
 

 

P7_TA(2014)0341 

Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimine ühtse 

solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames ***I 

Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühtsed 

eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute 

solveerimiseks ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames 

ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1093/2010 

(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2013)0520), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 

alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0223/2013), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva 

protokolli nr 2 alusel Rootsi Riksdagi poolt esitatud põhjendatud arvamust, mille 

kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 6. novembri 2013. aasta arvamust1;  

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2013. aasta 

arvamust2;  

– võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 27. märtsi 2014. aasta kirjas võetud kohustust 

kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni ja 

põhiseaduskomisjoni arvamusi (A7-0478/2013), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha3; 

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse; 

                                                 
1  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
2  ELT C 67, 6.3.2014, lk 58. 
3  Käesolev seisukoht asendab 6. veebruaril 2014. aastal vastuvõetud 

muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0095). 



 

 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0253 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. aprillil 2014. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega 

kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate 

investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse 

kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 806/2014) lõplikule kujule). 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

Nõukogu avaldus 

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise 

valitsustevahelisele lepingule allakirjutanud kinnitavad, et nad püüavad viia 

ratifitseerimisprotsessid kooskõlas oma vastavate siseriiklike õigusnormidega lõpule õigel ajal, 

nii et ühtse kriisilahenduskorra saaks võtta täielikult kasutusele 1. jaanuariks 2016. 


