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Tarkistus  5 

Jörg Meuthen 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

127 artiklan 2 kohdan neljännen 

luetelmakohdan, jossa Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän tehtäväksi 

annetaan ”maksujärjestelmien 

moitteettoman toiminnan edistäminen”, 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Pervenche Berès 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

Johdanto-osan 4 a viite (uusi) 

 
Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 – ottaa huomioon oikeudellisen 

yksikkönsä lausunnon, 

Or. en 

Tarkistus  7 

Jörg Meuthen 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

127 artiklan 2 kohdan neljännen 

luetelmakohdan, jossa Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän tehtäväksi 
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annetaan ”maksujärjestelmien 

moitteettoman toiminnan edistäminen”, 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti 

sen 51 artiklan, 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Jörg Meuthen 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(1) Perustehtävät, joita on hoidettava 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän 

(EKPJ) välityksellä, sisältävät unionin 

rahapolitiikan määrittelemisen ja 

täytäntöönpanon sekä maksujärjestelmien 

moitteettoman toiminnan. Turvalliset ja 

tehokkaat rahoitusmarkkinoiden 

infrastruktuurit, erityisesti 

selvitysjärjestelmät, ovat olennaisen 

tärkeitä näiden perustehtävien 

täyttämiseksi. 

(1) Perustehtävät, joita on hoidettava 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän 

(EKPJ) välityksellä, sisältävät unionin 

rahapolitiikan määrittelemisen ja 

täytäntöönpanon sekä maksujärjestelmien 

moitteettoman toiminnan. 

Or. en 
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Tarkistus  10 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(1) Perustehtävät, joita on hoidettava 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän 

(EKPJ) välityksellä, sisältävät unionin 

rahapolitiikan määrittelemisen ja 

täytäntöönpanon sekä maksujärjestelmien 

moitteettoman toiminnan. Turvalliset ja 

tehokkaat rahoitusmarkkinoiden 

infrastruktuurit, erityisesti 

selvitysjärjestelmät, ovat olennaisen 

tärkeitä näiden perustehtävien 

täyttämiseksi 

(1) Perustehtävät, joita on hoidettava 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän 

(EKPJ) välityksellä, sisältävät unionin 

rahapolitiikan määrittelemisen ja 

täytäntöönpanon sekä maksujärjestelmien 

moitteettoman toiminnan, joka on 

olennainen rahoitusvakauden 

ylläpitämisen kannalta. Turvalliset ja 

tehokkaat rahoitusmarkkinoiden 

infrastruktuurit, erityisesti 

selvitysjärjestelmät, ovat olennaisen 

tärkeitä näiden perustehtävien 

täyttämiseksi 

Or. es 

 

Tarkistus  11 

Jörg Meuthen 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (1 a) Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 127 artiklan 

2 kohdan neljännen luetelmakohdan on 

kuitenkin katsottava rajoittuvan 

pelkästään maksujenselvitysjärjestelmiin. 

Koska nimenomaista viittausta 

arvopaperiselvitykseen ei ole, SEUT ei 

mahdollista arvopaperiselvitykseen 

liittyvien tehtävien antamista EKP:lle. 

Pelkällä EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 

muuttamisella ei voida luoda tällaisia 

uusia valtuuksia. Lisäksi edes parlamentti 

ei voi myöntää tällaisia valtuuksia 

EKP:lle, koska tämä tarkoittaisi 
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käytännössä SEUT:n implisiittistä 

muuttamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Jörg Meuthen 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (1 b) Euroalueen epätasapainon vuoksi 

on tarpeen parantaa EKPJ:n 

maksujärjestelmää (TARGET 2). Viime 

vuosina on pyritty jatkuvasti parantamaan 

TARGET 2:n tasapainoa. EKP on 

vahvistanut, että jos maa haluaa erota 

eurojärjestelmästä, sen keskuspankin 

EKP:tä koskevat vaatimukset ja EKP:hen 

kohdistuvat velat olisi selvitettävä 

täysimääräisesti. Sen vuoksi EKP altistuu 

suurille rahoitusriskeille sellaisten 

osallistujien kohdalla, joilla on EKP:hen 

kohdistuvia velkoja. Tämän vuoksi EKP:n 

on suunniteltava maksujärjestelmänsä 

siten, että tällaisia riskejä lievennetään, 

esimerkiksi vaatimalla vakuuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Paulo Rangel 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(3) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 

asiassa T-496/11, Yhdistynyt 

kuningaskunta v. EKP, 4 päivänä 

maaliskuuta 2015 tuomion1, jossa todettiin, 

(3) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 

asiassa T-496/11, Yhdistynyt 

kuningaskunta v. EKP, 4 päivänä 

maaliskuuta 2015 tuomion1, jossa todettiin, 
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ettei EKP:llä ole 

arvopaperiselvitysjärjestelmien toimintaan 

kohdistuvaa asetuksenantovaltaa. Unionin 

yleinen tuomioistuin totesi, että SEUT 129 

artiklan 3 kohdan ansiosta Euroopan 

parlamentti ja neuvosto voivat 

tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä 

EKP:n suosituksesta tai komission 

ehdotuksesta muuttaa Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan 

keskuspankin perussäännön (jäljempänä 

’EKPJ:n perussääntö’) 22 artiklaa. Unionin 

yleinen tuomioistuin totesi, että ”EKP:n 

on, jos se katsoo, että SEUT 127 artiklan 

2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa 

tarkoitetun tehtävän asianmukainen 

hoitaminen edellyttää, että sille 

myönnetään arvopaperiselvityksessä 

käytettävään infrastruktuuriin kohdistuvaa 

asetuksenantovaltaa, pyydettävä unionin 

lainsäätäjää muuttamaan perussääntöjen 

22 artiklaa lisäämällä niihin nimenomainen 

viittaus arvopaperiselvitysjärjestelmiin.” 

että ”Euroopan keskuspankilla ei ole 

arvopaperiselvitysjärjestelmien toiminnan 

sääntelemisen edellyttämää toimivaltaa, 

mistä syystä valvontajärjestelmä on 

kumottava toimivallan puuttumisen 

vuoksi siltä osin kuin siinä asetetaan 

arvopaperiselvitykseen osallistuville 

keskusvastapuolille vaatimus siitä, että 

niiden on sijaittava euroalueella”. 

Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että 

SEUT 129 artiklan 3 kohdan ansiosta 

Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 

tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä 

EKP:n suosituksesta tai komission 

ehdotuksesta muuttaa Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan 

keskuspankin perussäännön (jäljempänä 

’EKPJ:n perussääntö’) 22 artiklaa. Näin 

ollen tuomioistuin totesi, että ”EKP:n on, 

jos se katsoo, että SEUT 127 artiklan 

2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa 

tarkoitetun tehtävän asianmukainen 

hoitaminen edellyttää, että sille 

myönnetään arvopaperiselvityksessä 

käytettävään infrastruktuuriin kohdistuvaa 

asetuksenantovaltaa, pyydettävä unionin 

lainsäätäjää muuttamaan perussääntöjen 

22 artiklaa lisäämällä niihin nimenomainen 

viittaus arvopaperiselvitysjärjestelmiin.” 

_________________ _________________ 

1 ECLI: EU:T:2015:133. 1 ECLI: EU:T:2015:133. 

Or. pt 

 

Tarkistus  14 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (3 a) Vaikka arvopaperijärjestelmät ovat 

maksujärjestelmien luokka, tarvitaan 

lisää asiaa koskevaa selvyyttä unionin 
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yleisen tuomioistuimen 

4 päivänä maaliskuuta 2015 asiassa 

T-496/11 antaman tuomion vuoksi, ja 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja 

Euroopan keskuspankin perussäännön 

22 artiklaa tarkistamalla tällaisia 

järjestelmiä koskevaa toimivaltakysymystä 

on selvennettävä. 

Or. es 

 

Tarkistus  15 

Bernard Monot 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(4) On odotettavissa, että sekä 

globaalisti että Euroopan tasolla tapahtuvat 

merkittävät muutokset lisäävät sitä riskiä, 

että selvitysjärjestelmiin ja erityisesti 

keskusvastapuoliin kohdistuvat häiriöt 

uhkaavat maksujärjestelmien moitteetonta 

toimintaa ja yhteisen rahapolitiikan 

täytäntöönpanoa, mikä viime kädessä 

vaarantaa hintavakauden säilyttämistä 

koskevan eurojärjestelmän ensisijaisen 

tavoitteen saavuttamisen. 

(4) On odotettavissa, että sekä 

globaalisti että Euroopan tasolla tapahtuvat 

merkittävät muutokset lisäävät sitä riskiä, 

että selvitysjärjestelmiin ja erityisesti 

keskusvastapuoliin kohdistuvat häiriöt 

uhkaavat maksujärjestelmien moitteetonta 

toimintaa ja siten myös euroalueen 

jäsenvaltioiden rahoitusvakautta. 

Or. fr 

 

Tarkistus  16 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(4) On odotettavissa, että sekä 

globaalisti että Euroopan tasolla tapahtuvat 

merkittävät muutokset lisäävät sitä riskiä, 

(4) On odotettavissa, että sekä 

globaalisti että Euroopan tasolla tapahtuvat 

merkittävät muutokset lisäävät sitä riskiä, 
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että selvitysjärjestelmiin ja erityisesti 

keskusvastapuoliin kohdistuvat häiriöt 

uhkaavat maksujärjestelmien moitteetonta 

toimintaa ja yhteisen rahapolitiikan 

täytäntöönpanoa, mikä viime kädessä 

vaarantaa hintavakauden säilyttämistä 

koskevan eurojärjestelmän ensisijaisen 

tavoitteen saavuttamisen. 

että selvitysjärjestelmiin ja erityisesti 

keskusvastapuoliin kohdistuvat häiriöt 

uhkaavat maksujärjestelmien moitteetonta 

toimintaa ja yhteisen rahapolitiikan 

täytäntöönpanoa, mikä viime kädessä 

vaarantaa rahoitusvakauden, johon 

sisältyy hintavakauden säilyttämistä 

koskevan eurojärjestelmän ensisijaisen 

tavoitteen saavuttaminen. 

Or. es 

 

Tarkistus  17 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(5) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 

yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 

29 päivänä maaliskuuta 2017 Eurooppa-

neuvostolle aikomuksestaan irtautua 

Euroopan unionista. Yhdistyneen 

kuningaskunnan irtautuminen johtaa 

perustavanlaatuiseen muutokseen siinä, 

miten tiettyjä systeemisesti merkittäviä 

euromääräisiä selvitystoimia säännellään ja 

valvotaan, ja heikentää siten 

eurojärjestelmän kykyä seurata ja hallita 

maksujärjestelmien moitteettomaan 

toimintaan kohdistuvia riskejä ja 

eurojärjestelmän rahapolitiikan 

täytäntöönpanoa. 

