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Tarkistus   276 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on 

noudatettava valtiontukia koskevia 

sääntöjä; katsoo, että nykyisessä 

järjestelmässä on riittävästi joustavuutta 

erityistilanteiden hoitamiseen ja että sitä 

voitaisiin hyödyntää paremmin erityisesti 

sellaisten ehkäisevien toimenpiteiden 

tapauksessa, jotka liittyvät talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevien varojen 

käyttöön; 

10. kehottaa kumoamaan pankkien 

elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin, 

koska kyseinen direktiivi on jo 

osoittautunut tehottomaksi ja vaaralliseksi 

sijoittajille, joukkovelkakirjojen haltijoille 

ja tallettajille sekä rahoitusjärjestelmän 

vakaudelle kokonaisuudessaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   277 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on 

noudatettava valtiontukia koskevia 

sääntöjä; katsoo, että nykyisessä 

järjestelmässä on riittävästi joustavuutta 

erityistilanteiden hoitamiseen ja että sitä 

voitaisiin hyödyntää paremmin erityisesti 

sellaisten ehkäisevien toimenpiteiden 

tapauksessa, jotka liittyvät talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevien varojen 

käyttöön; 

10. epäilee, että nykyiset valtiontukia 

koskevat säännöt eivät ole riittävän 

selkeitä pankkien kriisinratkaisun 

yhteydessä; kehottaa määrittämään 

yhteisen kriisinratkaisuneuvoston ja 

komission välille tehokkaat menettelyt 

kriisinratkaisua koskevaa päätöksentekoa 

varten erityisesti aikataulun osalta; 
katsoo, että nykyiseen järjestelmään 

kuuluvaa joustavuutta olisi selkeytettävä 

ja hyödynnettävä paremmin erityisesti 

sellaisten ehkäisevien ja vaihtoehtoisten 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 
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varojen käyttöön talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

11 artiklan 3 ja 6 kohdan mukaisesti2 a; 

 _________________ 

 2 a EUVL L 173, 12.6.2014, s.166–167. 

Or. en 

 

Tarkistus   278 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden 

hoitamiseen ja että sitä voitaisiin 

hyödyntää paremmin erityisesti sellaisten 

ehkäisevien toimenpiteiden tapauksessa, 

jotka liittyvät talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevien varojen 

käyttöön; 

10. katsoo, että on ensisijaista 

varmistaa, että valtiontukia koskevia 

sääntöjä noudatetaan tiukasti aina, kun 

käsitellään tulevia pankkikriisejä; 
muistuttaa erityisesti, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; 

huomauttaa, että 

talletussuojajärjestelmien käyttö 

luottolaitosten kaatumisen estämiseksi 

pitäisi tehdä selkeästi määritetyssä 

aikataulussa ja että siinä olisi aina 

noudatettava valtiontukia koskevia 

sääntöjä; 

Or. en 

 

Tarkistus   279 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 
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valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 

varojen käyttöön; 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on liikaa 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että joustavuuteen kohdistuu suhteeton 

taakka; 

Or. de 

 

Tarkistus   280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 

varojen käyttöön; 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on joustavuutta 

erityistilanteiden hoitamiseen ja että sitä 

voitaisiin hyödyntää paremmin; 

Or. en 

 

Tarkistus   281 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 
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nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 

varojen käyttöön; 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

estämättä sellaisten pankkien aitoa 

purkamista, jotka ovat maksukyvyttömiä, 

jos perusskenaarion perustana oleva 

oletus heikkenee hieman, erityisesti 

sellaisten ehkäisevien toimenpiteiden 

tapauksessa, jotka liittyvät talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevien varojen 

käyttöön; korostaa, että 

tarkoituksenmukaisen kriisiskenaarion 

määrittäminen oikein stressitestissä on 

tärkeää hypoteettisten tappioiden 

arvioimiseksi; kehottaa ottamaan 

käyttöön täydentävän ”erittäin haitallisen 

skenaarion” määritelmän Yhdysvalloissa 

käytettävän stressitestin perustana olevan 

metodologian mukaisesti, jotta haitallisen 

skenaarion herkkyyttä voidaan lisätä 

tavanomaisempien makrotalouden 

vaihtelujen ja markkinariskien osalta; on 

huolissaan pankkien vähäisestä 

kannattavuudesta johtuvasta riskistä, jota 

sinnikkäästi matalana pysyvä korkotaso 

voi pahentaa; kehottaa sisällyttämään 

tämän riskin johonkin stressitestin 

perustana olevaan skenaarioon; katsoo, 

että sinnikkäästi matalana pysyvä 

korkotaso aiheuttaa myös riskin liiallisen 

maksuvalmiuden luomisesta 

rahoitusjärjestelmässä, mikä voi luoda 

uusia keinottelukuplia; on huolissaan 

siitä, että makrotaloudellisten tekijöiden 

muutosten muuntamisessa pankin 

riskiparametreiksi luotetaan liikaa 

läpinäkymättömiin sisäisiin malleihin; 

Or. en 

 

Tarkistus   282 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 

varojen käyttöön; 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä, ja 

palauttaa mieliin, että ylimääräisen 

julkisen tuen pitäisi olla väliaikainen 

varotoimenpide, eikä sitä saa käyttää 

tasoittamaan tappioita, joita laitokselle on 

koitunut tai joita sille lähitulevaisuudessa 

todennäköisesti koituu; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 

varojen käyttöön; muistuttaa, että jatkuvaa 

tarvetta varotoimenpiteenä tehtävien 

pääomapohjan vahvistamisten sallimiseen 

ja kyseisiin toimenpiteisiin liittyvää 

ehdollisuutta arvioivan kertomuksen oli 

määrä valmistua 31. joulukuuta 2015 

mennessä; kehottaa komissiota 

esittämään kyseisen kertomuksen 

mahdollisimman pian; 

Or. en 

 

Tarkistus   283 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 
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varojen käyttöön; varojen käyttöön; kehottaa siitä syystä 

komissiota tarkastelemaan sovellettavien 

tukisääntöjen tulkintaa, jotta 

varmistetaan, että unionin tason 

lainsäätäjien talletusten vakuuksia 

koskevassa direktiivissä säätämät 

ehkäisevät toimenpiteet voidaan ottaa 

käyttöön myös käytännössä; 

Or. de 

 

Tarkistus   284 

Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 

varojen käyttöön; 

10. muistuttaa, että pankkien 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on joustavuutta 

erityistilanteiden hoitamiseen; 

huomauttaa, että tiettyjä tilanteita on 

käsitelty eri tavoin perustelematta sitä 

selkeästi; muistuttaa, että joustavuutta 
voitaisiin hyödyntää paremmin erityisesti 

sellaisten ehkäisevien toimenpiteiden 

tapauksessa, jotka liittyvät talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevien varojen 

käyttöön; 

Or. en 

 

Tarkistus   285 

Siegfried Mureşan 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. muistuttaa, että pankkien 10. muistuttaa, että pankkien 
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kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 

varojen käyttöön; 

kriisinratkaisun yhteydessä on noudatettava 

valtiontukia koskevia sääntöjä; katsoo, että 

nykyisessä järjestelmässä on riittävästi 

joustavuutta erityistilanteiden hoitamiseen 

ja että sitä voitaisiin hyödyntää paremmin 

erityisesti sellaisten ehkäisevien 

toimenpiteiden tapauksessa, jotka liittyvät 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevien 

varojen käyttöön; kehottaa Euroopan 

komissiota takaamaan talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevassa 

direktiivissä säädettyjen 

ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 

soveltamisen toteuttamiskelpoisuuden; 

Or. en 

 

Tarkistus   286 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. katsoo, että pankkiunioni ei täytä 

sille asetettua tavoitetta estää 

veronmaksajien rahoittamien pankkien 

pelastustoimien tapahtumista 

tulevaisuudessa, koska elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä/kriisinratkaisu

mekanismissa on varatoimenpiteenä 

tehtävää pääomapohjan vahvistamista 

koskeva lauseke, jonka nojalla jäsenvaltio 

voi tarjota julkista rahaa kituvalle 

pankille ennen kuin velkakirjojen arvon 

alaskirjaus käynnistetään 

rahoitusvakauden suojaamisen 

perusteella; katsoo, että myös EU:n 

valtiontukia koskevan lainsäädännön 

taakanjakovaatimus sisältää 

”suojalausekkeen”, jonka nojalla voidaan 

välttää velkakirjojen arvon alaskirjaus ja 

käyttää julkisia varoja rahoitusvakauden 

suojaamisen perusteella; 
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Or. en 

 

Tarkistus   287 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. pitää varotoimenpiteenä tehtävän 

pääomapohjan vahvistamisen 

suunniteltua käyttöä valitettavana, sillä se 

on vastoin elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin säännöksiä, 

joissa selkeästi suljetaan pois tämän 

työkalun käyttö nykyisten ja tulevien 

tappioiden kattamisessa; korostaa, että 

toimet, joiden tarkoituksena on puhdistaa 

taseet järjestämättömien lainojen 

taakasta, vastaavat näitä omaisuuseriä 

koskevien tappioiden tunnustamista; 

Or. en 

 

Tarkistus   288 

Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. kehottaa ottamaan huomioon 

Baselin sääntöjen tarkistamisesta, omia 

varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen käyttöönotosta ja 

kokonaistappionsietokyvyn ja IFRS 9 

-tilinpäätösstandardin käyttöönotosta 

johtuvat mahdollisesti kielteiset 

vaikutukset reaalitalouteen; kehottaa 

laatimaan vaikutusten lieventämiseen 

tähtääviä ratkaisuja; 
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Or. en 

 

Tarkistus   289 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. korostaa, että on tärkeää 

täsmentää kriisinratkaisuun suoraan 

vaikuttavia käytännön kysymyksiä, kuten 

turvautumista palveluntarjoajiin, jotka 

tarjoavat kriittisiä palveluita esimerkiksi 

ulkoistettujen tietoteknisten palvelujen 

tapauksessa; 

Or. en 

 

Tarkistus   290 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. vastustaa kaikkea veronmaksajien 

rahoittamaa taustatukea; 

Or. de 

 

Tarkistus   291 

Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 b. kehottaa Baselin komitean uusien 

pakettien hyväksymisen jälkeen 
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keskeyttämään uusien sääntöjen 

antamisen, jotta voidaan vakauttaa 

valvontakehys ja helpottaa pankkien 

pääoma- ja maksuvalmiussuunnittelua, 

joka on olennaisen tärkeää reaalitalouden 

vakaata tukemista varten; 

Or. en 

 

Tarkistus   292 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 b. katsoo, että ainoastaan kahdeksan 

prosentin velkojanvastuu lisää vain 

hieman kriisinratkaisun kustannuksia, 

eikä se riitä lainkaan; panee merkille, että 

tavallisissa 

maksukyvyttömyysmenettelyissä sijoittajat 

menettäisivät yleensä huomattavasti 

enemmän kuin kahdeksan prosenttia; 

