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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toonitab, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi 
„asutus“) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis 
olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2. rõhutab, et asutuse roll kogu Euroopa finantssüsteemis ühtse järelevalvekorra 
edendamisel on ülimalt tähtis, et tagada liidus finantsstabiilsus, paremini integreeritud, 
tõhusam ja turvalisem finantsturg ning kõrgel tasemel tarbijakaitse, edendades toodete 
ja finantsteenuste turul õiglust ja läbipaistvust;

3. tuletab meelde finantssektori järelevalve tähtsust, kuna see on vajalik ja tõeliselt tõhus 
vahend maksupettuste ja rahapesu vastu võitlemisel;

4. rõhutab finantssüsteemi vastutust kestlikkusega seotud probleemide lahendamisel ja 
selle tagamisel, et liit täidaks ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist tulenevad, 
Pariisi kokkuleppe raames võetud kohustused; rõhutab asutuse olulist rolli keskkonna-, 
sotsiaal- ja juhtimistegurite integreerimisel õigus- ja järelevalveraamistikku ning 
erakapitali voogude mobiliseerimisel ja suunamisel kestlikesse investeeringutesse; 
rõhutab seetõttu, et vaja on piisavalt vahendeid, et jälgida selle raamistiku järgimist 
finantseerimisasutuste ja riikide pädevate asutuste poolt;

5. märgib, et uute seadusandlike ettepanekutega, mille suhtes jõuti 2019. aasta märtsis 
poliitilisele kokkuleppele1, tugevdatakse asutuse rolli, volitusi ja vahendeid rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastase võitluse valdkonnas; rõhutab, et asutus peaks võtma 
juhtrolli rahapesu tõkestamisel, kasutades ära uusi pädevusi ning uue rahapesu ja 
terrorismi rahastamise tõkestamise sisekomitee loomist, ning seetõttu tuleks talle anda 
suuremad inim- ja materiaalsed ressursid, et ta saaks aidata tõhusalt kaasa sellele, et 
järjepidevalt ja tõhusalt välditaks finantssüsteemi kasutamist rahapesu ja terrorismi 
rahastamise eesmärgil;

6. rõhutab, et asutus peab oma tegevuses pöörama erilist tähelepanu selle tagamisele, et 
järgitaks liidu õigust, proportsionaalsuse põhimõtet ja siseturu aluspõhimõtteid;

7. nõuab tungivalt, et asutus esitaks ettepanekud väikeste ja lihtsa struktuuriga asutuste 
järelevalvelise aruandluse koormuse vähendamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määratud aja jooksul, et saavutada suurem proportsionaalsus2; palub asutusel tagada 
mõistete järjepidev kasutamine kõigis regulatiivsetes ja mitteregulatiivsetes 
dokumentides3;

8. rõhutab avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse tähtsust kõigi liidu asutuste ja liidu kui 
terviku jaoks; tuletab meelde nn pöördukse efektist tulenevat huvide konflikti probleemi 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_19_1655 
2 IHK Müncheni ja Genossenschaftsverband Bayerni esitatud andmete põhjal.
3 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikme Michael Ikrathi esitatud andmete põhjal.
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ja rõhutab, et selliste küsimustega tegelemiseks on vaja ühtset õigusraamistikku;

9. märgib, et asutuse töökoormus areneb pidevalt ning hõlmab nii reguleerimisülesandeid 
kui ka liidu õiguse kohaldamise ja täitmise tagamist; märgib, et sellise arengu 
hõlbustamiseks on eelarve- ja inimressursse asutuse sees ümber paigutatud; rõhutab, et 
asutus ei tohi kunagi püüda oma volitusi ületada; juhib tähelepanu sellele, et 
keskendumine Euroopa Parlamendi ja nõukogu antud volitustele viib ressursside 
tõhusama ja tulemuslikuma kasutamiseni;

10. märgib, et vastavalt kontrollikoja aastaaruandele ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta4 
peaksid ajutistel töötajatel olema samad töötingimused kui neid kasutava 
organisatsiooni otse palgatud töötajatel; märgib siiski, et tõenäoliselt ei võrrelnud asutus 
oma töötajate ja ajutiste töötajate töötingimusi; palub asutusel seetõttu oma ajutiste 
töötajate töötingimusi analüüsida ning tagada, et need oleksid kooskõlas liidu ja riikliku 
tööõigusega;

11. peab küsitavaks, kas ajutiste töötajate ja väliskonsultantide kasutamine selle asemel, et 
suurendada oma töötajate arvu, kujutab endast pikas perspektiivis ressursside parimat 
kasutamist, eelkõige sellistes strateegilistes sektorites nagu IT, nagu kontrollikoda on 
märkinud;

12. tuletab meelde, et asutus ei ole siiani algatanud uurimist selliste dividendiarbitraaži 
vormide kohta nagu cum-ex ja cum-cum, nagu nõudis Euroopa Parlament5;

13. nõuab, et asutus viiks läbi uurimise selliste dividendiarbitraaži kauplemisskeemide 
kohta nagu cum-ex, et hinnata võimalikke ohte finantsturgude usaldusväärsusele ja 
riikide eelarvetele, teha kindlaks nendes skeemides osalejate olemuse ja suuruse, 
hinnata, kas riiklikku või liidu õigust on rikutud, hinnata liikmesriikide 
finantsjärelevalveasutuste võetud meetmeid ning anda asjaomastele pädevatele 
asutustele asjakohaseid soovitusi reformideks ja meetmete võtmiseks;

14. peab kahetsusväärseks, et mastaabisäästu ja tõhususe suurendamise võimalused jäid 
realiseerimata, kuna asutuse asukoha üleviimisel Londonist Pariisi otsustati mitte 
korraldada asutuse ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ühiseid 
hankemenetlusi; kutsub asutust üles tugevdama võimaluse korral koostööd ESMAga 
haldusalaste tugiteenuste ja rajatiste haldusteenuste valdkonnas, mis ei ole seotud 
asutuse põhitegevusega;

15. märgib, et 2019. aastal lõpule jõudnud asukoha üleviimise tõttu Pariisi sisaldavad 
asutuse kontod seotud kulude eraldisi summas 4,7 miljonit eurot ja eraldisi Londoni 
büroode ülejäänud tulevasteks lepingulisteks makseteks summas 10,4 miljonit eurot; 
teeb ettepaneku korraldada auditi, kui kõik kolimise kulud ja tagajärjed on selged, et 
välja selgitada parimad tavad ja parandamist vajavad valdkonnad;

16. tuletab meelde asutuse uut rolli, ülesandeid ja vahendeid rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastases võitluses; on seisukohal, et nende ülesannete ja rolli tulemuslik 

4 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1. 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_ET.html
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täitmine sõltub järelevalvenõukogu toetusest;

17. peab sellega seoses kahetsusväärseks Danske Banki rahapesujuhtumi uurimise 
ettepaneku tagasilükkamist.
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