(5) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 

yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 

Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan 

irtautua Euroopan unionista. Yhdistyneen 

kuningaskunnan irtautuminen voi johtaa 

perustavanlaatuiseen muutokseen siinä, 

miten tiettyjä systeemisesti merkittäviä 

euromääräisiä selvitystoimia säännellään ja 

valvotaan, ja heikentää siten 

eurojärjestelmän kykyä seurata ja hallita 

maksujärjestelmien moitteettomaan 

toimintaan kohdistuvia merkityksellisiä 

riskejä, joilla on suora vaikutus 

eurojärjestelmän rahapolitiikan 

täytäntöönpanoon. 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 
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Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(5) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 

yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 

29 päivänä maaliskuuta 2017 Eurooppa-

neuvostolle aikomuksestaan irtautua 

Euroopan unionista. Yhdistyneen 

kuningaskunnan irtautuminen johtaa 

perustavanlaatuiseen muutokseen siinä, 

miten tiettyjä systeemisesti merkittäviä 

euromääräisiä selvitystoimia säännellään ja 

valvotaan, ja heikentää siten 

eurojärjestelmän kykyä seurata ja hallita 

maksujärjestelmien moitteettomaan 

toimintaan kohdistuvia riskejä ja 

eurojärjestelmän rahapolitiikan 

täytäntöönpanoa. 

(5) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 

yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 

29 päivänä maaliskuuta 2017 Eurooppa-

neuvostolle aikomuksestaan irtautua 

Euroopan unionista. Yhdistyneen 

kuningaskunnan irtautuminen johtaa 

perustavanlaatuiseen muutokseen siinä, 

miten tiettyjä systeemisesti merkittäviä 

euromääräisiä selvitystoimia, joilla on 

vaikutuksia rahapolitiikan 

harjoittamiseen, säännellään ja valvotaan, 

ja heikentää siten eurojärjestelmän kykyä 

seurata ja hallita maksujärjestelmien 

moitteettomaan toimintaan kohdistuvia 

riskejä ja eurojärjestelmän rahapolitiikan 

täytäntöönpanoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(6) Keskusvastapuoliselvityksestä on 

tullut yhä useammin rajatylittävää ja 

systeemisesti merkittävää. Koska 

keskusvastapuolilla on erilaisia jäseniä ja 

ne tarjoavat Euroopan laajuisesti 

rahoituspalveluja, niillä on keskeinen 

merkitys koko unionille ja erityisesti 

euroalueelle. Tämä näkyy Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EU) N:o 648/20122, jolla otetaan käyttöön 

kollektiivisia valvontajärjestelyjä sellaisten 

kollegioiden muodossa, jotka koostuvat 

asianomaisista kansallisista ja unionin 

viranomaisista, mukaan lukien 

eurojärjestelmä euron liikkeeseen laskevan 

keskuspankin tehtävässään. 

(6) Keskusvastapuoliselvityksestä on 

tullut yhä useammin rajatylittävää ja 

systeemisesti merkittävää. Koska 

keskusvastapuolilla on erilaisia jäseniä ja 

ne tarjoavat Euroopan laajuisesti 

rahoituspalveluja, niillä on keskeinen 

merkitys koko unionille ja erityisesti 

euroalueelle. Tämä näkyy Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EU) N:o 648/20128, jolla otetaan käyttöön 

kollektiivisia valvontajärjestelyjä sellaisten 

kollegioiden muodossa, jotka koostuvat 

asianomaisista kansallisista ja unionin 

viranomaisista, mukaan lukien 

eurojärjestelmä Euroopan unionin 

valuutan euron liikkeeseen laskevan 
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keskuspankin tehtävässään. 

_________________  

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 

4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-

johdannaisista, keskusvastapuolista ja 

kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 

27.7.2012, s. 1). 

 

Or. es 

 

Tarkistus  20 

Bernard Monot 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(7) Näiden seikkojen 

huomioonottamiseksi Euroopan komissio 

esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 

lakiesityksen, jonka tarkoituksena on 

varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden 

sekä sellaisten keskusvastapuolten 

luotettavuuden ja vakauden, jotka ovat 

systeemisesti merkittäviä 

rahoitusmarkkinoille koko unionissa. Sen 

varmistamiseksi, että eurojärjestelmä 

euron liikkeeseen laskevana 

keskuspankkina voi toteuttaa sille 

ehdotetussa lainsäädännössä määrätyn 
roolin, on äärimmäisen tärkeää, että sillä 

on asianmukainen toimivalta 

perussopimuksen ja EKPJ:n 

perussäännön nojalla. Eurojärjestelmällä 

pitäisi erityisesti olla sääntelyvaltaa 

hyväksyä sitovia arvioita ja vaatia 

korjaavia toimenpiteitä tiiviissä 

yhteistyössä muiden unionin 

viranomaisten kanssa. Lisäksi, mikäli 

tarpeen euron vakauden suojelemiseksi, 

EKP:llä pitäisi olla myös sääntelyvaltaa 

hyväksyä lisävaatimuksia 

keskusvastapuolille, jotka selvittävät 

(7) Näiden seikkojen 

huomioonottamiseksi Euroopan komissio 

esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 

lakiesityksen, jonka tarkoituksena on 

pyrkiä varmistamaan 
rahoitusmarkkinoiden vakaus sekä 

sellaisten keskusvastapuolten luotettavuus 

ja vakaus, jotka ovat systeemisesti 

merkittäviä rahoitusmarkkinoille koko 

unionissa. Sen varmistamiseksi, että 

Euroopan keskuspankkijärjestelmä voi 

kuitenkin toteuttaa 

markkinainfrastruktuureja koskevan 

viime käden luotonantajan roolin, on 

äärimmäisen tärkeää, että sillä on 

asianmukainen toimivalta. EKPJ:n 

kansallisilla keskuspankeilla pitäisi 

erityisesti kullakin olla sääntelyvaltaa 

hyväksyä sitovia arvioita ja vaatia 

korjaavia toimenpiteitä tiiviissä 

yhteistyössä muiden asianomaisten 

kansallisten keskuspankkien kanssa. 