Or. en 

 

Tarkistus   293 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 b. suhtautuu myönteisesti elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täydelliseen 

saattamiseen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä kaikissa pankkiunioniin 

kuuluvissa jäsenvaltioissa; 

Or. en 
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Tarkistus   294 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 c. katsoo, että velkakirjojen arvon 

alaskirjaus aiheuttaa edelleen riskejä 

tavallisille veronmaksajille monilla 

tavoin, muun muassa eläke- ja 

sosiaaliturvamaksujen korotuksina ja 

velkakirjojen arvon alaskirjauksen 

vaatimukset täyttävien riskialttiiden 

rahoitustuotteiden myyntinä pienille 

vähittäissijoittajille väärin perustein; 

kehottaa ottamaan käyttöön velkakirjojen 

arvon alaskirjauksen vaatimukset 

täyttävien arvopapereiden riskitekijöitä 

koskevat tiukat julkistamisvaatimukset, 

jotta vähittäissijoittajia voidaan suojella 

epäasianmukaisten ja korkean riskin 

pankkitakausten myynniltä väärin 

perustein; 

Or. en 

 

Tarkistus   295 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 



 

PE595.752v01-00 14/89 AM\1113085FI.docx 

FI 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että yhdistämällä näistä kahdesta 

korkeimmat vaatimukset, myös 

keskinäisen osakkeenomistuksen 

vähennyksen osalta, voidaan päästä siihen, 

että tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

suhtautuu myönteisesti komission 

uusimpaan ehdotukseen ottaa 

ensimmäisessä pilarissa käyttöön pienin 

vaadittava kokonaistappionsietokyky 

maailmanlaajuisille järjestelmän 

kannalta merkittäville pankeille, mutta on 

huolissaan omia varoja ja hyväksyttävä 

velkoja koskevien EU:n 

vähimmäisvaatimusten alentamisesta; 

korostaa, että ensimmäisen pilarin 

kokonaistappionsietokykyä koskevaa 

vaatimusta pitäisi soveltaa myös muihin 

järjestelmän kannalta merkittäviin 

pankkeihin omia varoja ja hyväksyttäviä 

velkoja koskevien vaatimusten 

noudattamiseksi; panee huolestuneena 

merkille, että EPV:n omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

välikertomuksen mukaan omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen keskimääräinen 

taso on alempi maailmanlaajuisten 

järjestelmän kannalta merkittävien 

pankkien osalta; on huolissaan siitä, että 

uusimpien ehdotustensa myötä komissio 

rajoittaa yhteisen 

kriisinratkaisuneuvoston ja muiden 

kriisinratkaisuviranomaisten 

harkintavaltaa omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen asettamisessa; 

katsoo, että kokonaistappionsietokyvyn 

perustana olevien standardien taustalla 

olevat riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevat kriteerit ovat tiiviisti sidoksissa 

Basel III -kehyksen loppuun saattamista 

koskevaan Baselin komitean työhön 

erityisesti tiettyjä vastuita koskevien 

sisäisen mallin käytön rajoitusten ja 
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ylärajojen käyttöönoton osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus   296 

Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

11. korostaa, että sekä 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä että omia 

varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevilla 

vaatimuksilla pyritään samaan 

tavoitteeseen; päättelee siksi, että nämä 

kaksi asiaa yhdistämällä voidaan päästä 

siihen, että tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja suhteellisuutta koskevien 

kriteerien säilyttämistä; katsoo, että 

tarvitaan perusteellinen analyysi 

a) julkistamisjärjestelmästä, jossa 

vältetään kaikkea pankkien pääoman 

vakauteen kohdistuvaa vaikutusta, jota 

edistävät markkinoiden ja sijoittajien 

väärintulkinnat omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevista 

vaatimuksista; 

b) omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja 

koskevan vähimmäisvaatimuksen 

täyttäviin vastuisiin liittyvästä 

markkinakapasiteetista; 

Or. en 

 

Tarkistus   297 

Danuta Maria Hübner 
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Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä ja 

tavanomaista jyrkempien vaikutusten 

välttämistä sellaisten eri luokkiin 

kuuluvien pankkien välillä, joihin 

sovellettaisiin kriisinratkaisua; suhtautuu 

tämän osalta myönteisesti 

vakavaraisuusasetukseen ehdotettuihin 

muutoksiin ja niillä aikaansaatavaan 

molempien vaatimusten 

yhdenmukaistamisen parantamiseen; 

korostaa, että omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevien 

vaatimusten tarkistamisessa ja/tai 

vaiheittaisessa käyttöönotossa on 

kiinnitettävä huomiota siihen, että omia 

varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevat 

vaatimukset täyttäville vastuille on 

luotava markkinat; korostaa, että on 

tärkeää säilyttää 

kriisinratkaisuviranomaisen harkintavalta 

omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja 

koskevaa vähimmäisvaatimusta 

asetettaessa; 

Or. en 
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Tarkistus   298 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon, Lieve Wierinck 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen: 

varmistetaan, että pankeilla on riittävästi 

säänneltyä pääomaa ja tappioita 

vaimentavia vastuita, jotta velkakirjojen 

arvon alaskirjauksesta voidaan tehdä 

tehokas väline kriisinratkaisussa 

(aiheuttamatta talouden epävakautta ja 

ilman julkista rahaa); päättelee siksi, että 

nämä kaksi asiaa yhdistämällä voidaan 

päästä siihen, että tappionsietokykyyn 

sovelletaan kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa; korostaa, että olisi 

harkittava huolellisesti kokoa ja 

riskipainotteisia omaisuuseriä koskevien 

kahden kriteerin säilyttämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus   299 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 
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kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että omia 

varoja ja hyväksyttäviä velkoja koskevat 

vaatimukset vastaavat täysimääräisesti 

kokonaistappionsietokyvyn vertailuarvoja; 

tukee vähimmäisomavaraisuusasteeseen 

perustuvaa tappionsietokykyvaatimusta, 

joka ei riipu riskipainotuksista eikä 

sisäisistä malleista; panee merkille, että 

riskipainotteiset omaisuuserät eivät aina 

ole luotettava ennuste pankin 

sietokyvystä; ilmaisee huolensa siitä, että 

riskipainotteisten omaisuuserien 

sisällyttäminen omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevaan 

vaatimukseen voi kannustaa 

megapankkeja ottamaan entistä enemmän 

riskejä; 

Or. en 

 

Tarkistus   300 

Mady Delvaux, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 
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kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

korostaa, että markkinoille olisi 

tiedotettava asianmukaisesti, jotta 

vältetään sijoittajien vääriä tulkintoja 

omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja 

koskevista vaatimuksista; 

Or. en 

 

Tarkistus   301 

Paul Tang 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen eli 

yksityisten riskien sosialisoinnin 

välttämiseen; päättelee siksi, että nämä 

kaksi asiaa yhdistämällä voidaan päästä 

siihen, että tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus   302 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 

kehittämällä kokonaistappionsietokykyä 

vähimmäisvaatimuksena; korostaa, että 

olisi harkittava huolellisesti kokoa ja 

riskipainotteisia omaisuuseriä koskevien 

kahden kriteerin säilyttämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus   303 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

11. panee merkille komission 

ehdotukset kokonaistappionsietokykyä 

koskevan vaatimuksen saattamisesta 

osaksi EU:n lainsäädäntöä; panee 

merkille erot finanssimarkkinoiden 

vakauden valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa, 

että molemmilla vaatimuksilla pyritään 

samaan tavoitteeseen; panee merkille 

näiden kahden asian yhdistämiseen 

perustuvan komission kokonaisvaltaisen 

lähestymistavan; 
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koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus   304 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille erot 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa 

kuitenkin, että molemmilla vaatimuksilla 

pyritään samaan tavoitteeseen; päättelee 

siksi, että nämä kaksi asiaa yhdistämällä 

voidaan päästä siihen, että 

tappionsietokykyyn sovelletaan 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; 

korostaa, että olisi harkittava huolellisesti 

kokoa ja riskipainotteisia omaisuuseriä 

koskevien kahden kriteerin säilyttämistä; 

11. panee merkille komission 

ehdotukset kokonaistappionsietokykyä 

koskevan vaatimuksen saattamisesta 

osaksi EU:n lainsäädäntöä; panee 

merkille erot finanssimarkkinoiden 

vakauden valvontaryhmän 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen ja omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen välillä; korostaa, 

että molemmilla vaatimuksilla pyritään 

samaan tavoitteeseen; panee merkille 

näiden kahden asian yhdistämiseen 

perustuvan komission kokonaisvaltaisen 

lähestymistavan; 

Or. en 

 

Tarkistus   305 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. katsoo, että pääomavaatimuksiin 

perustuva tappionsietokyvyn määrä ei 

toimi megapankkien kriisissä, jos liian 

suuri kaatumaan- ja liian sidoksissa 

kaatumaan -ongelmia ei ratkaista 



 

PE595.752v01-00 22/89 AM\1113085FI.docx 

FI 

rakenteellisen erottamisen avulla; tukee 

näkemystä, jonka mukaan omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevaa rajaa 

pitäisi täydentää toimenpiteellä, jossa 

otetaan huomioon pankin altistuminen 

muiden laitosten ongelmille, jotta liian 

sidoksissa kaatumaan -ongelma voidaan 

ratkaista; 

Or. en 

 

Tarkistus   306 

Sylvie Goulard, Enrique Calvet Chambon 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. kehottaa komissiota arvioimaan 

huolellisesti vakavaraisuussääntelyä 

koskevan maailmanlaajuisen 

vaatimustenasettamismenettelyn ja sen 

tehokkaan täytäntöönpanon kehitystä 

uusimpien poliittisten tapahtumien 

perusteella, erityisesti Yhdysvaltojen 

uuden hallinnon aloittamisen osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus   307 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. kehottaa tarkistamaan huolellisesti 

omia arvoja ja hyväksyttäviä velkoja 

koskevat vaatimukset ja ottamaan 

huomioon, että suhteeton määrä 

aiheuttaisi tarpeettoman korkeita 

rahoituskustannuksia ja voisi vähentää 
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pankkien valmiuksia rahoittaa taloutta; 

Or. en 

 

Tarkistus   308 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. muistuttaa, että lainsäädännössä on 

täsmennettävä omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen mukaisen 

ydinpääoman ja pääomapuskureiden 

hierarkiaa; 

12. muistuttaa, että lainsäädännössä on 

täsmennettävä, että omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen mukainen 

ydinpääoma täydentää pääomapuskureita, 

jotta pääoman laskeminen kahteen 

kertaan voidaan estää; korostaa, että on 

annettava lainsäädäntöä, jonka 

tarkoituksena on täsmentää 

kriisinratkaisuvastuita ja -valtuuksia ja 

toimivaltaisia viranomaisia varhaisissa 

interventiotoimenpiteissä, jotka 

toteutetaan, jos omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevia 

vaatimuksia on rikottu, mukaan lukien 

toimet omien varojen ja hyväksyttävien 

velkojen jatkuvasti matalan tason sekä 

niiden nopean huononemisen 

tapauksessa; kehottaa sisällyttämään 

ensimmäisen pilarin lainsäädäntöön 

olemassa olevat EPV:n ohjeet varhaisten 

interventiotoimenpiteiden 

käynnistämisestä; 

