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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2016/2188(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 

végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2015-ös pénzügyi 

évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 

hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra 

(05873/2017 – C8-0074/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) 

létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 64. cikkére, 

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris 

Bizottság véleményére (A8-0124/2017), 

                                                 
1 HL C 449., 2016.12.1., 162. o. 
2 HL C 449., 2016.12.1., 162. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 331., 2010.12.15., 84. o. 
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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1. mentesítést ad az Európai Értékpapír-piaci Hatóság ügyvezető igazgatója számára a 

hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatójának, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről. 
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának 

lezárásáról 

(2016/2188(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 

végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2015-ös pénzügyi 

évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszával együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a 

hatóság számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra 

(05873/2017 – C8-0074/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) 

létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre4 és különösen annak 64. cikkére, 

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris 

Bizottság véleményére (A8-0124/2017), 

                                                 
1 HL C 449., 2016.12.1., 162. o. 
2 HL C 449., 2016.12.1., 162. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 331., 2010.12.15., 84. o. 
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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1. jóváhagyja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolásának lezárását; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 

ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és 

gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről. 
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét 

képező megjegyzésekkel 

(2016/2188(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris 

Bizottság véleményére (A8-0124/2017), 

A. mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (a hatóság) 

2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 34 031 603 euró volt, ami 2,3%-os 

növekedést jelent 2014-hez képest a hatóságra ruházott további feladatok miatt; 

B. mivel az Unió hozzájárulása a hatóság költségvetéséhez 2015-ben összesen 9 703 423 

eurót tett ki, ami a 2014-es évhez képest 12,35%-os csökkenést jelent; 

C. mivel a Számvevőszék az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évről 

szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki 

jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság 2015-ös 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy 

az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek; 

D. mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy 

különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése 

az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-

tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása 

révén; 

1. hangsúlyozza, hogy a hatóság alapvető szerepet játszik az uniós jogszabályok egységes 

alkalmazásának erősítésében és a nemzeti hatóságok közötti jobb koordinációban, 

valamint a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, az integráltabb és biztonságosabb 

pénzpiacok és a magas színvonalú fogyasztóvédelem, továbbá a felügyeleti gyakorlatok 

konvergenciájának biztosításában ezen a területen; 

2. emlékeztet arra, hogy a pénzügyi válságot követően a pénzügyi felügyeleti rendszer 

javításának biztosítása céljából az Európai Parlament volt a hajtóerő az új és átfogó 

Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) létrehozása mögött, amely 

magában foglalja a három európai felügyeleti hatóságot is; 

A 2011-re, 2012-re és 2014-re vonatkozó mentesítés nyomon követése 

3. aggodalommal veszi tudomásul a számvevőszéki jelentésből, hogy a 2011-es és 2012-es 

számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzés kapcsán a kiigazító intézkedések 
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állapota még mindig „folyamatban” megjegyzéssel szerepel; sürgeti a hatóságot a 

kiigazító intézkedés mielőbbi végrehajtására, és arra, hogy a végrehajtás eredményeit 

közölje a mentesítésért felelős hatósággal; 

4. továbbá megállapítja, hogy a felügyelt szervezetektől kért, bevételként megjelenő, 

inkább becsléseken, mint tényleges költségeken alapuló díjakkal kapcsolatos 2014-es 

számvevőszéki megjegyzés nyomán tett kiigazító intézkedés állapota „folyamatban” 

megjegyzéssel szerepel; elismeri, hogy a Számvevőszék ajánlásának végrehajtása 

érdekében a hatóság tevékenységalapú költségelszámolási rendszert alakított ki a 

felügyelt szervezetektől kért díjak számítására; megjegyzi, hogy a hatóság és a 

mentesítésért felelős hatóság még mindig várja a Számvevőszék e kiigazító intézkedésre 

vonatkozó megállapításait; 

Költségvetés és pénzgazdálkodás 

5. tudomásul veszi, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési 

erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,64%-os volt, ami 

2014-hez képest 0,08%-os növekedést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok 

végrehajtási aránya 84,54%-os volt, ami 2014-hez képest 3,38%-os növekedést jelent; 