Lisäksi, mikäli tarpeen euron vakauden 

suojelemiseksi, EKPJ:n kansallisilla 

keskuspankeilla pitäisi olla myös 

sääntelyvaltaa hyväksyä lisävaatimuksia 
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merkittäviä määriä euromääräisiä 

tapahtumia. 

keskusvastapuolille, jotka selvittävät 

merkittäviä määriä euromääräisiä 

tapahtumia. 

Or. fr 

 

Tarkistus  21 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(7) Näiden seikkojen 

huomioonottamiseksi Euroopan komissio 

esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 

lakiesityksen, jonka tarkoituksena on 

varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden 

sekä sellaisten keskusvastapuolten 

luotettavuuden ja vakauden, jotka ovat 

systeemisesti merkittäviä 

rahoitusmarkkinoille koko unionissa. Sen 

varmistamiseksi, että eurojärjestelmä euron 

liikkeeseen laskevana keskuspankkina voi 

toteuttaa sille ehdotetussa lainsäädännössä 

määrätyn roolin, on äärimmäisen tärkeää, 

että sillä on asianmukainen toimivalta 

perussopimuksen ja EKPJ:n perussäännön 

nojalla. Eurojärjestelmällä pitäisi erityisesti 

olla sääntelyvaltaa hyväksyä sitovia 

arvioita ja vaatia korjaavia toimenpiteitä 

tiiviissä yhteistyössä muiden unionin 

viranomaisten kanssa. Lisäksi, mikäli 

tarpeen euron vakauden suojelemiseksi, 

EKP:llä pitäisi olla myös sääntelyvaltaa 

hyväksyä lisävaatimuksia 

keskusvastapuolille, jotka selvittävät 

merkittäviä määriä euromääräisiä 

tapahtumia. 

(7) Näiden seikkojen 

huomioonottamiseksi Euroopan komissio 

esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 

lakiesityksen, jonka tarkoituksena on 

varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden 

sekä sellaisten keskusvastapuolten 

luotettavuuden ja vakauden, jotka ovat 

systeemisesti merkittäviä 

rahoitusmarkkinoille koko unionissa. Sen 

varmistamiseksi, että eurojärjestelmä euron 

liikkeeseen laskevana keskuspankkina voi 

toteuttaa sille ehdotetussa lainsäädännössä 

määrätyn roolin, on äärimmäisen tärkeää, 

että sillä on asianmukainen toimivalta 

perussopimuksen ja EKPJ:n perussäännön 

nojalla. Eurojärjestelmällä pitäisi erityisesti 

olla sääntelyvaltaa hyväksyä sitovia 

arvioita ja vaatia korjaavia toimenpiteitä 

asiaa koskevilla unionin säädöksillä 

myönnettyjä sääntelyvaltuuksia täysin 

noudattaen ja niiden kanssa yhtenevästi 
tiiviissä yhteistyössä muiden unionin 

viranomaisten kanssa. Lisäksi, mikäli 

tarpeen euron vakauden suojelemiseksi, 

EKP:llä pitäisi olla myös sääntelyvaltaa 

hyväksyä unionin lainsäädännössä 

säädettyjä ja unionin tunnustamiin 

kolmansien maiden selvitysjärjestelmiin 

liittyviä erityisiä lisävaatimuksia 

keskusvastapuolille, jotka selvittävät 

merkittäviä määriä euromääräisiä 
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tapahtumia. 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Markus Ferber 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(7) Näiden seikkojen 

huomioonottamiseksi Euroopan komissio 

esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 

lakiesityksen, jonka tarkoituksena on 

varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden 

sekä sellaisten keskusvastapuolten 

luotettavuuden ja vakauden, jotka ovat 

systeemisesti merkittäviä 

rahoitusmarkkinoille koko unionissa. Sen 

varmistamiseksi, että eurojärjestelmä euron 

liikkeeseen laskevana keskuspankkina voi 

toteuttaa sille ehdotetussa lainsäädännössä 

määrätyn roolin, on äärimmäisen tärkeää, 

että sillä on asianmukainen toimivalta 

perussopimuksen ja EKPJ:n perussäännön 

nojalla. Eurojärjestelmällä pitäisi erityisesti 

olla sääntelyvaltaa hyväksyä sitovia 

arvioita ja vaatia korjaavia toimenpiteitä 

tiiviissä yhteistyössä muiden unionin 

viranomaisten kanssa. Lisäksi, mikäli 

tarpeen euron vakauden suojelemiseksi, 

EKP:llä pitäisi olla myös sääntelyvaltaa 

hyväksyä lisävaatimuksia 

keskusvastapuolille, jotka selvittävät 

merkittäviä määriä euromääräisiä 

tapahtumia. 