Or. en 

 

Tarkistus   309 

Danuta Maria Hübner 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. muistuttaa, että lainsäädännössä 

on täsmennettävä omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen mukaisen 

ydinpääoman ja pääomapuskureiden 

hierarkiaa; 

12. suhtautuu myönteisesti elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin muutoksia 

koskevien ehdotusten täsmentämiseen 

omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja 

koskevan vähimmäisvaatimuksen 

mukaisen ydinpääoman ja 

pääomapuskureiden hierarkian osalta sekä 

omia varoja ja hyväksyttäviä velkoja 

koskevien ohjeiden käyttöönoton tuomaan 

lisäjoustavuuteen; 

Or. en 

 

Tarkistus   310 

Eva Paunova 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. muistuttaa, että lainsäädännössä on 

täsmennettävä omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen mukaisen 

ydinpääoman ja pääomapuskureiden 

hierarkiaa; 

12. muistuttaa, että lainsäädännössä on 

täsmennettävä omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen mukaisen 

ydinpääoman ja pääomapuskureiden 

hierarkiaa; muistuttaa, että omien varojen 

ja hyväksyttävien velkojen tarkistaminen 

on aina liitettävä tiiviisti pankkien 

kriisinratkaisustrategiaan ja perusteltava 

sillä; 

Or. en 

 

Tarkistus   311 

Danuta Maria Hübner 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 12 a. kehottaa komissiota arvioimaan 

asetuksen (EU) N:o 806/2014 

tarkistamisesta saadun kokemuksen 

perusteella ja sen puitteissa, onko 

yhteisellä kriisinratkaisuneuvostolla ja 

kansallisilla kriisinratkaisuviranomaisilla 

riittävät varhaisen intervention valtuudet 

ja välineet, jotta voidaan estää häiriötä 

aiheuttava pankkien pääoman ja 

tappionsietokyvyn väheneminen kriisin 

aikana; 

Or. en 

 

Tarkistus   312 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. muistuttaa, että elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä ei joka 

tapauksessa suljeta pois mahdollisuutta 

pelastustoimenpiteisiin, kuten 56 ja 

57 artiklassa säädetään, ja että se ei 

katkaise pankkien ja valtioiden välistä 

yhteyttä, koska valtiontuki on edelleen 

sallittu, kuten elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin 32 artiklassa 

säädetään; katsoo, että tämä herättää 

kysymyksiä uusien sääntöjen 

uskottavuudesta ja tehokkuudesta; 

Or. en 

 

Tarkistus   313 

Danuta Maria Hübner 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa ja rajatylittäville sijoittajille 

voitaisiin tarjota varmuutta; suhtautuu 

siksi myönteisesti komission ehdotukseen 

tämän hierarkian yhdenmukaistamisesta 

entisestään; panee merkille, että 

lakisääteisen maksukyvyttömyyttä 

koskevan järjestelmän ja sen vaateiden 

hierarkian yhdenmukaistamisen 

parantaminen on olennaisen tärkeää sekä 

pankkien osalta, jotta voidaan välttää 

ristiriitoja pankkien 

kriisinratkaisujärjestelmässä, että 

yritysten osalta, jotta voidaan tarjota lisää 

selkeyttä ja varmuutta rajatylittäville 

sijoittajille ja edistää järjestämättömiä 

lainoja koskevan kysymyksen käsittelyä; 

Or. en 

 

Tarkistus   314 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; kehottaa yhteistä 

kriisinratkaisuneuvostoa esittämään 

maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta 

merkittävien pankkien ja muiden 
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pankkien purkamismahdollisuuksien 

arviointien tulokset, mukaan lukien 

kriisinratkaisun esteiden voittamiseksi 

ehdotetut toimenpiteet; on huolissaan 

siitä, että tähän mennessä ei ole todisteita 

siitä, että suuria pankkeja olisi pyydetty 

poistamaan esteet 

purkamismahdollisuudelta; kehottaa 

yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa 

antamaan kattavan luettelon 

purkamismahdollisuuden esteistä 

kansallisessa tai EU:n lainsäädännössä ja 

ilmoittamaan toimista, joihin pankit ovat 

ryhtyneet näiden esteiden poistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus   315 

Eva Paunova 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; suhtautuu myönteisesti 

siihen, että elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä tehdään 

huomattava muutos maksukyvyttömyyden 

hierarkiaan antamalla etusija 

vakuutetuille talletuksille siten, että ne 

ovat etuoikeutettuja kaikkien 

pääomavälineiden, tappionsietokyvyn, 

muiden etuoikeutettujen saatavien ja 

vakuuttamattomien talletusten suhteen; 

Or. en 
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Tarkistus   316 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; korostaa, että tämän 

kysymyksen yhteydessä olisi otettava 

huomioon joissakin jäsenvaltioissa jo 

voimassa oleva oikeudellinen kehys ja 

ehkäistävä oikeudellista epävarmuutta 

asiaankuuluvien laitosten osalta; 

Or. de 

 

Tarkistus   317 

Jakob von Weizsäcker 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin 

täytäntöönpanosta tulisi 

johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa; 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia ja varmistaa, että pankeilla on 

riittävä etuoikeudeltaan huonompi velka 

ja velkakirjojen arvon alaskirjauksen 

vaatimukset täyttävä velka, jotta 

velkainstrumenttien arvo voidaan 

alaskirjata aiheuttamatta yleistä paniikkia 

markkinoilla, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpano 

olisi toteuttamiskelpoista, johdonmukaista 

ja tehokasta; 

Or. en 
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Tarkistus   318 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; katsoo, että pankkien 

velkojahierarkiaa koskeva yhteinen 

lähestymistapa on välttämätön edellytys 

kaikkien talletussuojajärjestelmien 

käyttöönotolle pankkiunionin tasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus   319 

Bernd Lucke 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; on huolissaan monista 

poikkeuksista, jotka ylittävät 

huomattavasti 100 000 euron talletukset; 

Or. en 

 



 

PE595.752v01-00 30/89 AM\1113085FI.docx 

FI 

Tarkistus   320 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique 

Calvet Chambon 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; 

13. tähdentää, että on tärkeää 

yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden pankkien 

maksukyvyttömyyttä koskevien vaateiden 

hierarkia, jotta pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin täytäntöönpanosta 

tulisi johdonmukaisempaa ja 

tehokkaampaa; suhtautuu myönteisesti 

komission ehdotukseen tästä aiheesta; 

Or. en 

 

Tarkistus   321 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. varoittaa, että pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin 44 artiklassa 

säädettyjen velkakirjojen arvon 

alaskirjausta koskevien poikkeusten 

suuren määrän myötä siinä mainitut 

vastuut asetetaan etuoikeusasemaan ja 

että tämä tapahtuu kaikkien muiden kuin 

etuoikeusasemassa olevien velkojien 

kustannuksella; 

Or. de 

 

Tarkistus   322 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. kehottaa komissiota antamaan 

kiireellisesti delegoidun säädöksen, jossa 

annetaan kriteerit ”kriittisten 

toimintojen” määrittämiselle ja niiden 

jatkuvuuden varmistamiselle elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin 2 artiklan 

2 kohdan mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus   323 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 b. tähdentää, että 

markkinataloudelliseen pankkien 

kriisinratkaisuun ei kuulu vaateita, jotka 

olisivat oikeudellisesti poikkeusasemassa 

maksukyvyttömyyden yhteydessä ja jotka 

olisivat siten etuoikeusasemassa; 

Or. de 

 

Tarkistus   324 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. panee merkille käytettävissä 

olevien oikeudellisten vaihtoehtojen 

kirjon varmistettaessa 

kokonaistappionsietokykyä koskevan 

vaatimuksen mukaisen velan 

Poistetaan. 
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määrittäminen etuoikeudeltaan 

huonommaksi; korostaa, että 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmä ei pidä mitään näistä 

vaihtoehdoista muita parempana; katsoo, 

että hyväksyttävässä lähestymistavassa 

olisi ennen muuta pyrittävä joustavuuden 

ja oikeusvarmuuden tasapainoon; 

Or. de 

 

Tarkistus   325 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. panee merkille käytettävissä 

olevien oikeudellisten vaihtoehtojen kirjon 

varmistettaessa kokonaistappionsietokykyä 

koskevan vaatimuksen mukaisen velan 

määrittäminen etuoikeudeltaan 

huonommaksi; korostaa, että 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmä ei pidä mitään näistä 

vaihtoehdoista muita parempana; katsoo, 

että hyväksyttävässä lähestymistavassa 

olisi ennen muuta pyrittävä joustavuuden 

ja oikeusvarmuuden tasapainoon; 

14. panee merkille käytettävissä 

olevien oikeudellisten vaihtoehtojen kirjon 

varmistettaessa kokonaistappionsietokykyä 

koskevan vaatimuksen mukaisen velan 

määrittäminen etuoikeudeltaan 

huonommaksi; korostaa, että 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmä ei pidä mitään näistä 

vaihtoehdoista muita parempana; katsoo, 

että hyväksyttävässä lähestymistavassa 

olisi ennen muuta taattava omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevan 

vähimmäisvaatimuksen mukaisten 

välineiden aito etuoikeusasema ja 

varmistettava oikeusvarmuus; on 

huolissaan siitä, että uusimman 

komission ehdotuksen mukaan 

strukturoitujen velkakirjojen voidaan 

katsoa olevan omia varoja ja 

hyväksyttäviä velkoja koskevat 

vaatimukset täyttäviä; katsoo, että 

strukturoidut velkakirjat ovat 

monimutkaisia tuotteita, joiden arvoa on 

käytännössä vaikea alaskirjata; panee 

merkille, että kokonaistappionsietokyvyssä 

jätetään strukturoidut velkakirjat 
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vaatimustenmukaisuuden ulkopuolelle; 

kehottaa komissiota noudattamaan 

kansainvälistä standardia ja jättämään 

strukturoidut velkakirjat 

vaatimustenmukaisuuden ulkopuolelle 

koko omia arvoja ja hyväksyttäviä velkoja 

koskevassa vaatimuksessa; 

Or. en 

 

Tarkistus   326 

Danuta Maria Hübner 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. panee merkille käytettävissä 

olevien oikeudellisten vaihtoehtojen kirjon 

varmistettaessa kokonaistappionsietokykyä 

koskevan vaatimuksen mukaisen velan 

määrittäminen etuoikeudeltaan 

huonommaksi; korostaa, että 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmä ei pidä mitään näistä 

vaihtoehdoista muita parempana; katsoo, 

että hyväksyttävässä lähestymistavassa 

olisi ennen muuta pyrittävä joustavuuden 

ja oikeusvarmuuden tasapainoon; 