6. megjegyzi, hogy a 2015-ös költségvetést két egymást követő költségvetési módosítással 

csökkentették, ezzel racionálisan használva fel az uniós forrásokat; hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy a források elosztása során megfelelően biztosítsák a megfelelő szintet, 

a prioritások érvényesülését és a hatékonyságot; hangsúlyozza, hogy a hatóság 

eszköztárának esetleges bővülését megfelelő rangsorolási intézkedéseknek kell 

kísérniük; javasolja, hogy mivel a hatóság munkaterhelése a jogalkotási feladatokról 

fokozatosan áttevődik a felügyeleti konvergenciára és a végrehajtásra, költségvetése és 

alkalmazotti létszáma ennek megfelelően kerüljön meghatározásra; 

Kötelezettségvállalások és átvitelek 

7. a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok 2016-ra 

való átvitele elérte a 26%-ot a II. cím (igazgatási kiadások) esetében, valamint a 33%-ot 

a III. cím (operatív kiadások) esetében; megjegyzi, hogy ezek az átvitelek főleg a 

hatóság nagy informatikai projektjeinek többéves jellegéhez, valamint a csak 2016-ban 

visszatéríthető kiküldetési költségekhez kapcsolódnak; megjegyzi, hogy az átviteleket 

gyakran részben vagy teljes egészében a hatóság operatív programjainak többéves 

jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás 

hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség 

költségvetési elvének sem, különösen ha azokat a hatóság előre betervezi, és erről 

tájékoztatja a Számvevőszéket; 

Átcsoportosítások 

8. megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság éves tevékenységi jelentése szerint a 

2015. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között 

maradt; megállapítja, hogy a hatóság költségvetése a költségvetés-módosítást követően 

372 709 euróval csökkent; továbbá megállapítja, hogy a hatóság az I. cím (Személyzeti 

kiadások) alól 650 423 euró, míg a III. cím (operatív kiadások) alól 1 068 357 euró 

összegben átcsoportosításokat hajtott végre a II. cím (infrastrukturális és igazgatási 
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kiadások) költségvetési szükségleteinek fedezésére; 

Közbeszerzés, felvételi eljárások és a szolgálatból való kilépés utáni kötelezettségekre 

vonatkozó szabályok 

9. megállapítja, hogy a hatóság 2015-ben 186 munkatársat foglalkoztatott, szemben az 

előző évi 168-cal, ami 10,7%-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a hatóság új 

végrehajtási szabályokat fogadott el az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó 

alkalmazási feltételek 2. cikkének f) pontja szerinti ideiglenes alkalmazottak 

foglalkoztatására vonatkozóan; megjegyzi, hogy 2015-ben a személyzeti fluktuációs 

arány 8,9% volt, amely nem éri el a hatóság által kitűzött 10%-os célt; 

10. tudomásul veszi, hogy a hatóság módosította felvételi iránymutatásait, amelyek 

ismertetik a felvételi folyamat különböző lépéseit, és figyelembe veszik a 

Számvevőszék és egyéb ellenőrzési vizsgálatok több ajánlását; tudomásul veszi, hogy a 

hatóság új gyakornoki politikát fogadott el, a gyakornokok kiválasztása terén nagyobb 

átláthatóságra törekedve és egyszerűsítve a gyakornoki juttatásokra vonatkozó 

szabályokat; 

11. tudomásul veszi, hogy a hatóság törekszik a lehető legjobb nemek szerinti és földrajzi 

egyensúly elérésére felvételi folyamata során; megjegyzi, hogy a hatóság összes 

munkatársának 44%-a nő volt, 56%-a pedig férfi; megállapítja, hogy a hatóság 22 

különböző uniós ország állampolgárát, továbbá az Európai Gazdasági Térség egy 

országának (Norvégia) 1 állampolgárát is foglalkoztatja; 

12. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a hatóság számos fontos szabályt vezetett be a 

szakértők és a személyzet kötelezettségeire vonatkozóan arra az esetre, ha kilépnek a 

hatóságtól, többek között azt, hogy alá kell írniuk egy nyilatkozatot, amelyben 

elismerik, hogy tudomásuk van arról, hogy továbbra is állnak fenn kötelezettségeik a 

hatóság felé; 

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság 

13. tudomásul veszi, hogy a hatóság 2015-ben összeférhetetlenségi politikát alkalmazott a 

nem a személyzethez tartozók, többek között a felügyeleti tanácsa, igazgatótanácsa és 

fellebbviteli tanácsa tagjaira vonatkozóan; a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul 

veszi, hogy ez a politika az Európai Parlament által 2013. februárban szervezett, „Az 

összeférhetetlenség jobb elkerülése” című műhelymegbeszélés következtetéseinek, a 