(7) Näiden seikkojen 

huomioonottamiseksi Euroopan komissio 

esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 

lakiesityksen, jonka tarkoituksena on 

varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden 

sekä sellaisten keskusvastapuolten 

luotettavuuden ja vakauden, jotka ovat 

systeemisesti merkittäviä 

rahoitusmarkkinoille koko unionissa. Sen 

varmistamiseksi, että eurojärjestelmä euron 

liikkeeseen laskevana keskuspankkina voi 

toteuttaa sille ehdotetussa lainsäädännössä 

määrätyn roolin, on äärimmäisen tärkeää, 

että sillä on asianmukainen toimivalta 

perussopimuksen ja EKPJ:n perussäännön 

nojalla. Eurojärjestelmällä pitäisi erityisesti 

olla sääntelyvaltaa hyväksyä sitovia 

arvioita ja vaatia korjaavia toimenpiteitä 

tiiviissä yhteistyössä muiden unionin 

viranomaisten kanssa. Lisäksi, mikäli 

tarpeen euron vakauden suojelemiseksi, 

EKP:llä pitäisi olla myös sääntelyvaltaa 

hyväksyä lisävaatimuksia 

keskusvastapuolille, jotka selvittävät 

merkittäviä määriä euromääräisiä 

tapahtumia. Näillä vaatimuksilla olisi 

suojeltava sisämarkkinoiden yhtenäisyyttä 

ja varmistettava, että kolmansien maiden 

keskusvastapuolien valvonnassa unionin 

lainsäädäntö ja Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytäntö ovat 

ensisijaisia. 

Or. en 
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Tarkistus  23 

Miguel Viegas 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(7) Näiden seikkojen 

huomioonottamiseksi Euroopan komissio 

esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 

lakiesityksen, jonka tarkoituksena on 

varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden 

sekä sellaisten keskusvastapuolten 

luotettavuuden ja vakauden, jotka ovat 

systeemisesti merkittäviä 

rahoitusmarkkinoille koko unionissa. Sen 

varmistamiseksi, että eurojärjestelmä euron 

liikkeeseen laskevana keskuspankkina voi 

toteuttaa sille ehdotetussa lainsäädännössä 

määrätyn roolin, on äärimmäisen tärkeää, 

että sillä on asianmukainen toimivalta 

perussopimuksen ja EKPJ:n perussäännön 

nojalla. Erityisesti EKPJ:n kansallisilla 

keskuspankeilla pitäisi kullakin olla 

sääntelyvaltaa hyväksyä sitovia arvioita ja 

vaatia korjaavia toimenpiteitä tiiviissä 

yhteistyössä muiden asianomaisten 

keskuspankkien kanssa. Lisäksi, mikäli 

tarpeen euron vakauden suojelemiseksi, 

EKP:llä pitäisi olla myös sääntelyvaltaa 

hyväksyä lisävaatimuksia 

keskusvastapuolille, jotka selvittävät 

merkittäviä määriä euromääräisiä 

tapahtumia. 

(7) Näiden seikkojen 

huomioonottamiseksi Euroopan komissio 

esitti 13 päivänä kesäkuuta 2017 

lakiesityksen, jonka tarkoituksena on 

varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakauden 

sekä sellaisten keskusvastapuolten 

luotettavuuden ja vakauden, jotka ovat 

systeemisesti merkittäviä 

rahoitusmarkkinoille koko unionissa. Sen 

varmistamiseksi, että eurojärjestelmä euron 

liikkeeseen laskevana keskuspankkina voi 

toteuttaa sille ehdotetussa lainsäädännössä 

määrätyn roolin, on äärimmäisen tärkeää, 

että sillä on asianmukainen toimivalta 

perussopimuksen ja EKPJ:n perussäännön 

nojalla. Erityisesti EKPJ:n kansallisilla 

keskuspankeilla pitäisi kullakin olla 

sääntelyvaltaa hyväksyä sitovia arvioita ja 

vaatia korjaavia toimenpiteitä tiiviissä 

yhteistyössä muiden asianomaisten 

keskuspankkien kanssa. Lisäksi, mikäli 

tarpeen euron vakauden suojelemiseksi, 

EKP:llä pitäisi olla myös sääntelyvaltaa 

hyväksyä lisävaatimuksia 

keskusvastapuolille, jotka selvittävät 

merkittäviä määriä euromääräisiä 

tapahtumia, koska julkisia varoja ei saisi 

käyttää sellaisten laitosten ongelmien 

ratkaisemiseen, jotka ovat liian suuria 

kaatumaan. 

Or. pt 

Tarkistus  24 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 
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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, kun käytetään 

EKP:tä sitovia sääntelyvaltuuksia ennen 

ehdotuksen hyväksymistä, jotta julkiset 

kuulemiset voidaan järjestää avoimesti ja 

läpinäkyvästi ja varmistaa, että 

mahdollisimman laaja osallistuminen on 

näitä kuulemisia koskevien 

menettelysääntöjen ja määräaikojen 

puitteissa mahdollista, ja jotta voidaan 

kannustaa hyvin erilaisia sidosryhmiä 

osallistumaan tällaisiin kuulemisiin, 

julkiset verkkokuulemiset mukaan 

luettuina, ilmoittaa näiden julkisten ja 

sidosryhmien kuulemisten tulokset 

viipymättä komissiolle, parlamentille ja 

neuvostolla ja julkaista ne. 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Bernard Monot 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(8) EKPJ:n perussäännön 22 artikla on 

osa ”EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja 

toimet” -nimistä IV lukua. Näin ollen siinä 

annettuja valtuuksia olisi käytettävä 

ainoastaan rahapoliittisia tarkoituksia 

varten. 