14. panee merkille käytettävissä 

olevien oikeudellisten vaihtoehtojen kirjon 

varmistettaessa kokonaistappionsietokykyä 

koskevan vaatimuksen mukaisen velan 

määrittäminen etuoikeudeltaan 

huonommaksi; korostaa, että 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmä ei pidä mitään näistä 

vaihtoehdoista muita parempana; katsoo, 

että hyväksyttävässä lähestymistavassa 

olisi ennen muuta pyrittävä joustavuuden, 

oikeusvarmuuden ja markkinoiden 

kaikkien uusien velkaluokkien kattamista 

koskevien valmiuksien tasapainoon; 

Or. en 

 

Tarkistus   327 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. panee merkille käytettävissä 14. panee merkille käytettävissä 
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olevien oikeudellisten vaihtoehtojen kirjon 

varmistettaessa kokonaistappionsietokykyä 

koskevan vaatimuksen mukaisen velan 

määrittäminen etuoikeudeltaan 

huonommaksi; korostaa, että 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmä ei pidä mitään näistä 

vaihtoehdoista muita parempana; katsoo, 

että hyväksyttävässä lähestymistavassa 

olisi ennen muuta pyrittävä joustavuuden ja 

oikeusvarmuuden tasapainoon; 

olevien oikeudellisten vaihtoehtojen kirjon 

varmistettaessa kokonaistappionsietokykyä 

koskevan vaatimuksen mukaisen velan 

määrittäminen etuoikeudeltaan 

huonommaksi; korostaa, että 

finanssimarkkinoiden vakauden 

valvontaryhmä ei pidä mitään näistä 

vaihtoehdoista muita parempana; katsoo, 

että hyväksyttävässä lähestymistavassa 

olisi ennen muuta pyrittävä tehokkuuden, 

joustavuuden ja oikeusvarmuuden 

tasapainoon; 

Or. en 

 

Tarkistus   328 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. varoittaa, että pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä esitetty 

vaatimus unionin lainsäädännön piiriin 

kuulumattomien vastuiden velkakirjojen 

arvon alaskirjauksen tunnustamisesta 

sopimuksissa osoittautuu vaikeasti 

täytettäväksi; kehottaa täsmentämään, 

millaisiin vastuisiin tätä vaatimusta 

sovelletaan; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   329 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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15. varoittaa, että pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä esitetty 

vaatimus unionin lainsäädännön piiriin 

kuulumattomien vastuiden velkakirjojen 

arvon alaskirjauksen tunnustamisesta 

sopimuksissa osoittautuu vaikeasti 

täytettäväksi; kehottaa täsmentämään, 

millaisiin vastuisiin tätä vaatimusta 

sovelletaan; 

15. varoittaa, että pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä esitetty 

vaatimus unionin lainsäädännön piiriin 

kuulumattomien vastuiden velkakirjojen 

arvon alaskirjauksen tunnustamisesta 

sopimuksissa osoittautuu vaikeasti 

täytettäväksi; kehottaa täsmentämään, 

millaisiin vastuisiin tätä vaatimusta 

sovelletaan; on huolissaan siitä, että 

elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 

55 artiklaa koskevan komission 

uusimman ehdotuksen mukaan 

kriisinratkaisuviranomaiset eivät saa 

vaatia laitoksia sisällyttämään kolmannen 

maan liikkeeseenlaskemiin välineisiin 

sopimusehtoa, että nämä välineet voidaan 

kirjata alas; kehottaa siksi komissiota 

hiomaan ehdotustaan sen 

varmistamiseksi, että poikkeusten 

myöntämistä koskevat ehdot eivät 

vaaranna pankkien 

purkamismahdollisuutta; muistuttaa, että 

äskettäin käyttöön otettu 

riidanratkaisujärjestelmä on johtanut 

siihen, että joihinkin yksityissijoittajille 

tarjottaviin välineisiin liittyy suurempi 

tappioriski; kehottaa siksi komissiota 

valvomaan tiiviisti toisen 

rahoitusmarkkinadirektiivin 

täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja 

keskittymään erityisesti sen niihin 

säännöksiin, joissa puututaan 

eturistiriitoihin, ja varmistamaan 

vähittäissijoitustuotteiden soveltuminen 

sijoittajien tarpeisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus   330 

Danuta Maria Hübner 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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15. varoittaa, että pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä esitetty 

vaatimus unionin lainsäädännön piiriin 

kuulumattomien vastuiden velkakirjojen 

arvon alaskirjauksen tunnustamisesta 

sopimuksissa osoittautuu vaikeasti 

täytettäväksi; kehottaa täsmentämään, 

millaisiin vastuisiin tätä vaatimusta 

sovelletaan; 

15. varoittaa, että pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä esitetty 

vaatimus unionin lainsäädännön piiriin 

kuulumattomien vastuiden velkakirjojen 

arvon alaskirjauksen tunnustamisesta 

sopimuksissa osoittautuu vaikeasti 

täytettäväksi; suhtautuu myönteisesti 

toimivaltaisten viranomaisten oikeuteen 

luopua tästä elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiiviin ehdotetuilla 

muutoksilla käyttöön otettavasta 

vaatimuksesta; katsoo, että tämä 

lähestymistapa on oikea, koska se takaa 

joustavuuden ja tapauskohtaisen 

arvioinnin kyseessä olevista vastuista; 

Or. en 

 

Tarkistus   331 

Brian Hayes 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. varoittaa, että pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä esitetty 

vaatimus unionin lainsäädännön piiriin 

kuulumattomien vastuiden velkakirjojen 

arvon alaskirjauksen tunnustamisesta 

sopimuksissa osoittautuu vaikeasti 

täytettäväksi; kehottaa täsmentämään, 

millaisiin vastuisiin tätä vaatimusta 

sovelletaan; 

15. varoittaa, että pankkien elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivissä esitetty 

vaatimus unionin lainsäädännön piiriin 

kuulumattomien vastuiden velkakirjojen 

arvon alaskirjauksen tunnustamisesta 

sopimuksissa osoittautuu vaikeasti 

täytettäväksi; suhtautuu myönteisesti 

Euroopan komission toimenpiteisiin 

tämän käsittelemiseksi; kehottaa 

täsmentämään, millaisiin vastuisiin tätä 

vaatimusta sovelletaan; katsoo, että tähän 

kysymykseen on puututtava välittömästi; 

Or. en 

 

Tarkistus   332 

Beatrix von Storch 
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Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. muistuttaa, että yhteistä 

kriisinratkaisurahastoa koskevan 

hallitustenvälisen sopimuksen asiasisältö 

on viime kädessä sisällytettävä unionin 

oikeudelliseen kehykseen; kehottaa 

komissiota pohtimaan tapoja tämän 

toteuttamiseen; korostaa, että tuleva 

finanssipoliittisen sopimuksen 

sisällyttäminen unionin lainsäädäntöön 

saattaa tarjota hyödyllisen mallin tätä 

varten; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   333 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. muistuttaa, että yhteistä 

kriisinratkaisurahastoa koskevan 

hallitustenvälisen sopimuksen asiasisältö 

on viime kädessä sisällytettävä unionin 

oikeudelliseen kehykseen; kehottaa 

komissiota pohtimaan tapoja tämän 

toteuttamiseen; korostaa, että tuleva 

finanssipoliittisen sopimuksen 

sisällyttäminen unionin lainsäädäntöön 

saattaa tarjota hyödyllisen mallin tätä 

varten; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   334 

Sander Loones 
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Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. muistuttaa, että yhteistä 

kriisinratkaisurahastoa koskevan 

hallitustenvälisen sopimuksen asiasisältö 

on viime kädessä sisällytettävä unionin 

oikeudelliseen kehykseen; kehottaa 

komissiota pohtimaan tapoja tämän 

toteuttamiseen; korostaa, että tuleva 

finanssipoliittisen sopimuksen 

sisällyttäminen unionin lainsäädäntöön 

saattaa tarjota hyödyllisen mallin tätä 

varten; 

16. panee merkille ECOFIN-

ministerien 8. joulukuuta 2015 yhteisen 

kriisinratkaisurahaston 

siltarahoitusjärjestelyjen järjestelmästä 

antaman lausunnon; huomauttaa tämän 

osalta, että euroalueen 19 jäsenvaltiosta 

15 on jo allekirjoittanut 

yhdenmukaistetun 

lainajärjestelysopimuksen yhteisen 

kriisinratkaisuneuvoston kanssa; 

muistuttaa, että nämä yksittäiset 

luottolimiitit ovat käytettävissä vain 

viimeisenä keinona; korostaa, että kaikissa 

finanssipoliittisissa varautumiskeinoissa 

jätetään huomiotta, että suuri osa 

talouspolitiikan toimenpiteistä ja kaikki 

veropolitiikan toimenpiteet toteutetaan 

perussopimusten mukaisesti kansallisella 

tasolla; katsoo siksi, että kaikki 

varautumisjärjestelyn muodot pitäisi ottaa 

käyttöön yksittäisen jäsenvaltion tasolla, 

jos ne niin haluavat; 

Or. en 

 

Tarkistus   335 

Brian Hayes 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. kehottaa laskemaan yhteiseen 

kriisinratkaisurahastoon maksetut 

ennakko-osuudet erittäin avoimesti siten, 

että pyritään yhdenmukaistamaan 

laskennan tuloksia koskevat tiedot ja 

parantamaan ymmärrystä 

laskentamenetelmästä; 
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Or. en 

 

Tarkistus   336 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että valvonta- ja 

kriisinratkaisuviranomaisten nopea ja 

tehokas tietojenvaihto on äärimmäisen 

tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimiva 

kriisinhallinta; pitää myönteisenä, että 

EKP ja yhteinen 

kriisinratkaisumekanismi ovat tehneet 

yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskevan 

yhteisymmärryspöytäkirjan; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   337 

Danuta Maria Hübner 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että valvonta- ja 

kriisinratkaisuviranomaisten nopea ja 

tehokas tietojenvaihto on äärimmäisen 

tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimiva 

kriisinhallinta; pitää myönteisenä, että EKP 

ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi ovat 

tehneet yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 

koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan; 

17. korostaa, että valvonta- ja 

kriisinratkaisuviranomaisten nopea ja 

tehokas tietojenvaihto on äärimmäisen 

tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimiva 

kriisinhallinta; pitää myönteisenä, että EKP 

ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi ovat 

tehneet yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 

koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan; 

suosittelee, että EKP:n osallistumisesta 

pysyvänä tarkkailijana yhteisen 

kriisinratkaisuneuvoston täysistuntoon ja 

täytäntöönpanokokouksiin tehdään täysin 

vastavuoroista sallimalla yhteisen 

kriisinratkaisuneuvoston edustajan 

osallistuminen EKP:n hallintoneuvostoon 
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pysyvänä tarkkailijana; 