Számvevőszék 15/2012. számú különjelentésében foglalt ajánlásoknak, valamint a 

decentralizált uniós ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéssel kapcsolatos 

iránymutatások tervezetének felhasználásával került kidolgozásra; továbbá megjegyzi, 

hogy a hatóság 2015-ben alkalmazta az összeférhetetlenségi politikát személyzetére 

vonatkozóan, amely többek között megköveteli, hogy a személyzet minden tagja éves 

nyilatkozatot töltsön ki az esetleges összeférhetetlenségekkel kapcsolatban; tudomásul 

veszi, hogy a hatóság felső vezetésének önéletrajzai és érdekeltségi nyilatkozatai 

közzétételre kerültek a hatóság honlapján; 

14. megjegyzi, hogy 2015. januárban a hatóság igazgatótanácsa elfogadta a 2015–2017 

közötti időszakra szóló, csalás elleni stratégiát, amelynek célja, hogy javítsa a hatóság 

abbéli képességeit, hogy megelőzze, feltárja, kivizsgálja és szankcionálja a csalás 
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gyanújára utaló eseteket; 

15. megjegyzi, hogy a hatóság igazgatótanácsi tagjainak érdekeltségi nyilatkozat helyett az 

összeférhetetlenség hiányát igazoló nyilatkozatot kell aláírniuk, sajnálja azonban, hogy 

az igazgatótanácsi tagok nyilatkozatait és önéletrajzait nem teszik közzé a hatóság 

honlapján; felhívja a hatóságot, hogy vezetősége szükséges nyilvános felügyeletének és 

ellenőrzésének biztosítása érdekében tegye közzé ezeket a dokumentumokat; 

16. megelégedéssel nyugtázza, hogy rendszeresen értékelik az érdekeltségi nyilatkozatok 

ténybeli helytállóságát, legalább évente egyszer, és hogy az etikai munkacsoport az 

egyszeri nyilatkozatokat is értékeli, amennyiben ilyeneket kap, valamint hogy ténybeli 

pontatlanságok és következetlenségek feltárása esetén megfelelő lépéseket tesznek a 

kérdések tisztázása érdekében; 

17. tudomásul veszi, hogy a hatóság a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályok 

elfogadását tervezi 2017 első felére; felhívja a hatóságot, hogy számoljon be a 

mentesítésért felelős hatóságnak a visszaélések bejelentéséről szóló szabályzata 

létrehozásáról és végrehajtásáról; 

18. megelégedéssel állapítja meg, hogy a hatóság külön kezdeményezéseket tett az érdekelt 

felekkel fenntartott, az etikai szabályai vezérelte kapcsolatainak átláthatóbbá tétele 

érdekében; továbbá megjegyzi, hogy az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatokat 

központilag koordinálják és tartják nyilván a külső kommunikációs politika és eljárások 

részeként; megjegyzi, hogy a hatóság honlapján közzéteszi az elnök és az ügyvezető 

igazgató programját, jelezve konferenciákon való részvételüket, érdekelt felekkel, a 

média képviselőivel, valamint más intézményekkel tartott megbeszéléseiket és egyéb 

lényeges tevékenységeiket, továbbá 2016 júliusa óta a hatóság honlapján közzéteszi a 

külső érdekelt felek és a hatóság személyzete közötti megbeszéléseket is; 

19. úgy véli, hogy a felügyelőbizottsági ülések és az érdekképviseleti csoportok 

nyilvánosan elérhető jegyzőkönyveit azonnal nyilvánosságra kellene hozni az ülések és 

a jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatala közötti jelenlegi akár három hónapos időbeli 

különbség csökkentése, valamint a lefolytatott vitákról és a tagok álláspontjáról és 

szavazási szokásairól való jobb tájékoztatás érdekében; úgy véli, hogy az uniós 

polgárokat az események internetes közvetítésével is jobban tájékoztatni lehetne; 

aggódik amiatt, hogy a különböző érintett felek, így az Európai Parlament is, 

gyakorlatilag nem egyformán férnek hozzá a belső ülések dokumentumaihoz és az 

azokon elhangzó információkhoz; véleménye szerint a hatóságnak ki kell alakítania egy 

biztonságos csatornát a visszaélést bejelentő személyek számára az elkövetkező évekre 

szóló cselekvési terve keretében; 

20. megállapítja, hogy a hatóság aktív és célzott politikát folytat, hogy az uniós polgárok 

körében ismertebbé tegye céljait, az előtte álló kihívásokat és tevékenységeit; továbbá 

megjegyzi, hogy a hatóság közös fogyasztóvédelmi napot tart az Európai 

Bankhatósággal (EBH) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal 

(EIOPA); 

