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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 

бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1.  подчертава, че ролята на Европейския орган за застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване (EIOPA) е от съществено значение за насърчаване на 

последователност в прилагането на правото на Съюза и на по-добра координация 

между националните органи и за осигуряване на финансова стабилност, 

прозрачност, по-добре интегрирани и по-сигурни финансови пазари, както и на 

високо равнище на защита на потребителите и сближаване на надзорните практики 

в тази област; 

2. отбелязва, че според Сметната палата операциите на EIOPA, свързани с годишните 

отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2015 г., са 

законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; отбелязва обаче, че 

оценката на Сметната палата е твърде лаконична и съдържа малко предложения за 

по-ефикасно управление на бюджета на EIOPA; изразява съжаление, че някои 

държави членки не са платили изцяло вноските си за 2015 г. до края на годината; 

отбелязва, че в тази област е отбелязан напредък в сравнение с 2014 г.; 

3. припомня, че Европейският парламент изигра ролята на движеща сила за 

създаването на нова и всеобхватна Европейска система за финансов надзор, 

включваща трите европейски надзорни органа (ЕНО), която да осигури система за 

по-добър финансов надзор след финансовата криза; 

4. подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички 

задачи, EIOPA следва внимателно да се придържа към задачите, възложени му от 

Европейския парламент и от Съвета; отбелязва, че EIOPA изразходва значителни 

ресурси за работа по изготвянето на насоки и препоръки; счита, че EIOPA следва да 

използва пълноценно своя мандат, за да насърчава ефективно пропорционалност 

във всички свои дейности; отбелязва, че когато EIOPA получи разрешение да 

изготвя мерки от ниво 2 и 3, той следва да обърне специално внимание на 

специфичните характеристики на различните национални пазари при определянето 

на съответните стандарти и че участниците на пазара и организациите за защита на 

потребителите следва да участват в широка степен и да бъдат включени на ранен 

етап в процеса на определяне на стандартите и на етапите на изготвяне и прилагане; 

5. отбелязва, че е договорено решение да се споделят бюджетните излишъци или 

дефицити с държавите членки в съответствие с алгоритъма за техните вноски; 

призовава Комисията да формализира договорената процедура; 

6. отбелязва със загриженост, че EIOPA не упражнява всички правомощия, 

определени в неговата правна уредба; подчертава, че EIOPA следва да гарантира 

оптимално използване на ресурсите, за да изпълнява в пълна степен законния си 

мандат; отбелязва в това отношение, че едно по-строго придържане към мандата, 

който му е предоставен от Европейския парламент и от Съвета, би могло да доведе 

до по-ефективно постигане на неговите цели; подчертава, че в хода на работата си, 
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и по-специално при изготвянето на законодателство за изпълнение, EIOPA трябва 

да информира редовно и изчерпателно Европейския парламент и Съвета относно 

своите дейности; 

7. подчертава, че е важно да се гарантира подходящо равнище, определяне на 

приоритетите и ефикасност по отношение на разпределението на ресурсите и че има 

възможности за допълнителна рационализация на бюджета на EIOPA; подчертава 

следователно, че всички евентуални увеличения на средствата на EIOPA следва да 

бъдат придружени от подходящи мерки за определяне на приоритетите; предлага, 

тъй като работата на EIOPA все повече се измества от законодателни задачи към 

сближаване в областта на надзора и прилагане на надзор, бюджетът и персоналът на 

EIOPA да се разпределят по съответния начин; 

8. заключава, че механизмът за финансиране на EIOPA трябва да бъде преразгледан; 

призовава Комисията да проучи възможността за промяна на настоящия механизъм 

за финансиране, като се въведат подходящо и пропорционално калибрирани такси 

за участниците на пазара, евентуално заменящи вноските на националните 

компетентни органи, като същевременно се обезпечи неговата независимост и 

дейността му в областта на надзора; 

9. счита, че протоколите от заседанията на Съвета на надзорниците и на групите на 

участниците, които са публично достъпни, следва да бъдат публикувани по-бързо, 

за да се намали настоящото забавяне от до три месеца между заседанията и 

публикуването на протоколите, и че протоколите следва да дават по-добра 

представа за проведените обсъждания, позициите на членовете и начина им на 

гласуване; счита, че информирането на гражданите на ЕС би могло също да се 

подобри чрез прякото излъчване на събития по интернет; изразява съжаление във 

връзка с фактически неравния достъп до документите и информацията от 

вътрешните заседания, който имат различните заинтересовани страни, в това число 

Европейският парламент; счита, че EIOPA следва да създаде защитен канал за 

лицата, сигнализиращи за нередности, в рамките на своя план за действие за 

следващите години. 
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