Or. en 

 

Tarkistus   338 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että valvonta- ja 

kriisinratkaisuviranomaisten nopea ja 

tehokas tietojenvaihto on äärimmäisen 

tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimiva 

kriisinhallinta; pitää myönteisenä, että EKP 

ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi ovat 

tehneet yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 

koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan; 

17. korostaa, että valvonta- ja 

kriisinratkaisuviranomaisten nopea ja 

tehokas tietojenvaihto on äärimmäisen 

tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimiva 

kriisinhallinta; pitää myönteisenä, että EKP 

ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi ovat 

tehneet yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 

koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan; 

kehottaa EKP:tä täsmentämään 

yhteisymmärryspöytäkirjassa yhteisten 

valvontaryhmien ja sisäisten 

kriisinratkaisuryhmien välisiä 

viestintämenettelyjä; korostaa, että 

yhteisen kriisinratkaisuneuvoston pitäisi 

julkistaa laitoksiin suoraan liittyvät 

päätökset, jotka vaikuttavat ennakko-

osuuksien määrään; 

Or. en 

 

Tarkistus   339 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa, että valvonta- ja 

kriisinratkaisuviranomaisten nopea ja 

tehokas tietojenvaihto on äärimmäisen 

17. korostaa, että valvonta- ja 

kriisinratkaisuviranomaisten nopea ja 

tehokas tietojenvaihto on äärimmäisen 
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tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimiva 

kriisinhallinta; pitää myönteisenä, että EKP 

ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi ovat 

tehneet yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 

koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan; 

tärkeää, jotta voidaan varmistaa toimiva 

kriisinhallinta; pitää myönteisenä, että EKP 

ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi ovat 

tehneet yhteistyötä ja tietojenvaihtoa 

koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan; 

varoittaa kyseisen tietojenvaihdon 

seurauksista ja katsoo, että se tekee 

tarpeettomaksi rahapolitiikan ja 

valvonnan erillisten toimintojen 

organisatorisen erottamisen; 

Or. de 

 

Tarkistus   340 

Danuta Maria Hübner 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisuneuvosto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen 

negatiivisen kierteen katkaisemiseen ja 

että olisi jatkettava vaiheittain työtä, jolla 

pyritään luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, 

jonka olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

Or. en 

 

Tarkistus   341 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. muistuttaa, että velkojanvastuuta 

koskevia välineitä pitäisi myydä 

ensisijaisesti vain asianmukaisille 

sijoittajille, jotka voivat kattaa mahdolliset 

tappiot niiden uhkaamatta niiden omaa 

vakaata rahoitusasemaa, ja katsoo, että 

on olennaisen tärkeää käsitellä 

velkojanvastuuta koskevien välineiden 

myymistä väärin perustein 

vähittäissijoittajille; pyytää komissiota 

arvioimaan huolellisesti EU:n 

sijoittajansuojakehyksen ja antamaan 

tarvittaessa ehdotuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus   342 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. kehottaa komissiota suorittamaan 

mahdollisimman huolellisesti delegoidun 

asetuksen (EU) 2015/63 johdanto-osan 

27 kappaleessa säädetyn 

kriisinratkaisurahastoon maksettavien 

rahoitusosuuksien laskemisen tarkastelun 

ja tarkastamaan samalla erityisesti 

riskitekijöiden asianmukaisuuden sen 

varmistamiseksi, että vähemmän 

monitahoisten laitosten riskiprofiilista 

annetaan asianmukainen kuva; 

Or. de 

 

Tarkistus   343 

Fulvio Martusciello 
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Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin 

valmis tarttumaan ehdotuksen 

tarjoamaan tilaisuuteen keskustella 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevasta 

direktiivistä ja käsitellä eräitä siinä 

käsiteltyjä vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   344 

Siegfried Mureşan 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta 

direktiivistä ja käsitellä eräitä siinä 

käsiteltyjä vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä; 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; 

Or. en 
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Tarkistus   345 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta 

direktiivistä ja käsitellä eräitä siinä 

käsiteltyjä vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä; 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; 

Or. en 

 

Tarkistus   346 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin; 

kyseenalaistaa vaikutusanalyysin 

puolueettomuuden, koska sen 

päätavoitteena näyttää olleen kuvata 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

mahdollisia etuja tutkimatta 

puolueettomasti kaikkia siihen liittyviä 

riskejä; on edelleen vakuuttunut siitä, että 
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direktiivistä ja käsitellä eräitä siinä 

käsiteltyjä vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä; 

kaikkien toimivaltaisten viranomaisten 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevan 

direktiivin mukaisesti 

talletussuojajärjestelmiksi tunnustamien 

järjestelmien puolueettoman arvioinnin 

sekä niiden kansallisen lainsäädännön 

mukaisten vastuiden ja niiden 

käytettävissä olevien keinojen olisi pitänyt 

olla osa komission lokakuussa 2016 

julkaisemaa vaikutusanalyysia; katsoo, 

että kyseinen puolueeton arviointi on 

edelleen tarpeen; 

Or. en 

 

Tarkistus   347 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta direktiivistä 

ja käsitellä eräitä siinä käsiteltyjä 

vaihtoehtoja ja harkintavaltakysymyksiä; 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole kunnioittanut lainsäätäjien päätöstä 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevassa 

direktiivissä asetettua tarkistusaikataulua 

eikä siten ole suonut sovittua aikaa 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevan 

direktiivin täytäntöönpanon arviointiin 

ennen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän ehdottamista; on 

huolissaan siitä, että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta kuulemiseen 

perustuvaa asianmukaista 

vaikutustenarviointia ja on toiminut siten 

vastoin komission sääntelyn 

parantamiseen tähtäävää 

lähestymistapaa; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta direktiivistä 

ja käsitellä eräitä siinä käsiteltyjä 

vaihtoehtoja ja harkintavaltakysymyksiä; 

Or. en 
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Tarkistus   348 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta 

direktiivistä ja käsitellä eräitä siinä 

käsiteltyjä vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä; 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; pitää käytettävissä 

olevaa vaikutustenarviointia 

puutteellisena; 

Or. de 

 

Tarkistus   349 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; toteaa, että tämä 

rikkoo perustavanlaatuisesti hyvän 

lainsäädännön periaatteita; 
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direktiivistä ja käsitellä eräitä siinä 

käsiteltyjä vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä; 

Or. de 

 

Tarkistus   350 

Sylvie Goulard, Michael Theurer, Petr Ježek, Enrique Calvet Chambon 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta direktiivistä 

ja käsitellä eräitä siinä käsiteltyjä 

vaihtoehtoja ja harkintavaltakysymyksiä; 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta direktiivistä 

ja käsitellä eräitä siinä käsiteltyjä 

vaihtoehtoja ja harkintavaltakysymyksiä; 

panee merkille komission yksiköiden 

epävirallisen asiakirjan ehdotuksen 

vaikutusta koskevasta täydentävästä 

analyysiraportista; 

Or. en 

 

Tarkistus   351 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

18. tukee komission ehdotusta 

kolmivaiheisesta lähestymistavasta kohti 
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vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta 

direktiivistä ja käsitellä eräitä siinä 

käsiteltyjä vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä; 

täysin yhteisvastuullista eurooppalaista 

rahastoa, joka on tehokkain vaihtoehto 

kaikkien tallettajien suojaamiseksi 

pankkiunionissa; on valmis käsittelemään 

joitakin talletusten vakuusjärjestelmiä 

koskevan direktiivin vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä, jotta niitä 

voidaan vähentää tärkeänä askeleena 

kohti aitojen tasapuolisten 

toimintaedellytysten luomista; arvostaa 

komission eurooppalaisesta 

talletussuojajärjestelmästä tekemää 

lisävaikutusanalyysia; 

Or. en 

 

Tarkistus   352 

Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin 

valmis tarttumaan ehdotuksen 

tarjoamaan tilaisuuteen keskustella 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevasta 

direktiivistä ja käsitellä eräitä siinä 

käsiteltyjä vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä; 

18. kiittää komissiota eurooppalaista 

talletussuojajärjestelmää koskevasta 

ehdotuksesta ja sen vaikutusanalyysista; 

Or. en 

 

Tarkistus   353 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta direktiivistä 

ja käsitellä eräitä siinä käsiteltyjä 

vaihtoehtoja ja harkintavaltakysymyksiä; 

18. suhtautuu myönteisesti komission 

eurooppalaista talletussuojajärjestelmää 

koskevaan ehdotukseen, joka on toinen 

kahdesta pankkiunionin loppuun 

saattamisessa tarvittavasta olennaisesta 

osasta yhdessä yhteisen 

kriisinratkaisurahaston finanssipoliittisen 

varautumiskeinon perustamisen kanssa; 
pitää valitettavana, että komissio ei ole 

suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin; kehottaa 

tekemään asianmukaisen 

vaikutustenarvioinnin eurooppalaista 

talletussuojajärjestelmää koskevasta 
ehdotuksesta; on valmis tarttumaan 

ehdotuksen tarjoamaan tilaisuuteen 

keskustella talletusten vakuusjärjestelmiä 

koskevasta direktiivistä ja käsitellä eräitä 

siinä käsiteltyjä vaihtoehtoja ja 

harkintavaltakysymyksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus   354 

Jakob von Weizsäcker 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

18. suhtautuu myönteisesti komission 

ehdotukseen eurooppalaisesta 

talletussuojajärjestelmästä; on valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta direktiivistä 

ja käsitellä eräitä siinä käsiteltyjä 

vaihtoehtoja ja harkintavaltakysymyksiä; 
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tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta direktiivistä 

ja käsitellä eräitä siinä käsiteltyjä 

vaihtoehtoja ja harkintavaltakysymyksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus   355 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; on kuitenkin valmis 

tarttumaan ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta direktiivistä 

ja käsitellä eräitä siinä käsiteltyjä 

vaihtoehtoja ja harkintavaltakysymyksiä; 

18. pitää valitettavana, että komissio ei 

ole suonut enempää aikaa talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanon arviointiin ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

ehdottamista ja että komissio ei ole 

teettänyt ehdotuksesta asianmukaista 

vaikutustenarviointia; katsoo, että on 

tartuttava ehdotuksen tarjoamaan 

tilaisuuteen keskustella talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevasta direktiivistä 

ja käsitellä eräitä siinä käsiteltyjä 

vaihtoehtoja ja harkintavaltakysymyksiä; 

Or. el 

 

Tarkistus   356 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. muistuttaa, että eurooppalainen 

talletussuojajärjestelmä tarvitsee yleisen 

varautumiskeinon ollakseen uskottava; 

pyytää täydellistä ja rajoittamatonta 
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EKP:n takuuta eurooppalaisille 

talletuksille, jotta tästä mekanismista 

saadaan täysin tehokas; muistuttaa, että 

se vastaa tavoitetta, joka on vahvistettu 

sen toimeksiannossa rahoitusjärjestelmän 

vakauden säilyttämisestä; 