(8) EKPJ:n perussäännön 22 artikla on 

osa ”EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja 

toimet” -nimistä IV lukua. Koska siinä 

annettuja uusia valtuuksia ei käytetä 

ainoastaan rahapoliittisiin tarkoituksiin, 

IV luvun nimeksi olisi sen vuoksi 

muutettava ”EKPJ:lle kuuluvat tehtävät”. 

Or. fr 
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Tarkistus  26 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(8) EKPJ:n perussäännön 22 artikla on 

osa ”EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja 

toimet” -nimistä IV lukua. Näin ollen siinä 

annettuja valtuuksia olisi käytettävä 

ainoastaan rahapoliittisia tarkoituksia 

varten. 

(8) EKPJ:n perussäännön 22 artikla on 

osa ”EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja 

toimet” -nimistä IV lukua. Näin ollen siinä 

annettuja valtuuksia olisi käytettävä 

ainoastaan rahapoliittisia tarkoituksia 

varten. Näiden tehtävien olisi liityttävä 

aloihin, jotka ovat merkityksellisiä 

rahapolitiikan harjoittamisen kannalta, ja 

ne olisi rajoitettava vaatimuksiin, joiden 

mukaisesti on mahdollista seurata 

selvitysjärjestelmän toimia, kuten 

raportointivaatimuksia tai vaatimuksia, 

jotka ovat merkityksellisiä arvioitaessa 

riskejä ja epäsuotuisia 

markkinaolosuhteita koskevaa 

järjestelmän sietokykyä. Niihin voitaisiin 

myös sisällyttää erityisiä vaatimuksia, 

joissa noudatetaan täysimääräisesti 

unionin säädöksiä, joiden avulla voidaan 

puuttua tilanteisiin, joissa 

rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmästä aiheutuu välitön 

vaara siitä, että aiheutuu huomattavaa 

vahinkoa unionin rahoituslaitoksille, 

kriittisille unionin markkinoille tai 

unionin laajemmalle 

rahoitusjärjestelmälle, joka rajoittuu 

likviditeettiä, arvopapereiden selvitystä, 

vakuuksia, yhteentoimivuutta ja 

vakuusmarginaalia koskeviin 

vaatimuksiin, jotka on asetettu 

systeemisiin likviditeettiriskeihin liittyvien 

tilapäisten toimenpiteiden perusteella, 

jotta voidaan erityisesti helpottaa 

rahapolitiikan välittymistä ja 

maksujärjestelmien moitteetonta 

toimintaa. 
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Or. en 

 

Tarkistus  27 

Sander Loones 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(8) EKPJ:n perussäännön 22 artikla on 

osa ”EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja 

toimet” -nimistä IV lukua. Näin ollen siinä 

annettuja valtuuksia olisi käytettävä 

ainoastaan rahapoliittisia tarkoituksia 

varten. 

(8) EKPJ:n perussäännön 22 artikla on 

osa ”EKPJ:n rahapoliittiset tehtävät ja 

toimet” -nimistä IV lukua. Näin ollen siinä 

annettuja valtuuksia olisi käytettävä 

ainoastaan rahapoliittisia tarkoituksia 

varten, ja niitä olisi rajoitettava 

koskemaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston hyväksymissä säädöksissä 

vahvistettuja tehtäviä sekä näiden 

säädösten mukaisesti hyväksyttyjä 

toimenpiteitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (8 a) EKPJ:n perussäännön 

22 artiklassa annettuja 

rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmiä koskevia EKP:n uusia 

valtuuksia olisi käytettävä muiden 

unionin toimielinten, virastojen ja elinten 

valtuuksien kanssa SEUT-sopimuksen 

III osassa olevien sisämarkkinoiden 

toteuttamiseen ja toimintaan liittyvien 

määräysten nojalla, komission tai 

neuvoston omien valtuuksiensa 

mukaisesti hyväksymiin säädöksiin 
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sisältyvät säännökset mukaan luettuina. 

Jotta voidaan näin ollen varmistaa, että 

jokaisen elimen omia valtuuksia 

kunnioitetaan, ja välttää rinnakkaiset tai 

ristiriitaiset säännöt sekä unionin eri 

toimielinten ja virastojen päätösten väliset 

epäyhtenevyydet, EKPJ:n perussäännön 

22 artiklan mukaisia valtuuksia olisi 

käytettävä ainoastaan siten, että 

noudatetaan täysimääräisesti ja täysin 

yhtenevästi lainsäädäntövallan käyttäjien 

ja asianomaisten unionin toimielinten 

laatimaa yleistä sisämarkkinakehystä, 

johon sisältyvät asiaa koskevissa unionin 

säädöksissä sekä komission tai neuvoston 

omien valtuuksiensa mukaisesti 

hyväksymissä säädöksissä vahvistetut 

sääntelyvaltuudet. Olisi laadittava 

asianmukaiset ja vastuulliset 

yhteistyömekanismit, joilla estetään 

tällaiset mahdolliset ristiriidat ja 

epäyhtenevyydet. Tätä tarkoitusta varten 

olisi otettava käyttöön erityinen 

toimielinten välinen väline. 

Or. en 

 

Tarkistus  29 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (8 a) EKPJ:n perussäännön 22 artiklan 

mukaisia rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmiä koskevia EKP:n uusia 

valtuuksia olisi käytettävä muiden 

unionin toimielinten, virastojen ja elinten 

valtuuksien kanssa, rajoittamatta niiden 

sääntelyvaltuuksia, SEUT-sopimuksen 

III osassa olevien sisämarkkinoiden 

toteuttamiseen ja toimintaan liittyvien 

määräysten nojalla, komission tai 

neuvoston omien valtuuksiensa 
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mukaisesti hyväksymiin säädöksiin 

sisältyvät säännökset mukaan luettuina. 

