustuu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen Michael Ikrathin antamaan palautteeseen.
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17. panee merkille, että viranomainen julkaisee ilmoituksia avoimista toimista 
verkkosivustollaan ja Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston verkkosivustolla ja 
muilla vastaavilla kanavilla lisätäkseen näkyvyyttä;

18. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan 
viranomainen käytti vuonna 2018 oman henkilöstönsä lisäksi 42:a tilapäistyöntekijää, 
joista 27 työskenteli tietotekniikkaan liittyvissä tehtävissä, kun ainoastaan 
13 viranomaisen omista työntekijöistä työskenteli tietotekniikan parissa, mikä saa 
aikaan kriittisen riippuvuuden työvoiman vuokrausyrityksestä viranomaisen toiminnan 
kannalta keskeisellä alalla; kehottaa viranomaista käsittelemään tätä toiminnan 
jatkuvuuden kannalta merkittävää riskiä parlamentin ja neuvoston kanssa 
keskustellessaan henkilöstön osoittamisesta viranomaisen käyttöön;

19. panee huolestuneena merkille, että sukupuolet eivät olleet vuonna 2018 tasapuolisesti 
edustettuina ylemmässä johdossa (viisi miestä ja yksi nainen) ja ettei 
hallintoneuvostossa (viisi miestä) ollut naisjäsentä;

Hankinnat

20. panee merkille, että viranomainen on osallistunut useisiin toimielinten välisiin 
hankintamenettelyihin komission pääosastojen ja muiden virastojen kanssa;

21. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan 
viranomainen teki kovasti työtä tarjouskilpailuasiakirjojen valmistelemiseksi ja 
tarjousten arviointimenetelmän luomiseksi; panee kuitenkin merkille, että sopimusten 
tekoperusteet voisivat olla vieläkin mielekkäämpiä ja että kun viranomaisen tulevista 
tiloista järjestettiin tarjouskilpailu, tarjoajat saivat ylimääräisiä arviointipisteitä, jos ne 
ilmoittivat, että ne voisivat tarjota toimitilat myös ESMAlle samasta rakennuksesta, ja 
että tarjouskilpailun voittaja saikin tällaisia lisäpisteitä, vaikka ei lopulta osallistunut 
ESMAn tiloja koskevaan hankintamenettelyyn;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

22. panee merkille viranomaisen jo käyttöön ottamat toimenpiteet sekä sen jatkuvat 
pyrkimykset avoimuuden varmistamiseksi, eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
käsittelemiseksi ja väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi; toteaa, että lisätoimia 
tarvitaan, jotta voidaan ehkäistä ja hallita eturistiriitoja ja lisätä viranomaisen toiminnan 
avoimuutta raportoimalla sen henkilöstön ulkoisten sidosryhmien kanssa pitämistä 
kokouksista ja julkistamalla nämä raportit viranomaisen verkkosivustolla;

23. palauttaa mieliin, että 16. tammikuuta 2020 aiheesta ”Talous- ja rahaliiton instituutiot ja 
elimet: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen” 
antamassaan päätöslauselmassa parlamentti ilmaisi olevansa huolissaan eturistiriidasta, 
joka on syntynyt EPV:n toimitusjohtajan nimityksestä Association for Financial 
Markets in Europe -järjestön (AFME) pääjohtajaksi 1. helmikuuta 2020 alkaen, ja siitä, 
että hallintoneuvoston asettamat rajoitukset eivät olleet riittävät eturistiriitatilanteen 
käsittelemiseksi; on huolissaan siitä, että viranomaisen hallintoneuvosto puolestaan 
nimesi toimitusjohtajan tehtävää varten ehdokkaan, joka työskenteli aiemmin AFMEn 
toimitusjohtajana; painottaa, että palvelussuhteen päättymisen jälkeiset ja ”pyöröovi-
ilmiöön” liittyvät eturistiriitatilanteet ovat monien unionin elinten ja virastojen yhteinen 