Or. en 

 

Tarkistus   357 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. pitää myös valitettavana, että EU:n 

toimielimet, muun muassa parlamentti, 

ovat kieltäytyneet panemasta täytäntöön 

todellista erottamista pankkialalla, vaikka 

vain siten talletukset voitaisiin suojata 

asianmukaisesti eristämällä ne 

riskialttiista toimista; 

Or. fr 

 

Tarkistus   358 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 

soveltamaan elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiiviä ja talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevaa direktiiviä ja 

panemaan ne asianmukaisesti täytäntöön 

ennen kuin eurooppalainen 

talletussuojajärjestelmän tulee voimaan; 

Or. en 



 

PE595.752v01-00 52/89 AM\1113085FI.docx 

FI 

 

Tarkistus   359 

Bernard Monot 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 b. muistuttaa, että pankkiunioni on 

tallettajien ensisijainen uhka, koska sen 

avulla pankit voidaan pelastaa sisäisillä 

pelastustoimilla; 

Or. fr 

Tarkistus   360 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että 

järjestelmän käyttöön ottamista on 

kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, 

että olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   361 

Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että 

järjestelmän käyttöön ottamista on 

kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, 

että olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   362 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että 

järjestelmän käyttöön ottamista on 

kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, 

että olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. panee merkille eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdolliset 

riskit, erityisesti moraalikatoon liittyvät; 

muistuttaa, että kansallisista talous- ja 

veropoliittisten toimenpiteistä valtaosa 

vaikuttaa pankkien taseisiin ja 

kansallisiin pankkijärjestelmiin 

kokonaisuudessaan; huomauttaa, että 

riskit ovat edelleen hyvin erilaisia eri 

kansallisten pankkijärjestelmien välillä, 

koska jotkin niistä ovat edelleen erittäin 

epävarmassa tilanteessa; katsoo siksi, että 

nykyisessä eurooppalaista 

talletussuojajärjestelmää koskevassa 

ehdotuksessa on yhtä lailla kyse 

heikkolaatuisten omaisuuserien 

jakamisesta, kun otetaan huomioon 

järjestämättömien lainojen suuri osuus 

joissakin jäsenvaltioissa, kuin riskin 

jakamisesta; korostaa tämän osalta, että 

riskin vähentämisen pitäisi edeltää 

kaikkea heikkolaatuisten omaisuuserien 

ja riskin jakamisen muotoa; katsoo siksi, 

että EU:n tason oikeudenmukaisen 

talletussuojajärjestelmän ei pitäisi haitata 
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sen suojan tasoa, joka tallettajilla tällä 

hetkellä on, ja että se voidaan perustaa 

vain, jos kaikki osallistuvat pankit ovat 

samanlaisessa taloudellisesti vakaassa 

asemassa; 

Or. en 

 

Tarkistus   363 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 
eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä toimenpiteissä 

etusijalle riskien jakaminen; 

19. korostaa tehokkaiden ja täysin 

kehittyneiden talletussuojajärjestelmien 

etuja ja välttämättömyyttä jäsenvaltioissa 

ja on tietoinen järjestelmien nykyisen 

järjestelmän vahvistamisen eduista EU:n 

tasolla; katsoo, että 

talletussuojajärjestelmien 

jälleenvakuutusta koskevan EU:n 

toimintamallin perustamisen aloittamista 

on kompensoitava tehokkailla 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä toimenpiteissä 

etusijalle riskien jakaminen ja lisäksi tukea 

sitä; 

Or. en 

 

Tarkistus   364 

Bernd Lucke 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 
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eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä toimenpiteissä 

etusijalle riskien jakaminen; 

riskeistä; katsoo, että järjestelmän käyttöön 

ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä sekä 

poliittisen vastuun ja aiheutuvista 

kustannuksista vastaamisen välisellä 

yhteydellä, jotta voidaan ehkäistä 

moraalikatoa; katsoo, että olisi suotavaa 

asettaa näissä toimenpiteissä etusijalle 

riskien jakaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus   365 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. on tietoinen, että eurooppalaiseen 

talletussuojajärjestelmään liittyy 

merkittävä moraalikadon riski; katsoo 

tästä syystä, että järjestelmän käyttöön 

ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

nämä toimenpiteet olisi ehdottomasti 

asetettava etusijalle riskien jakamiseen 

nähden; 

Or. de 

 

Tarkistus   366 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän olennaisen 
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eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

tärkeistä eduista, joilla lisätään 

pankkiunionin sietokykyä tulevissa 

rahoituskriiseissä vähentämällä 

kansallisten talletussuojajärjestelmien 

haavoittuvuutta suurten paikallisten 

shokkien osalta ja vähennetään edelleen 

pankkien ja niiden kotivaltioiden välistä 

yhteyttä; katsoo, että järjestelmän käyttöön 

ottamista on tuettava ehdottomasti 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa yhdistää nämä toimenpiteet 

riskien jakamiseen; tähdentää, että hyvin 

laaditut kansalliset järjestelmät on 

säilytettävä kaikissa kyseisissä 

toimenpiteissä; 

Or. en 

 

Tarkistus   367 

Eva Paunova 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä toimenpiteissä 

etusijalle riskien jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä toimenpiteissä 

etusijalle riskien jakaminen; huomauttaa, 

että eurooppalainen 

talletussuojajärjestelmä voi lisätä yleistä 

luottamusta talletussuojaan, kun 

talletussuoja irrotetaan valtiosta ja 

taataan maksuvalmius, mikä mahdollistaa 

pankkien vakuutettujen tallettajien 

nopeammat maksut, jotka muutetaan 

rahaksi niiden kriisinratkaisustrategiassa; 

Or. en 
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Tarkistus   368 

Mady Delvaux, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että 

järjestelmän käyttöön ottamista on 

kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, 

että olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän 

välttämättömyydestä; katsoo, että 

riskinvähentämistoimenpiteet ovat 

välttämättömiä moraalikadon estämiseksi; 

korostaa pankkiunionin perustamisesta 

lähtien riskien vähentämisessä 

aikaansaatua edistystä erityisesti yhteisen 

valvontamekanismin ja yhteisen 

sääntelymekanismin osalta sekä monia 

erilaisia vakavaraisuustoimenpiteitä, joita 

on toteutettu pankkien osalta; katsoo, että 

riskinjakotoimenpiteitä pitäisi nyt edistää 

nopeasti; 

Or. en 

 

Tarkistus   369 

Brian Hayes 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista ja tukee eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän periaatetta 

yhdenmukaistetun pankkiunionin 

kolmantena pilarina; katsoo kuitenkin, 

että järjestelmän käyttöön ottamista on 

kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

kyseisiä toimenpiteitä olisi kehitettävä 
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rinnakkain riskien jakamisen kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus   370 

Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, 

että olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän eduista ja 

kiireellisyydestä; katsoo, että 

riskinvähentämistoimenpiteitä pitäisi 

toteuttaa rinnakkain riskien jakamisen 

kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus   371 

Pervenche Berès 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, 

että olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. on vakuuttunut eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo, että 

riskinvähentämistoimenpiteitä pitäisi 

toteuttaa yhdessä riskien jakamisen 

kanssa; 

Or. en 
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Tarkistus   372 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä toimenpiteissä 

etusijalle riskien jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista, muun muassa täydellisestä ja 

rajoittamattomasta kattavuudesta ja 

EKP:n tarjoamasta yleisestä 

varautumiskeinosta; katsoo kuitenkin, että 

järjestelmän käyttöön ottamista on 

kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä toimenpiteissä 

etusijalle riskien jakaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus   373 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän selkeistä eduista; 

katsoo kuitenkin, että järjestelmän käyttöön 

ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa yhdistää kyseiset 

toimenpiteet riskien jakamiseen; 

Or. en 
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Tarkistus   374 

Sylvie Goulard 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

kyseisiä toimenpiteitä koskeva työ olisi 

aloitettava mahdollisimman pian; 

Or. en 

 

Tarkistus   375 

Paul Tang 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo, että järjestelmän käyttöön 

ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa yhdistää kyseiset 

toimenpiteet riskien jakamiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus   376 

Jakob von Weizsäcker 
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Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä toimenpiteissä 

etusijalle riskien jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän eduista; katsoo 

kuitenkin, että järjestelmän käyttöön 

ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä toimenpiteissä 

etusijalle riskien jakaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus   377 

Siegfried Mureşan 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

eduista; katsoo kuitenkin, että järjestelmän 

käyttöön ottamista on kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

olisi suotavaa asettaa näissä 

toimenpiteissä etusijalle riskien 

jakaminen; 

19. on tietoinen eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän mahdollisista 

riskeistä ja eduista; katsoo, että 

järjestelmän käyttöön ottamista on 

kompensoitava 

riskinvähentämistoimenpiteillä, jotta 

voidaan ehkäistä moraalikatoa; katsoo, että 

kyseisten toimenpiteiden pitäisi edeltää 
riskien jakamista; 

Or. en 

 

Tarkistus   378 

Peter Simon 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 19 a. korostaa, että eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän perustamisen on 

vahvistettava rahoitusvakautta ja 

tallettajien luottamusta koko 

euroalueella; katsoo kuitenkin myös 

tarpeelliseksi varmistaa, että yhdessäkään 

eurooppalaiseen 

talletussuojajärjestelmään osallistuvassa 

talletussuojajärjestelmässä ei ole 

alhaisempaa suojattujen talletusten 

suojan tasoa kuin direktiivissä 

2014/49/EU säädetään; katsoo myös 

tarpeelliseksi varmistaa, että säilytetään 

kansallisen tason taloudellinen 

liikkumavara vaihtoehtoisten ja laitosten 

vakuutuksia koskevien toimenpiteiden 

osalta; 

Or. de 

 