Belső ellenőrzés 

21. tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) 
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ellenőrzést végzett az érdekelt felek kezelésére és a külső kommunikációra 

vonatkozóan; megjegyzi, hogy a hatóság az IAS öt ajánlása alapján cselekvési tervet 

dolgozott ki, amelyet az IAS elfogadott; tudomásul veszi, hogy a hatóság rendszeresen 

nyomon követi a cselekvési tervben leírt intézkedések végrehajtását; 

22. a hatóság tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az IAS által az előző években 

kiadott minden kritikus vagy nagyon fontos ajánlás lezárásra került; 

Teljesítmény 

23. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ellenőrizte a hitelminősítő intézetek hatóság 

által végzett felügyeletét; tudomásul veszi, hogy a hatóság az ellenőrzést követően 

cselekvési tervet készített a Számvevőszék ajánlásainak végrehajtására; felhívja a 

hatóságot, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv 

végrehajtásáról és az elért eredményekről;  

Egyéb megjegyzések 

24. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes 

körű és határidőkön belüli ellátását – gondosan az Európai Parlament és a Tanács által 

rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia; úgy véli, hogy a hatóságnak teljes mértékben ki 

kell használnia a megbízatása által biztosított mozgásteret tevékenységei 

arányosságának tényleges javítására; hangsúlyozza, hogy amikor a hatóság 

felhatalmazást kap 2. és 3. szintű intézkedések meghozatalára, e szabványok 

kidolgozása során különösen figyelnie kell a különböző nemzeti piacok sajátosságaira, 

és hogy az érintett piaci szereplőket és fogyasztóvédelmi szervezeteket idejekorán be 

kell vonni a szabványalkotás folyamatába, valamint a tervezési és végrehajtási 

szakaszokba; 

25. aggodalommal állapítja meg, hogy a hatóság nem él teljes mértékben a jogi keretében 

megállapított minden előjogával; hangsúlyozza, hogy a hatóságnak biztosítania kell 

forrásai maximalizálását, hogy teljes mértékben meg tudjon felelni előírt 

megbízatásának; ezzel összefüggésben megállapítja, hogy az Európai Parlament és a 

Tanács által adott megbízásra való erőteljesebb összpontosítás az eszközök hatékonyabb 

felhasználását és a célok eredményesebb teljesítését eredményezhetné; hangsúlyozza, 

hogy munkájának ellátása során – különös tekintettel végrehajtási jogszabályok 

megalkotására – a hatóságnak rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot tevékenységeiről; 

26. arra a következtetésre jut, hogy a hatóság finanszírozási rendszerét felül kell vizsgálni; 

felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a jelenlegi finanszírozási rendszer 

módosításának lehetőségét további, a piaci szereplők által fizetendő, megfelelően és 

arányosan meghatározott díjak bevezetésével, ami esetleg részben kiválthatná az 

illetékes nemzeti hatóságok hozzájárulásait, miközben biztosítaná autonómiáját és 

felügyeleti tevékenységeit; 

° 

° ° 
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27. A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal 

az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016. 

xx xxxx-i] állásfoglalására1. 

  

                                                 
1 E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000]. 
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VÉLEMÉNY A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére 

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2016/2188(DEC)) 

A vélemény előadója: Sander Loones 

 

 

JAVASLATOK 

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

1.  hangsúlyozza, hogy az ESMA alapvető szerepet játszik az uniós jogszabályok egységes 

alkalmazásának erősítésében és a nemzeti hatóságok közötti jobb koordinációban, 

valamint a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, az integráltabb és biztonságosabb 

pénzpiacok és a magas színvonalú fogyasztóvédelem, továbbá a felügyeleti gyakorlatok 

konvergenciájának biztosításában ezen a területen; 

2. tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az ESMA 2015. december 31-

én véget ért évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek minden 

lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek; mindazonáltal megállapítja, hogy a 

Számvevőszék értékelése nagyon rövid, és kevés javaslatot tartalmaz az ESMA 

hatékonyabb költségvetési gazdálkodására vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy az ESMA 

még mindig nem hajtotta teljes körűen végre a Számvevőszék 2011-es és 2012-es 

jelentésében szereplő észrevételek nyomon követését; 