RR\1200311FI.docx 11/19 PE639.863v02-00

FI

ongelma ja vaikuttavat niiden maineeseen; kannustaa viranomaista tehostamaan 
eturistiriitoja koskevia toimiaan;

24. panee merkille, että viranomaisen laadittua petostentorjuntastrategian vuosiksi 2015–
2017 petostentorjuntatyöryhmä on jatkanut strategian koordinointia ja täytäntöönpanoa; 

Sisäiset kontrollit

25. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yksi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2008/104/EY7 sekä Yhdistyneen kuningaskunnan 
työlainsäädännöstä johtuvista tärkeimmistä velvoitteista on se, että tilapäisillä 
työntekijöillä on oltava samat työehdot ja -olot kuin niitä käyttävän yrityksen suoraan 
palkkaamilla työntekijöillä; toteaa kuitenkin, että sopimuksissa ei vaadittu työvoiman 
vuokrausyrityksiä nimenomaisesti noudattamaan kyseisiä työehtoja ja -oloja ja että 
saatavilla ei ole näyttöä siitä, että viranomainen itse olisi vertaillut millään lailla oman 
henkilöstönsä ja tilapäisten työntekijöiden työehtoja ja -oloja, mikä aiheutti 
oikeudenkäynteihin ja maineeseen liittyviä riskejä; kehottaa viranomaista perehtymään 
tilapäistyöntekijöidensä työehtoihin ja -oloihin ja huolehtimaan siitä, että ne ovat EU:n 
ja kansallisen työlainsäädännön mukaisia;

26. panee merkille, että komission sisäisen tarkastuksen julkaistua vuonna 2018 
tarkastuskertomuksen viranomaisen ylläpitämästä yhteisestä sääntökirjasta (The Single 
Rulebook - Questions & Answers in the European Banking Authority) viranomainen 
laati toimintasuunnitelman, jossa käsitellään joitakin mahdollisia parannuskohteita; 
kehottaa viranomaista tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian 
edistymisestä;

Muita huomautuksia

27. toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista viranomainen on 
vähitellen siirtänyt toimipaikkaansa Pariisiin, Ranskaan, maaliskuusta 2019 alkaen; 
toteaa, että viranomaisen tilinpäätökseen sisältyy 4,7 miljoonan euron varaus tästä 
aiheutuvia kuluja varten ja että siitä ilmenee, että Lontoon toimipaikan tulevia, 
sopimuksiin perustuvia kuluja varten on varattu 10,4 miljoonaa euroa;

28. korostaa rahoitusjärjestelmän vastuuta pyrittäessä vastaamaan kestävyyshaasteisiin ja 
varmistamaan, että unioni täyttää velvoitteet, joihin se on sitoutunut ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen puitteissa tehdyn Pariisin 
sopimuksen yhteydessä; korostaa viranomaisen tärkeää roolia ympäristöön, sosiaalisiin 
seikkoihin ja talouden ohjaukseen liittyvien tekijöiden integroimisessa sääntely- ja 
valvontakehykseen sekä pantaessa liikkeelle ja ohjattaessa yksityisen pääoman virtoja 
kestäviin investointeihin; korostaa siksi riittävien resurssien tarvetta, jotta voidaan 
valvoa tapaa, jolla rahoituslaitokset ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset panevat 
tätä kehystä täytäntöön;

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19. marraskuuta 2008, vuokratyöstä 
(EUVL L 327, 5.12.2008, s. 9).
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29. katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava viranomaisen 
uudelleensijoituksen tehokkuus ja kustannustehokkuus heti kun kaikki muuton 
kustannukset ovat selvillä, jotta voidaan määrittää parhaat käytännöt ja puuttua 
parannusta vaativiin kohteisiin;

30. kehottaa viranomaista keskittymään tutkimustensa tulosten levittämiseen yleisölle ja 
pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

o

o     o

31. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 
varainhoidosta ja sen valvonnasta ... maaliskuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan8.