Tarkistus   379 

Jakob von Weizsäcker 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. korostaa tarvetta tarkastella 

valtioiden ja pankkien välistä yhteyttä ja 

ehdottaa, että aloitetaan valtionvelkaa 

koskevien laaja-alaisten vastuusääntöjen 

harkittu ja vaiheittainen käyttöönotto ja 

toimitaan tiiviisti sidoksissa 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

käyttöönoton kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus   380 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on 

mahdollistettava vielä avoimina olevien 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevan 

direktiivin täytäntöönpanokysymysten 

ratkaiseminen sekä 

riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   381 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on 

mahdollistettava vielä avoimina olevien 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevan 

direktiivin täytäntöönpanokysymysten 

ratkaiseminen sekä 

riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   382 

Bernd Lucke 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

20. torjuu talletussuojaan sovellettavan 

eurooppalaisen lähestymistavan, jonka on 
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lähestymistapaa, jonka on mahdollistettava 

vielä avoimina olevien talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanokysymysten ratkaiseminen 

sekä riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

mahdollistettava vielä avoimina olevien 

talletusten vakuusjärjestelmiä koskevan 

direktiivin täytäntöönpanokysymysten 

ratkaiseminen sekä 

riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus   383 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on 

mahdollistettava vielä avoimina olevien 
talletusten vakuusjärjestelmiä koskevan 

direktiivin täytäntöönpanokysymysten 

ratkaiseminen sekä 

riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

20. aloittaa keskustelun talletusten 

jälleenvakuutukseen sovellettavasta 

eurooppalaisesta lähestymistavasta 

erittäin ehdollisesti, muun muassa siksi, 

että on käsiteltävä puutteita talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiiviin 

johdonmukaisessa täytäntöönpanossa ja 

soveltamisessa koko EU:ssa ja 

varmistettava järjestelmän toiminta 

noudattamalla vaadittua tavoitetasoa sekä 

sitä, että on perustettava ja otettava 

vaiheittain käyttöön 

riskinvähentämistoimenpiteitä; 

Or. en 

 

Tarkistus   384 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on 

20. katsoo, että nykyisessä 

talletussuojaan sovellettavassa 

eurooppalaisessa lähestymistavassa pitäisi 
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mahdollistettava vielä avoimina olevien 
talletusten vakuusjärjestelmiä koskevan 

direktiivin täytäntöönpanokysymysten 

ratkaiseminen sekä 

riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

keskittyä talletusten vakuusjärjestelmiä 

koskevan direktiivin täytäntöönpanoon ja 

arviointiin sekä 

riskinvähentämistoimenpiteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus   385 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Enrique Calvet Chambon 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on mahdollistettava 

vielä avoimina olevien talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanokysymysten ratkaiseminen 

sekä riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on mahdollistettava 

vielä avoimina olevien talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanokysymysten ratkaiseminen 

sekä riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; katsoo, että 

jokaisessa lopullisessa järjestelmässä 

pitäisi olla riittävästi aikaa tarvittavan 

luottamuksen rakentamiseen kaikkien 

sidosryhmien ja kansalaisten 

keskuudessa; muistuttaa, että talletusten 

suojaaminen on kaikkien EU:n 

kansalaisten yhteinen huolenaihe; 

Or. en 

 

Tarkistus   386 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on mahdollistettava 

vielä avoimina olevien talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanokysymysten ratkaiseminen 

sekä riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on mahdollistettava 

vielä avoimina olevien talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanokysymysten ratkaiseminen, 

siirtyminen asteittain kohti kattavaa 

vakuutusjärjestelmää ja samalla olemassa 

olevien laitosten suojajärjestelmien 

aseman säilyttäminen sekä 

riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus   387 

Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on mahdollistettava 

vielä avoimina olevien talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanokysymysten ratkaiseminen 

sekä riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa täydelliseen 

vastavuoroisuuteen ja pankkien suoriin 

riskiperusteisiin maksuosuuksiin 

perustuvaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on mahdollistettava 

vielä avoimina olevien talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanokysymysten ratkaiseminen 

sekä riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus   388 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää myönteisenä talletussuojaan 

sovellettavaa eurooppalaista 

lähestymistapaa, jonka on mahdollistettava 

vielä avoimina olevien talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanokysymysten ratkaiseminen 

sekä riskinvähentämistoimenpiteiden 

vaiheittainen toteuttaminen; 

20. ottaa huomioon talletussuojaan 

sovellettavan eurooppalaisen 

lähestymistavan, jonka on mahdollistettava 

vielä avoimina olevien talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanokysymysten ratkaiseminen 

sekä riskinvähentämistoimenpiteiden 

välitön toteuttaminen; 

Or. el 

 

Tarkistus   389 

Peter Simon 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. korostaa, että eurooppalaisella 

talletussuojajärjestelmällä on oltava 

muitakin toimintoja kuin pelkkä 

korvaustoiminto; katsoo myös, että 

eurooppalaisessa 

talletussuojajärjestelmässä olisi sallittava 

korvaustilanteita ja niihin liittyviä 

tallettajille maksettavista korvauksista 

aiheutuvia kustannuksia sekä mahdollisia 

rahoitusvakautta koskevia riskejä 

ehkäisevien vaihtoehtoisten 

toimenpiteiden toteuttamiseen 

käytettävissä olevien välineiden 

käyttäminen ja niiden rahoittaminen; 

painottaa, että kyseiset toimenpiteet on 

toteutettava selkeästi määritetyssä 

oikeudellisessa kehyksessä ja että 

osallistuvilla talletussuojajärjestelmillä on 

oltava kyseisten toimenpiteiden 

tehokkaaseen suunnitteluun ja 

toteuttamiseen sekä mahdollisten riskien 

tunnistamiseen soveltuvat rakenteet ja 

toimivalta; 

Or. de 
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Tarkistus   390 

Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. katsoo, että eurooppalainen 

talletussuojajärjestelmä pitäisi perustaa 

asteittain alkaen 

jälleenvakuutusvaiheesta, jonka jälkeen 

seuraavat rinnakkaisvakuutus ja 

täysvakuutus, sillä siten voidaan tarjota 

yhtenäinen suojelu tallettajille 

pankkiunionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus   391 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- 

ja maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, 

joita varten suojaa tarvitaan; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   392 

Markus Ferber 
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Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- 

ja maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, 

joita varten suojaa tarvitaan; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   393 

Fulvio Martusciello 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- 

ja maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, 

joita varten suojaa tarvitaan; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   394 

Andrea Cozzolino 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

Poistetaan. 
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sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- 

ja maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, 

joita varten suojaa tarvitaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- 

ja maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, 

joita varten suojaa tarvitaan; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   396 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- ja 

maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, joita 

varten suojaa tarvitaan; 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, onko toisaalta tarpeen 

hyväksyä toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on vähentää yleisiä riskejä 

pankkiunionissa ja kansallisille 

pankkijärjestelmille ominaisia riskejä, ja 

toisaalta arvioida pankkien pääoma- ja 

maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 
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arvioida määrällisesti paremmin riskit, joita 

varten suojaa tarvitaan, ennen 

minkäänlaisen talletussuojajärjestelmän 

perustamista; 

Or. en 

 

Tarkistus   397 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- ja 

maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, joita 

varten suojaa tarvitaan; 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- ja 

maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, joita 

varten suojaa tarvitaan; korostaa, että 

asetusta (EU) N:o 806/2014 on 

muutettava 92 artiklan 2 kohdan 

sanamuodon osalta siten, että se viittaa 

yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja 

eurooppalaisen talletussuojarahastoon, 

jotta Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

voi tarkastaa sekä yhteisen 

kriisinratkaisurahaston että 

eurooppalaisen talletussuojarahaston; 

Or. en 

 

Tarkistus   398 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- ja 

maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, joita 

varten suojaa tarvitaan; 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- ja 

maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, joita 

varten suojaa tarvitaan, ja niiden 

oikeasuhteisuus; 

Or. en 

 

Tarkistus   399 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. suosittelee, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- ja 

maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, joita 

varten suojaa tarvitaan; 

21. kehottaa, että komissio, EKP ja 

EBA tarkastelevat, olisiko mahdollista ja 

sopivaa täydentää eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottamista arvioimalla pankkien pääoma- ja 

maksuvalmiustilannetta, jotta voidaan 

arvioida määrällisesti paremmin riskit, joita 

varten suojaa tarvitaan; 

Or. el 

Tarkistus   400 

Andrea Cozzolino 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. huomauttaa, että eurooppalaiseen 

talletussuojarahastoon maksettavien 

osuuksien pitäisi olla 

kustannusneutraaleja pankkialalle; 

Or. en 
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Tarkistus   401 

Jakob von Weizsäcker 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että 114 artikla vaikuttaa 

soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   402 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että 114 artikla vaikuttaa 

soveltuvan oikeusperustaksi sekä 
eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

22. katsoo virheelliseksi oikeuden 

tulkinnaksi pitää 114 artiklaa soveltuvana 

oikeusperustana eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän tai Euroopan 

talletussuojarahaston perustamiselle ja 

pitää soveltuvana oikeusperustana 

115 artiklaa; 

Or. de 

 

Tarkistus   403 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että 114 artikla vaikuttaa 22. panee merkille, että komission 
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soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

näkemyksen mukaan 114 artikla vaikuttaa 

soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; panee merkille, että 

neuvoston oikeudellisen yksikön 

näkemyksen mukaan turvautuminen 

hallitustenväliseen menetelmään on 

joissakin ehdotuksen osissa mahdollista; 

Or. en 

 

Tarkistus   404 

Markus Ferber 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että 114 artikla vaikuttaa 

soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

22. toteaa, että sekä eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän että Euroopan 

talletussuojarahaston perustamiselle 

soveltuvaan oikeusperustaan liittyy 

edelleen merkittäviä kysymyksiä; 

Or. de 

 

Tarkistus   405 

Bernd Lucke 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että 114 artikla vaikuttaa 

soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

22. korostaa, että 114 artikla ei vaikuta 

soveltuvan oikeusperustaksi 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

eikä Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

Or. en 
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Tarkistus   406 

Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että 114 artikla vaikuttaa 

soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

22. korostaa, että 114 artikla soveltuu 

oikeusperustaksi sekä eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän että Euroopan 

talletussuojarahaston perustamiselle; 

katsoo siksi, että turvautuminen 

hallitustenväliseen sopimukseen ei ole 

oikeutettua, ja se saisi aikaan 

oikeudellista epävarmuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus   407 

Mady Delvaux, Costas Mavrides 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että 114 artikla vaikuttaa 

soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

22. korostaa, että 114 artikla soveltuu 

oikeusperustaksi sekä eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän että Euroopan 

talletussuojarahaston perustamiselle; 

Or. en 

 

Tarkistus   408 

Andrea Cozzolino 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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22. korostaa, että 114 artikla vaikuttaa 

soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

22. tähdentää, että 114 artikla soveltuu 

oikeusperustaksi sekä eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän että Euroopan 

talletussuojarahaston perustamiselle; 

Or. en 

 

Tarkistus   409 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että 114 artikla vaikuttaa 

soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

22. panee merkille, että 114 artikla 

vaikuttaa soveltuvan oikeusperustaksi sekä 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

että Euroopan talletussuojarahaston 

perustamiselle; 

Or. en 

 

Tarkistus   410 

Jakob von Weizsäcker 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. korostaa, että uskottavaa 

eurooppalaista talletussuojajärjestelmää 

on tuettava varautumismekanismilla; 

Or. en 

 

Tarkistus   411 

Beatrix von Storch 
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Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. tähdentää, että eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottaminen ja hankkeesta käytävät 

keskustelut eivät saisi heikentää 

toimenpiteitä, joilla pyritään 

parantamaan talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanoa; pitää myönteisenä 

EBA:n äskettäin tekemää työtä alan 

lähentymisen edistämiseksi; 

Poistetaan. 

