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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen vuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet 
ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2. korostaa, että viranomaisella on olennainen rooli EU:n rahoitusjärjestelmän yhteisen 
valvontajärjestelmän 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, että viranomaisella on keskeinen tehtävä, sillä se auttaa luomaan yhteisiä, 
laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä, myötävaikuttaa 
oikeudellisesti sitovien unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen, edistää ja 
helpottaa tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten viranomaisten välillä, seuraa ja 
arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan sekä edistää vakuutuksenottajien, 
eläkejärjestelmien jäsenten ja edunsaajien suojaa;

4. korostaa tarkemman valvonnan tarvetta tietyissä jäsenvaltioissa, jotta voidaan puuttua 
haavoittuvuuksiin näiden jäsenvaltioiden vakuutusmarkkinoilla ja suojella kuluttajia 
monikansallisten vakuutusyhtiöiden epäreiluilta käytännöiltä;

5. 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;

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

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

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;
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9. 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 
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;

10. toteaa, että EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2018 annetun 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen1 mukaan tilapäistyöntekijöillä olisi 
oltava samanlaiset työehdot kuin palveluja käyttävän yrityksen suoraan rekrytoimilla 
työntekijöillä; toteaa kuitenkin, että vaikuttaa todennäköiseltä, että viranomainen ei 
vertaillut oman henkilöstönsä ja tilapäistyöntekijöiden työehtoja; kehottaa siksi 
viranomaista arvioimaan tilapäistyöntekijöidensä työehtoja ja varmistamaan, että ne 
ovat unionin ja kansallisen työlainsäädännön mukaisia;

11. toteaa, että viranomaisen työmäärä kasvaa jatkuvasti ja sen työhön sisältyy sekä 
sääntelytehtäviä että unionin oikeuden täytäntöönpanon valvontaa ja soveltamista; 
panee merkille, että viranomaisen tehtävänkuvan muuttumisen vuoksi palvelukseen on 
tarkoitus ottaa 32 uutta henkilöstön jäsentä; toteaa kuitenkin, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan viranomaisen olisi edelleen tehtävä työtä 
toteuttaakseen siirtymisen sääntelytehtävistä valvontatehtäviin ja että viranomaisen olisi 
lisättävä valvontatehtäviin suunnattavia henkilöresursseja;

12. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen huoleen siitä, että kansallisilla 
valvontaviranomaisilla on ratkaiseva sananvalta viranomaisen tärkeimmässä 
hallintoelimessä, mikä tarkoittaa, että ne voivat päättää viranomaisen toimien laajuuden 
niiden oman vaikuttavuuden tarkistamista silmällä pitäen (vertaisarvioinnit).

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
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