8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0000.
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TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2090(DEC))

Valmistelija: Derk Jan Eppink

EHDOTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan pankkiviranomaisen 
vuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta 
osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2. painottaa, että viranomaisella on olennainen rooli unionin rahoitusjärjestelmän yhteisen 
valvontajärjestelyn edistämisessä, jotta voidaan varmistaa rahoitusvakaus, paremmin 
integroidut, tehokkaammat ja turvallisemmat rahoitusmarkkinat sekä kuluttajansuojan 
korkea taso unionissa edistämällä tavara- ja rahoituspalvelumarkkinoiden 
oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta;

3. muistuttaa rahoitusalan valvonnan merkityksestä, sillä se on tarpeellinen ja 
tosiasiallisesti tehokas väline veropetosten ja rahanpesun torjunnassa;

4. korostaa rahoitusjärjestelmän vastuuta pyrittäessä vastaamaan kestävyyshaasteisiin ja 
varmistamaan, että unioni täyttää ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen puitteissa tehdyn Pariisin sopimuksen mukaiset 
velvoitteensa; korostaa viranomaisen tärkeää roolia ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden integroimisessa sääntely- ja 
valvontakehykseen sekä otettaessa käyttöön ja ohjattaessa yksityisen pääoman virtoja 
kestäviin investointeihin; korostaa siksi, että tarvitaan riittävästi resursseja, jotta voidaan 
valvoa tapaa, jolla rahoituslaitokset ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset panevat 
tätä kehystä täytäntöön;

5. panee merkille, että viranomaisen roolia, toimivaltuuksia ja resursseja lujitetaan 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan alalla niiden uusien 
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä, joista saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys 
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maaliskuussa 20191; korostaa, että viranomaisen olisi omaksuttava johtava rooli 
rahanpesun torjunnassa hyödyntämällä uusia toimivaltuuksia ja uuden rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjuntaa käsittelevän sisäisen komitean perustamista ja sen 
henkilöresursseja ja aineellisia resursseja olisi lisättävä, jotta se voi vaikuttaa 
tehokkaasti siihen, että rahoitusjärjestelmän käyttö rahanpesuun ja terrorismin 
rahoitukseen estetään johdonmukaisesti ja vaikuttavasti;

6. korostaa, että tehtäviään hoitaessaan viranomaisen on kiinnitettävä erityistä huomiota 
sen varmistamiseen, että noudatetaan unionin oikeutta, kunnioitetaan 
suhteellisuusperiaatetta ja noudatetaan sisämarkkinoiden perusperiaatteita;

7. kehottaa viranomaista antamaan ehdotuksensa pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten 
laitosten valvontaan liittyvän raportoinnin helpottamiseksi parlamentin ja neuvoston 
asettamassa määräajassa, jotta voidaan lisätä oikeasuhteisuutta2; kehottaa viranomaista 
varmistamaan määritelmien johdonmukaisen käytön kaikissa sääntelyyn liittyvissä ja 
muissa kuin sääntelyyn liittyvissä asiakirjoissa3;

8. korostaa avoimen, tehokkaan ja riippumattoman hallinnon merkitystä kaikkien unionin 
virastojen ja koko unionin kannalta; muistuttaa pyöröovi-ilmiöihin kuuluvien tilanteiden 
aiheuttamasta eturistiriitaongelmasta ja korostaa, että tällaisten kysymysten 
käsitteleminen edellyttää yhtenäistä oikeuskehystä;

9. toteaa, että viranomaisen työmäärä kasvaa jatkuvasti ja sen työhön sisältyy sekä 
sääntelytehtäviä että unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaa ja soveltamista; 
toteaa, että tämän kehityksen helpottamiseksi budjetti- ja henkilöstöresursseja on 
kohdennettu sisäisesti uudelleen; korostaa, että viranomainen ei saa koskaan pyrkiä 
ylittämään toimivaltuuksiaan; huomauttaa, että keskittyminen parlamentin ja neuvoston 
osoittamaan toimeksiantoon johtaa resurssien tehokkaampaan ja vaikuttavampaan 
käyttöön;