Or. de 

 

Tarkistus   412 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. tähdentää, että eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottaminen ja hankkeesta käytävät 

keskustelut eivät saisi heikentää 

toimenpiteitä, joilla pyritään 

parantamaan talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanoa; pitää myönteisenä 

EBA:n äskettäin tekemää työtä alan 

lähentymisen edistämiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   413 

Sander Loones 
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Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. tähdentää, että eurooppalaisen 

talletussuojajärjestelmän käyttöön 

ottaminen ja hankkeesta käytävät 

keskustelut eivät saisi heikentää 

toimenpiteitä, joilla pyritään 

parantamaan talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskevan direktiivin 

täytäntöönpanoa; pitää myönteisenä 

EBA:n äskettäin tekemää työtä alan 

lähentymisen edistämiseksi; 

23. tähdentää, että ennen 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

käyttöön ottamista pitäisi panna 

täytäntöön ja arvioida talletusten 

vakuusjärjestelmiä koskeva direktiivi; pitää 

myönteisenä EBA:n äskettäin tekemää 

työtä alan lähentymisen edistämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus   414 

Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. katsoo, että valtionvelalle ei voida 

harkita rajoja niin kauan kuin asiasta ei 

ole kansainvälistä sopimusta tai 

pankkiunionissa saatavilla olevaa 

riskitöntä omaisuuserää; 

Or. en 

 

Tarkistus   415 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Costas Mavrides 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. muistuttaa, että komission 

tehtävänä on taata tasapuoliset 

toimintaedellytykset koko unionissa ja että 
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sen olisi vältettävä sisämarkkinoiden 

mahdollinen hajautuminen; 

Or. en 

 

Tarkistus   416 

Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 b. pyytää neuvostoa hyväksymään 

nopeasti eurooppalaista 

talletussuojajärjestelmää koskevan 

asetuksen heti, kun parlamentti on 

hyväksynyt sen; 

Or. en 

 

Tarkistus   417 

Danuta Maria Hübner 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Finanssipoliittinen varautumiskeino Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   418 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Finanssipoliittinen varautumiskeino Poistetaan. 
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Or. en 

 

Tarkistus   419 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Finanssipoliittinen varautumiskeino Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen 
varautumiskeino 

Or. en 

 

Tarkistus   420 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen 

negatiivisen kierteen katkaisemiseen ja 

että olisi jatkettava vaiheittain työtä, jolla 

pyritään luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, 

jonka olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   421 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen 

negatiivisen kierteen katkaisemiseen ja 

että olisi jatkettava vaiheittain työtä, jolla 

pyritään luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, 

jonka olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus   422 

Danuta Maria Hübner 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen 

negatiivisen kierteen katkaisemiseen ja 

että olisi jatkettava vaiheittain työtä, jolla 

pyritään luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, 

jonka olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus   423 

Bernd Lucke 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen 

negatiivisen kierteen katkaisemiseen ja 

että olisi jatkettava vaiheittain työtä, jolla 

pyritään luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, 

jonka olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

24. torjuu sen, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo, että 

tämä ratkaisu on vain uusi askel kohti 

velka- ja vastuu-unionia; 

Or. en 

 

Tarkistus   424 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että olisi 

jatkettava vaiheittain työtä, jolla pyritään 

luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, 

jonka olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

24. pitää valitettavana, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että valtioiden ja pankkien 

välinen negatiivinen kierre voidaan 

katkaista vain luopumalla väitteistä, 

joiden mukaan valtion 

joukkovelkakirjalainat ovat riskittömiä; 

torjuu näin ollen painokkaasti yhteisen 

finanssipoliittisen varautumiskeinon 

luomisen yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle; 
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Or. de 

Tarkistus   425 

Matt Carthy, Fabio De Masi 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että olisi 

jatkettava vaiheittain työtä, jolla pyritään 

luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, 

jonka olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

24. katsoo, että yhteisen 

kriisinratkaisurahaston ja pankkiunioniin 

kuuluvien jäsenvaltioiden väliset 

sopimukset lainajärjestelyistä johtavat 

jälleen veronmaksajien rahoittamiin 

pelastustoimiin eivätkä riitä valtioiden ja 

pankkien välisen negatiivisen kierteen 

katkaisemiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus   426 

Burkhard Balz 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen 

negatiivisen kierteen katkaisemiseen ja 

että olisi jatkettava vaiheittain työtä, jolla 

pyritään luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, 

jonka olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

24. korostaa, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; panee 

merkille että yhteisen 

kriisinratkaisurahaston yhteisestä 

varautumiskeinosta, joka pitäisi rahoittaa 

pankkialalta kerätyillä maksuilla ja jonka 

on sovittu olevan keskipitkällä aikavälillä 

finanssipoliittisesti neutraali, tehtävä työ 

jatkuu vaiheittain tulevina vuosina; 
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finanssipoliittisesti neutraali; 

Or. en 

 

Tarkistus   427 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että olisi 

jatkettava vaiheittain työtä, jolla pyritään 

luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, 

jonka olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen; kehottaa 

perustamaan vakaamman vastavuoroisen 

luottolimiitin Euroopan 

vakausmekanismin (EVM) avulla; 

vahvistaa, että keskipitkällä aikavälillä 

tarvitaan finanssipoliittisesti neutraali 

yhteinen varautumiskeino, joka on täysin 

toiminnassa viimeistään vuoden 2024 

loppuun mennessä, kuten yhteisen 

kriisinratkaisurahaston kanssa tehdyssä 

sopimuksessa on sovittu ja kuten 

Eurooppa-neuvosto vahvisti kesäkuussa 

2016; kehottaa neuvostoa ja komissiota 

nopeuttamaan tätä asiaa koskevaa työtä; 

Or. en 

 

Tarkistus   428 

Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 24. pitää myönteisenä, että yhteinen 
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kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että olisi 

jatkettava vaiheittain työtä, jolla pyritään 

luomaan yhteiselle kriisinratkaisurahastolle 

yhteinen finanssipoliittinen 

varautumiskeino, jonka olisi keskipitkällä 

aikavälillä oltava finanssipoliittisesti 

neutraali; 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että olisi 

jatkettava vaiheittain työtä, jolla pyritään 

luomaan yhteiselle kriisinratkaisurahastolle 

ja eurooppalaiselle 

talletussuojajärjestelmälle EMV:hen 

perustuva yhteinen finanssipoliittinen 

varautumiskeino, jonka olisi pitkällä 

aikavälillä oltava finanssipoliittisesti 

neutraali; 

Or. en 

 

Tarkistus   429 

Jakob von Weizsäcker 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että olisi 

jatkettava vaiheittain työtä, jolla pyritään 

luomaan yhteiselle 

kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, jonka 

olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että tarvitaan 

yhteiselle kriisinratkaisurahastolle ja 

eurooppalaiselle 

talletussuojajärjestelmälle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, jonka 

olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

Or. en 

 

Tarkistus   430 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että olisi 

jatkettava vaiheittain työtä, jolla pyritään 

luomaan yhteiselle kriisinratkaisurahastolle 

yhteinen finanssipoliittinen 

varautumiskeino, jonka olisi keskipitkällä 

aikavälillä oltava finanssipoliittisesti 

neutraali; 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen lopettamiseen, ja kehottaa siksi 

etenemään työssä, jolla pyritään luomaan 

yhteiselle kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, jonka 

olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

Or. en 

 

Tarkistus   431 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että olisi 

jatkettava vaiheittain työtä, jolla pyritään 

luomaan yhteiselle kriisinratkaisurahastolle 

yhteinen finanssipoliittinen 

varautumiskeino, jonka olisi keskipitkällä 

aikavälillä oltava finanssipoliittisesti 

neutraali; 

24. pitää myönteisenä, että yhteinen 

kriisinratkaisurahasto ja pankkiunioniin 

kuuluvat jäsenvaltiot ovat tehneet 

sopimuksia lainajärjestelyistä; katsoo 

kuitenkin, että tämä ratkaisu ei riitä 

valtioiden ja pankkien välisen negatiivisen 

kierteen katkaisemiseen ja että olisi 

nopeutettava työtä, jolla pyritään luomaan 

yhteiselle kriisinratkaisurahastolle yhteinen 

finanssipoliittinen varautumiskeino, jonka 

olisi keskipitkällä aikavälillä oltava 

finanssipoliittisesti neutraali; 

Or. en 
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Tarkistus   432 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. kehottaa tekemään pankkien 

kunnianhimoisen rakenneuudistuksen 

todellisen ja selkeän luotto- ja 

kaupankäyntitoimien erottamisen 

perusteella ja tiivistämään 

varjopankkialan ja rahoituskeinottelun 

sääntelyä, koska se on ainoa keino estää 

järjestelmäriskien kertyminen ja taata 

rahoitusvakaus; tuomitsee vahvasti EU:n 

toimielinten haluttomuuden tehdä näitä 

uudistuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus   433 

Jonás Fernández 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. katsoo, että yhteisen 

kriisinratkaisumekanismin ja 

eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 

yhteisen finanssipoliittisen 

varautumiskeinon täydellisen 

uskottavuuden takaamiseksi EMV:n 

pitäisi pystyä saamaan lainaa Euroopan 

keskuspankilta; 

Or. en 

 

Tarkistus   434 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Pervenche Berès, Alfred Sant, Costas Mavrides 
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Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. katsoo, että luottamuksen 

palauttamiseksi finanssipoliittista 

varautumiskeinoa on käytettävä koko 

pankkiunionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus   435 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. pyytää kumoamaan pankkiunionin 

ja siihen kuuluvat mekanismit; 

Or. pt 

Tarkistus   436 

Mady Delvaux, Jonás Fernández, Alfred Sant, Costas Mavrides 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 b. korostaa, että EMV:n suoraa 

pankin pääomapohjan vahvistamista 

koskevan välineen rajoittavat 

kelpoisuuskriteerit vähentävät sen 

tehokkuutta; tähdentää, että suoran 

pankin pääomapohjan vahvistamisen 

helpompi saatavuus lujittaisi tallettajien 

luottamusta, edistäisi valtioiden ja 

pankkien välisen yhteyden rikkomista ja 

vahvistaisi rahoitusvakautta; 

Or. en 
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Tarkistus   437 

Sander Loones 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa puhemiestä välittämään 

tämän päätöslauselman neuvostolle, 

komissiolle, Euroopan keskuspankille ja 

yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle. 

25. kehottaa puhemiestä välittämään 

tämän päätöslauselman neuvostolle, 

komissiolle, Euroopan keskuspankille, 

yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle, 

kansallisille parlamenteille ja asetuksen 

(EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 

40 alakohdassa tarkoitetuille 

toimivaltaisille viranomaisille. 

Or. en 

 