3. emlékeztet, hogy a pénzügyi válságot követően a pénzügyi felügyeleti rendszer 

javításának biztosítása céljából az Európai Parlament volt a hajtóerő az új és átfogó 

Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) létrehozása mögött, amely magában 

foglalja a három európai felügyeleti hatóságot is; 

4. hangsúlyozza, hogy az ESMA-nak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes 

körű és határidőkön belüli ellátását – szigorúan az Európai Parlament és a Tanács által 

rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia; úgy véli, hogy az ESMA-nak teljes mértékben ki 

kell használnia a megbízatása által biztosított mozgásteret tevékenységei arányosságának 

tényleges javítására; hangsúlyozza, hogy amikor az ESMA felhatalmazást kap 2. és 3. 



 

PE593.873v02-00 14/17 RR\1121988HU.docx 

HU 

szintű intézkedések meghozatalára, e szabványok kidolgozása során különösen figyelnie 

kell a különböző nemzeti piacok sajátosságaira, és hogy az érintett piaci szereplőket és 

fogyasztóvédelmi szervezeteket idejekorán be kell vonni a szabványalkotás folyamatába, 

valamint a tervezési és végrehajtási szakaszokba; 

5. megjegyzi, hogy a 2015-ös költségvetést két egymást követő költségvetési módosítással 

csökkentették, ezzel racionálisan használva fel az uniós forrásokat; hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy a források elosztása során megfelelően biztosítsák a megfelelő szintet, a 

prioritások érvényesülését és a hatékonyságot; hangsúlyozza, hogy az ESMA 

eszköztárának esetleges bővülését megfelelő rangsorolási intézkedéseknek kell kísérniük; 

javasolja, hogy mivel az ESMA munkaterhelése a jogalkotási feladatokról fokozatosan 

áttevődik a felügyeleti konvergenciára és a végrehajtásra, költségvetése és alkalmazotti 

létszáma ennek megfelelően kerüljön meghatározásra; 

6. aggodalommal állapítja meg, hogy az ESMA nem él teljes mértékben a jogi keretében 

megállapított minden előjogával; hangsúlyozza, hogy az ESMA-nak biztosítania kell 

forrásai maximalizálását, hogy teljes mértékben meg tudjon felelni előírt megbízatásának; 

ezzel összefüggésben megállapítja, hogy az Európai Parlament és a Tanács által adott 

megbízásra való erőteljesebb összpontosítás hozzájárulhatna az eszközök hatékonyabb 

felhasználásához és a célok eredményesebb teljesítéséhez; hangsúlyozza, hogy 

munkájának ellátása során – különös tekintettel végrehajtási jogszabályok megalkotására 

– az ESMA-nak időben, rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell az Európai 

Parlamentet és a Tanácsot tevékenységeiről; 

7. arra a következtetésre jut, hogy az ESMA finanszírozási rendszerét felül kell vizsgálni; 

felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a jelenlegi finanszírozási rendszer 

módosításának lehetőségét további, a piaci szereplők által fizetendő, megfelelően és 

arányosan meghatározott díjak bevezetésével, ami esetleg részben kiválthatná az illetékes 

nemzeti hatóságok hozzájárulásait és biztosítaná autonómiáját és felügyeleti 

tevékenységeit; 

8. úgy véli, hogy a felügyelőbizottsági ülések és az érdekképviseleti csoportok nyilvánosan 

elérhető jegyzőkönyveit gyorsabban nyilvánosságra kellene hozni az ülések és a 

jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatala közötti jelenlegi akár három hónapos időbeli 

különbség csökkentése érdekében, és jobban kellene tükrözniük a lefolytatott vitákat, a 

tagok álláspontjait és szavazatait; úgy véli, hogy az uniós polgárokat az események 

internetes közvetítésével is jobban tájékoztatni lehetne, és sajnálja, hogy a különböző 

érintett felek, így az Európai Parlament is, gyakorlatilag nem egyformán férnek hozzá a 

belső ülések dokumentumaihoz és az azokon elhangzó információkhoz; üdvözli, hogy az 

ESMA kialakított egy csatornát a visszaélések jelzésére. 
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ZÁRÓSZAVAZÁSÁNAK 
EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 28.2.2017    
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Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, 

Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar 

Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, 

Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, 

Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel 

Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław 

Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-

Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor 
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INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 22.3.2017    
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A zárószavazáson jelen lévő tagok Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, 

Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-

François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia 

Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller 
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Raymond Finch, Jens Geier, Susanne Melior, Piernicola Pedicini, 

Janusz Zemke 
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