Jotta voidaan näin ollen varmistaa, että 

jokaisen elimen omia valtuuksia 

kunnioitetaan, ja välttää ristiriitaiset 

säännöt sekä unionin eri toimielinten ja 

virastojen päätösten väliset 

epäyhtenevyydet, EKPJ:n perussäännön 

22 artiklan mukaisia valtuuksia olisi 

käytettävä ainoastaan siten, että otetaan 

täysimääräisesti huomioon 

lainsäädäntövallan käyttäjien ja 

asianomaisten unionin toimielinten 

laatima yleinen sisämarkkinakehys. 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (8 a) EKPJ:n perussäännön 22 artiklan 

mukaisia rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmiä koskevia EKP:n uusia 

valtuuksia käytetään muiden unionin 

toimielinten, virastojen ja elinten 

valtuuksien kanssa SEUT-sopimuksen 

III osassa olevien sisämarkkinoiden 

toteuttamiseen ja toimintaan liittyvien 

määräysten nojalla, komission tai 

neuvoston omien valtuuksiensa 

mukaisesti hyväksymiin säädöksiin 

sisältyvät säännökset mukaan luettuina. 

Jotta voidaan näin ollen varmistaa, että 

jokaisen elimen omia valtuuksia 

kunnioitetaan, ja välttää ristiriitaiset 

säännöt sekä unionin eri toimielinten ja 

virastojen päätösten väliset 

epäyhtenevyydet, EKPJ:n perussäännön 

22 artiklan mukaisia valtuuksia olisi 

käytettävä siten, että otetaan 

asianmukaisesti huomioon 
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lainsäädäntövallan käyttäjien ja 

asianomaisten unionin toimielinten 

laatima yleinen sisämarkkinakehys. 

Or. en 

 

Tarkistus  31 

Sander Loones 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (8 a) EKPJ:n perussäännön 22 artiklan 

mukaisia valtuuksia olisi käytettävä 

ainoastaan siten, että noudatetaan 

täysimääräisesti Euroopan parlamentin ja 

neuvoston hyväksymiä säädöksiä ja 

näiden säädösten mukaisesti hyväksyttyjä 

toimenpiteitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Bernard Monot 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

(9) Näistä syistä EKP:lle pitäisi antaa 

selvitysjärjestelmiä, erityisesti 

keskusvastapuolia, koskevaa sääntelyvaltaa 

muuttamalla EKPJ:n perussäännön 

22 artiklaa, 

(9) Näistä syistä EKPJ:n kansallisille 

keskuspankeille pitäisi antaa 

selvitysjärjestelmiä, erityisesti 

keskusvastapuolia, koskevaa sääntelyvaltaa 

muuttamalla EKPJ:n perussäännön 

22 artiklaa, 

Or. fr 
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Tarkistus  33 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (9 a) EKP:n olisi varmistettava uusien 

vastuualueidensa ja tehtäviensä 

mukaisesti täysi läpinäkyvyys ja 

vastuuvelvollisuus parlamenttia kohtaan. 

EKP laatii vuosikertomukseensa 

erityisesti näiden erityisvaltuuksien 

käyttöä koskevan luvun, ja sen olisi 

julkistettava päätöksensä, suosituksensa 

ja lausuntonsa, jotka liittyvät 22 artiklan 

mukaisesti annettuun sääntelyyn. 

Or. en 

 

Tarkistus  34 

Bernard Monot 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (9 a) EKPJ:n perussäännön 

uudelleentarkastelu on hyödyllistä myös 

sen osoittamiseksi, että EKP ja EKPJ:n 

kansalliset keskuspankit eivät olennaisesti 

poikkea Yhdysvaltain keskuspankista, 

Japanin keskuspankista, Kiinan 

keskuspankista ja muista. Rahatalouden 

vakautta koskevan ilmoitetun tavoitteen 

lisäksi EKP ja kansalliset keskuspankit 

pyrkivät yhtä tärkeään päämäärään eli 

täystyöllisyyden saavuttamiseen ja 

taloudellisen toimeliaisuuden 

laajentumisen ylläpitämiseen 

optimaalisella tasolla. 

Or. fr 
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Tarkistus  35 

Bernard Monot 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (9 b) Kansallisten keskuspankkien 

toimia täystyöllisyyden ja kasvun 

edistämiseksi olisi luonnollisesti 

toteutettava tiiviissä yhteistyössä 

demokraattisesti valittujen kansallisten 

viranomaisten kanssa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  36 

Bernard Monot 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 (9 c) Erityisesti kansallisten 

keskuspankkien olisi päästävä 

jäsenvaltioissaan demokraattisesti 

valittujen viranomaisten kanssa 

yhteisymmärrykseen parhaasta tavasta, 

jonka mukaisesti jatketaan takaisin 

ostamiseen ja kansallisen julkisen velan 

poistamiseen liittyviä toimia, jotta voidaan 

vapauttaa euroalueen jäsenvaltiot 

ylivelkaantumisesta, joka on 

keinotekoisesti muodostuneena asteittain 

pahentunut useiden vuosikymmenten 

aikana. 

Or. fr 
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Tarkistus  37 

Jörg Meuthen 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla 

 
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. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan EKPJ:n perussäännön 22 artiklan nykyinen teksti. 

