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NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1.  zdůrazňuje, že úloha orgánu EIOPA je zásadní pro podporu soudržného uplatňování 

právních předpisů Unie a lepší koordinace mezi vnitrostátními orgány i pro zajišťování 

finanční stability, transparentnosti, lépe integrovaných a bezpečnějších finančních trhů i 

vysokého stupně ochrany spotřebitelů a harmonizovaných postupů dohledu v této oblasti; 

2. bere na vědomí, že podle stanoviska Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá 

roční účetní závěrka orgánu EIOPA za rok končící dnem 31. prosince 2015, ve všech 

významných ohledech legální a správné; bere však na vědomí, že hodnocení Účetního 

dvora je velmi stručné a obsahuje jen málo návrhů na zlepšení účinnosti spravování 

rozpočtu orgánu EIOPA; vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy do konce 

roku 2015 neuhradily v plné výši svůj příspěvek za daný rok; bere na vědomí, že v této 

oblasti bylo ve srovnání s rokem 2014 dosaženo pokroku; 

3. připomíná, že Evropský parlament byl hnací silou při zavádění nového a soudržného 

Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS) zahrnujícího tři evropské orgány 

dohledu s cílem zajistit lepší systém finančního dohledu po finanční krizi; 

4. zdůrazňuje, že orgán EIOPA by měl zajistit, aby všechny úkoly byly vykonávány v 

úplnosti a ve stanovené lhůtě a přitom pečlivě dbát na to, aby plnil pouze ty úkoly, které 

mu Evropský parlament a Rada svěřily; konstatuje, že orgán EIOPA vynakládá značné 

zdroje na vypracovávání pokynů a doporučení; domnívá se, že orgán EIOPA by měl plně 

využít svůj mandát k účinné podpoře přiměřenosti všech svých činností; konstatuje, že 

kdykoli je orgán EIOPA pověřen vypracováním opatření na úrovni 2 a 3, měl by při 

přípravě těchto norem věnovat zvláštní pozornost specifickým rysům jednotlivých 

vnitrostátních trhů a tomu, aby příslušní účastníci trhu a organizace na ochranu 

spotřebitelů byli co nejdříve zapojeni do procesu stanovování norem i do fází jejich 

přípravy a provádění; 

5. zdůrazňuje, že bylo dohodnuto, že jakýkoli rozpočtový přebytek či schodek bude sdílen s 

členskými státy podle jejich poměru příspěvků; vyzývá Komisi, aby dohodnutý postup 

právně zformalizovala; 

6. se znepokojením konstatuje, že orgán EIOPA neuplatňuje všechny výsady stanovené v 

jeho právním rámci; zdůrazňuje, že by orgán EIOPA měl zajistit, aby došlo k 

maximalizaci zdrojů, a mohl tak plně vykonávat svůj právní mandát; v této souvislosti 

konstatuje, že důslednější zaměření na mandát, který mu udělily Evropský parlament a 

Rada, by mohlo vést k účinnějšímu plnění jeho cílů; zdůrazňuje, že během výkonu své 

činnosti a zejména při přípravě prováděcích právních předpisů musí orgán EIOPA 

pravidelně a souhrnně informovat Evropský parlament a Radu o svých krocích; 

7. zdůrazňuje, že při přidělování zdrojů je důležité zajistit jejich vhodnou úroveň, stanovení 

priorit a dosažení účinnosti a že v rozpočtu orgánu EIOPA stále existuje prostor pro 

racionalizaci; zdůrazňuje proto, že veškeré případné zvyšování objemu prostředků pro 

orgán EIOPA by měla doprovázet vhodná opatření, kterými se stanoví priority; poukazuje 
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na to, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu EIOPA v rostoucí míře 

přesouvá z legislativních úkolů ke sbližování dohledu a vymáhání předpisů v oblasti 

dohledu, měl by být orgánu EIOPA přidělen odpovídající rozpočet i lidské zdroje; 

8. dospívá k závěru, že způsob financování orgánu EIOPA je třeba přezkoumat; vyzývá 

Komisi, aby zvážila možnost změnit stávající způsob financování zavedením vhodně a 

přiměřeně nastavených poplatků pro účastníky trhu, které by případně nahradily příspěvky 

příslušných vnitrostátních orgánů a zároveň zajistily autonomii tohoto orgánu a jeho 

činnost v oblasti dohledu; 

9. domnívá se, že zápisy ze zasedání dozorčí rady a skupin zúčastněných stran, které jsou 

veřejně dostupné, by měly být zveřejňovány rychleji s cílem zkrátit stávající až tříměsíční 

prodlevu mezi schůzemi a zveřejňováním zápisů a že by měly poskytovat lepší přehled o 

diskusích, stanoviscích členů a hlasování; je přesvědčen, že informování občanů EU by se 

mohlo zlepšit také prostřednictvím internetového přenosu akcí; vyjadřuje politování nad 

tím, že jednotlivé zúčastněné strany včetně Evropského parlamentu mají de facto nerovný 

přístup k dokumentům a informacím z interních schůzí; zastává názor, že orgán EIOPA by 

měl v rámci svého akčního plánu na nadcházející roky zavést bezpečný mechanismus pro 

whistleblowing. 
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