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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 
arvopaperimarkkinaviranomaisen vuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

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

3. 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 sisällyttämisessä sääntely- ja 
valvontakehykseen sekä pantaessa liikkeelle 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;

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

5. on huolissaan siitä, että asetuksen (EY) N:o 1060/20091 valvontasäännösten 
täytäntöönpano suuntaviivojen sekä kysymysten ja vastausten muodossa saattaa 
ylikuormittaa pienempiä toimijoita ja siten vähentää kilpailua markkinoilla2;

6. korostaa tarvetta kohdentaa viranomaiselle riittävästi rahoitusta ja resursseja, jotta se voi 
täyttää tehtävänsä johdonmukaisesti, riippumattomasti ja tehokkaasti;

7. 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;

8. tähdentää, että viranomaisen olisi pitäydyttävä ainoastaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston sille osoittamissa tehtävissä ja toimeksiannossa ja hyödynnettävä niiden 
tarjoamia toimintamahdollisuuksia täysin samalla kun se pitää huolen siitä, että kaikki 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16. syyskuuta 2009, 
luottoluokituslaitoksista (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1).

2 Creditreform Rating AG:n saaman palautteen pohjalta.
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tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan ja määräajassa, eikä se saa koskaan pyrkiä 
ylittämään toimeksiantonsa mukaisia valtuuksia; huomauttaa, että keskittyminen 
parlamentin ja neuvoston osoittamaan toimeksiantoon auttaa käyttämään resurssit 
tehokkaammin ja vaikuttavammin;

9. toteaa, että viranomaisen työmäärä kasvaa jatkuvasti ja työhön sisältyy sekä 
sääntelytehtäviä että unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaa ja soveltamista; 
toteaa, että tämän kehityksen helpottamiseksi budjetti- ja henkilöstöresursseja on 
kohdennettu sisäisesti uudelleen;

10. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa EU:n erillisvirastoista 
varainhoitovuodelta 20183 todetaan, että viranomainen käyttää tietotekniikan alan 
yritysten kanssa tehtäviä sopimuksia, jotka on muotoiltu siten, että ne voisivat merkitä 
vuokratyövoiman käyttöä selkeästi määriteltyjen tietoteknisten palvelujen tai tuotteiden 
tarjoamisen sijasta; toteaa, että tämä ei vastaa unionin sosiaali- ja työllisyysasioissa 
soveltamia sääntöjä; kehottaa viranomaista siksi varmistamaan, että sopimuksissa 
vältetään kaikkia epäselvyyksiä ja noudatetaan unionin sosiaali- ja työllisyysasioissa 
antamia sääntöjä;

11. kyseenalaistaa sen, onko vuokratyövoiman ja ulkoisten konsulttien käyttäminen pitkällä 
aikavälillä parempaa resurssien käyttöä kuin oman henkilöstön määrän lisääminen;

12. pitää valitettavana, että mittakaava- ja tehokkuusetujen mahdollisuuksia ei hyödynnetty, 
kun päätettiin, että arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan pankkiviranomainen 
(EPV) eivät käytä yhteisiä hankintamenettelyjä EPV:n toimipaikan siirtyessä Lontoosta 
Pariisiin; kehottaa viranomaista mahdollisuuksien mukaan lujittamaan yhteistyötä 
EPV:n kanssa ydintoimintoihin liittymättömien hallinnollisten tukipalvelujen ja 
toimitilapalvelujen osalta; ehdottaa tarkastuksen suorittamista, kun kaikki muuton 
kustannukset ja seuraukset ovat selvillä, jotta voidaan yksilöidä parhaat käytännöt ja 
alat, joilla on parantamisen varaa;

13. panee merkille, että luottoluokituslaitosten rekisteröintiin, sertifiointiin ja valvontaan 
liittyvistä, näiden organisaatioiden suorittamista maksuista kertyi vuosina 2015–2018 
yhteensä 0,5 miljoonaa euroa ylijäämää; katsoo, että näiden ylijäämien olisi oltava 
tilapäisiä eikä niitä pitäisi käyttää muiden toimintojen pysyvään ristiinrahoittamiseen;

14. pitää tervetulleena viranomaisen heinäkuussa 2019 esittämää raporttia, jossa esitettiin 
alustavat tulokset moninkertaisia lähdeveron palautuksen järjestelyjä koskevasta 
tutkimuksesta ja jolla vastattiin Euroopan parlamentin 29. marraskuuta 2018 esittämään 
päätöslauselmaan cum ex -skandaalista: talousrikollisuus ja nykyisen oikeudellisen 
kehyksen porsaanreiät (2018/2900(RSP)), jossa arvopaperimarkkinaviranomaista 
pyydettiin tekemään selvitys sellaisista järjestelmistä kuin cum ex ja cum cum; pitää 
edelleen tervetulleena, että viranomaisen hallintoneuvosto on hyväksynyt muodollisen 
tutkimuksen käynnistämisen asetuksen (EU) N:o 1095/20104 22 artiklan 4 kohdan 

3 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N: o 1095/2010, annettu 24. marraskuuta 2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N: o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, 
s. 84).
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mukaisesti;

15. kannustaa viranomaista tekemään tämän tutkimuksen perusteella konkreettisia 
johtopäätöksiä, jotta lopetetaan meneillään olevat ja estetään tulevat käytännöt, jotka 
uhkaavat unionin rahoitusmarkkinoiden eheyttä;

16. pitää tervetulleena sidosryhmien kanssa pidettyjen kokousten pöytäkirjojen 
julkaisemista Euroopan oikeusasiamiehen pyyntöä noudattaen5; kehottaa viranomaista 
noudattamaan Euroopan oikeusasiamiehen suositusta, jonka mukaan sen on 
sisällytettävä yleisölle annettaviin tietoihin ilmoitus siitä, onko tietystä sidosryhmien 
kanssa järjestetystä tapaamisesta olemassa yksityiskohtainen pöytäkirja ja olisiko se 
siten asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden piirissä sillä edellytyksellä, että sen 
sisältö ei ole kaupallisesti arkaluonteista.

5 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/122163
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