10. toteaa, että EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2018 annetun 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen4 mukaan tilapäistyöntekijöillä olisi 
oltava samanlaiset työehdot kuin palveluja käyttävän yrityksen suoraan rekrytoimilla 
työntekijöillä; toteaa kuitenkin, että vaikuttaa todennäköiseltä, että viranomainen ei itse 
vertaillut oman henkilöstönsä ja tilapäistyöntekijöiden työehtoja; kehottaa siksi 
viranomaista arvioimaan tilapäistyöntekijöidensä työehtoja ja varmistamaan, että ne 
ovat unionin ja kansallisen työlainsäädännön mukaisia;

11. kyseenalaistaa, onko tilapäistyöntekijöiden ja ulkopuolisen konsultoinnin käyttäminen 
pitkällä aikavälillä parempaa resurssien käyttöä kuin oman henkilöstön määrän 
lisääminen erityisesti tietotekniikan kaltaisilla strategisilla aloilla, kuten 
tilintarkastustuomioistuin on todennut;

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_19_1655 
2 Perustuu IHK Münchenin ja Genossenschaftsverband Bayernin antamaan palautteeseen.
3 Perustuu Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen Michael Ikrathin antamaan palautteeseen.
4 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1. 
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12. muistuttaa, että viranomainen ei ole tähän mennessä aloittanut parlamentin vaatiman 
selvityksen5 tekemistä osinkokeinotteluun perustuvista kaupankäyntijärjestelmistä, joita 
ovat esimerkiksi cum ex tai cum cum;

13. pyytää viranomaista tekemään selvityksen osinkokeinotteluun perustuvista 
kaupankäyntijärjestelmistä, kuten cum ex, jotta voidaan arvioida finanssimarkkinoiden 
eheyteen ja kansallisiin talousarvioihin mahdollisesti kohdistuvia uhkia, selvittää näihin 
järjestelmiin osallistuvien toimijoiden luonne ja suuruusluokka, arvioida, onko 
kansallista tai unionin lainsäädäntöä rikottu, arvioida jäsenvaltioiden 
rahoitusvalvontaviranomaisten toimia ja tehdä toimivaltaisille viranomaisille 
asianmukaisia suosituksia uudistuksiksi ja toimiksi;

14. pitää valitettavana, että mittakaava- ja tehokkuusetujen mahdollisuuksia ei hyödynnetty, 
kun päätettiin, että pankkiviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen 
(ESMA) eivät käytä yhteisiä hankintamenettelyjä pankkiviranomaisen siirrettyä 
toimipaikkansa Lontoosta Pariisiin; kehottaa viranomaista mahdollisuuksien mukaan 
lujittamaan yhteistyötä ESMAn kanssa ydintoimintoihin liittymättömien hallinnollisten 
tukipalvelujen ja toimitilojen hallintapalvelujen osalta;

15. toteaa, että koska viranomaisen toimipaikka siirrettiin Pariisiin vuonna 2019, 
tilinpäätökseen sisältyy 4,7 miljoonan euron varaus tästä aiheutuvia kuluja varten ja 
10,4 miljoonan euron varaus Lontoon tilojen tulevaisuudessa vielä maksettavaksi 
tulevia sopimusperusteisia menoja varten; ehdottaa tarkastuksen suorittamista, kun 
kaikki muuton kustannukset ja seuraukset ovat selvillä, jotta voidaan yksilöidä parhaat 
käytännöt ja alat, joilla on parantamisen varaa;

16. muistuttaa viranomaisen uudesta roolista, tehtävistä ja resursseista rahanpesun ja 
terrorismin rahoituksen torjunnassa; katsoo, että sen roolin ja tehtävien tehokas 
suorittaminen on riippuvainen hallintoneuvoston tuesta;

17. pitää tässä yhteydessä valitettavana, että viranomainen kieltäytyi ehdotuksesta tutkia 
Danske Bankin rahanpesutapausta.

5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_FI.html
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