 

Tarkistus  38 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla 

 
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 
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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. 

 Tällaisiin vaatimuksiin voidaan myös 

sisällyttää unionin lainsäädännössä 

asetettuja erityisvaatimuksia, joita 

tarvitaan sellaisiin tilanteisiin 

puuttumiseksi, joissa 

rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmästä seuraa välitön vaara 

siitä, että aiheutetaan huomattavaa 

vahinkoa unionin rahoituslaitoksille, 

kriittisille unionin markkinoille tai 

unionin laajemmalle 

rahoitusjärjestelmälle, rajoittuen 

likviditeettiä, arvopapereiden selvitystä, 

vakuuksia, yhteentoimivuutta ja 

vakuusmarginaalia koskeviin 

vaatimuksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 
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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 ja muiden 

maiden kanssa EKPJ:n rahapoliittisiin 

toimiin ja tehtäviin liittyvien tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja sen omien tehtävien 

toteuttamiseksi sillä edellytyksellä, että 

näin toimiessaan se ottaa asianmukaisesti 

huomioon Euroopan parlamentin ja 

neuvoston tällä alalla hyväksymät 

säädökset ja näiden säädösten mukaisesti 

hyväksytyt toimenpiteet. 

 (Tarkistus on tehty Euroopan keskuspankin 

ehdottamaan tekstiin.) 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Markus Ferber 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla 

 
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 ja 

kolmansien maiden kanssa EKPJ:n 
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tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen omien 

tehtävien toteuttamiseksi sillä 

edellytyksellä, että näin toimiessaan se 

noudattaa täysimääräisesti unionin 

lainsäätäjän tällä alalla hyväksymiä 

säädöksiä, näiden säädösten mukaisesti 

toteutettuja toimenpiteitä sekä Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. 

Or. en 

 

Tarkistus  41 

Sander Loones 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla 

 
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 ja 

kolmansien maiden kanssa EKPJ:n 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen omien 

tehtävien toteuttamiseksi sillä 

edellytyksellä, että näin toimiessaan se ei 

laajenna valtuuksia, jotka sille on annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston tällä 

alalla hyväksymillä säädöksillä ja näiden 

säädösten mukaisesti hyväksytyillä 

toimenpiteillä. 

Or. en 
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Tarkistus  42 

Jonás Fernández 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla 

 
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. 

Rahoitusvakauden turvaamiseksi EKP ja 

kansalliset keskuspankit voivat tarjota 

järjestelyjä ja EKP voi antaa asetuksia 

selvitys- ja maksujärjestelmien sekä 

rahoitusinstrumenttien sekä arvopaperien 

selvitys- ja toimitusjärjestelmien 
tehokkuuden, moitteettomuuden ja 

vakauden varmistamiseksi unionissa ja 

kolmansien maiden kanssa. 

Or. es 

Tarkistus  43 

Bernard Monot 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö  

22 artikla 

 
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 ja kansalliset 

keskuspankit voivat antaa asetuksia 

selvitys- ja maksujärjestelmien sekä 

rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmien 

tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi 

unionissa ja kolmansien maiden kanssa. 

Rahoitusvakauden varmistamisen ohella 

kansallisten keskuspankkien tehtävänä on 

edistää jäsenvaltioiden talouksien 

lähentämistä kohti täystyöllisyyttä ja 

auttaa optimaalisen talouskasvun 

saavuttamisessa. Näitä kansallisten 

keskuspankkien tehtäviä on koordinoitava 

tiiviisti kunkin jäsenvaltion 

demokraattisesti valittujen viranomaisten 
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kanssa. 

Or. fr 

Tarkistus  44 

Charles Goerens, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Thierry Cornillet, Lieve 

Wierinck 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla 

 
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 

sekä rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmien tehokkuuden ja 

vakauden varmistamiseksi unionissa ja 

kolmansien maiden kanssa. EKP voi antaa 

asetuksia rahoitusinstrumenttien 

selvitysjärjestelmistä unionissa ja 

kolmansien maiden kanssa EKPJ:n 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen omien 

tehtävien toteuttamiseksi sillä 

edellytyksellä, että näin toimiessaan se 

ottaa täysimääräisesti huomioon 

Euroopan parlamentin ja neuvoston tällä 

alalla hyväksymät säädökset ja näiden 

säädösten mukaisesti hyväksytyt 

toimenpiteet. 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Pervenche Berès 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 
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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 EKPJ:n rahapoliittisiin toimiin 

ja tehtäviin liittyvien selvitys- ja 

maksujärjestelmien sekä 

rahoitusinstrumenttien selvitysjärjestelmien 

tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi 

unionissa ja kolmansien maiden kanssa. 

 (Tarkistus on tehty Euroopan keskuspankin 

ehdottamaan tekstiin.) 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Jörg Meuthen 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 Minimoidakseen maksujärjestelmälle 

ominaisille riskeille altistumisen EKP 

vaatii osallistujia antamaan 

asianmukaiset vakuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Markus Ferber 

 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 

22 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

 Euroopan keskuspankki ilmoittaa 

säännöllisesti unionin lainsäätäjälle 

kaikista 22 artiklan yhteydessä annetuista 
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päätöksistä ja asetuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Neena Gill 

 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 
Euroopan keskuspankin esitys Tarkistus 

Tämä päätös tulee voimaan 

kahdentenakymmenentenä päivänä sen 

jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona 

Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenyys 

Euroopan unionissa päättyy. 

Or. en 

 


