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IEROSINĀJUMI 

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palāta atzīst, ka Eiropas Banku iestādes (turpmāk 

“Iestāde”) 2016. gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi 

un pareizi; aicina Iestādi nodrošināt Revīzijas palātas ieteikumu pienācīgu ņemšanu vērā 

un īstenošanu; 

2. uzsver, ka, nodrošinot visu Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtajā tiesiskajā 

regulējumā paredzēto uzdevumu pilnīgu izpildi un ievērojot to izpildes termiņus, Iestādei 

būtu rūpīgi jāpieturas pie tai uzticētajiem uzdevumiem, nebūtu jāpaplašina pilnvaras, ko 

tai uzticējis Eiropas Parlaments un Padome, un būtu jāpievērš īpaša uzmanība 

proporcionalitātes principam, lai optimāli izmantotu resursus un sasniegtu mērķus, ko tai 

noteicis Eiropas Parlaments un Padome; 

3. norāda uz Iestādes svarīgo lomu Savienības finanšu sistēmas labākas uzraudzības 

nodrošināšanā, lai garantētu Savienības finanšu tirgus finansiālo stabilitāti, nepieciešamo 

pārredzamību un lielāku drošību, jo īpaši koordinējot valsts uzraudzības iestāžu veikto 

uzraudzību, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par 

starptautisko uzraudzību, kā arī uzraugot to, lai konsekventi tiktu piemēroti Savienības 

tiesību akti; uzsver, ka šādai sadarbībai būtu jābalstās uz uzticēšanos; uzsver Iestādes 

nozīmi, augstā līmenī veicinot un sekmējot vienotus uzraudzības pasākumus patērētāju 

tiesību aizsardzības jomā; 

4. norāda — tā kā Iestādes darba uzdevumi mainās, Savienības tiesību aktu īstenošanas un 

piemērošanas uzdevumiem ņemot aizvien lielāku pārsvaru pār likumdošanas 

uzdevumiem, būtu jāveic Iestādes budžeta un cilvēkresursu iekšēja pārdale; uzskata, ka ir 

svarīgi, lai Iestādei būtu pietiekami līdzekļi, ar kuriem pilnībā īstenot tās uzdevumus, 

tostarp atrisināt jautājumu par papildu darba slodzi, kura rodas saistībā ar šo uzdevumu 

izpildi, vienlaikus nodrošinot to, ka par pienācīgu prioritāti tiek uzskatīta līdzekļu 

piešķiršana un budžeta izpildes efektivitāte; turklāt norāda, ka jautājumu par Iestādes 

darba slodzes palielināšanos var atrisināt iekšēji, pārdalot budžeta līdzekļus vai personālu 

ar nosacījumu, ka šāda pārdale nekavē Iestādi pilnībā īstenot tās pilnvaras un nodrošina 

Iestādes neatkarību uzraudzības uzdevumu veikšanā;  

5. uzsver, ka Iestādei pieejamie līdzekļi būtu jāizlieto saskaņā ar skaidrām prioritātēm un 

skaidri koncentrējoties uz pilnvarām, lai efektīvi sasniegtu vēlamos mērķus; norāda uz 

nepieciešamību regulāri pienācīgi izvērtēt Iestādes darbu, lai efektīvi, pārredzami un 

uzticami izmantotu tās līdzekļus; 

6. prasa, lai Iestāde regulāri, savlaicīgi un pilnīgi informētu Eiropas Parlamentu un Padomi 

par savām darbībām, jo īpaši attiecībā uz saistošu tehnisko standartu izstrādi, atzinumiem 

un noteikumiem, un tādējādi rīkotos pārredzami Savienības pilsoņu priekšā un apliecinātu, 

ka patērētāju aizsardzība ir tās prioritāte; 

7. uzskata, ka publiski pieejamos Uzraudzības padomes un ieinteresēto personu grupu 

sanāksmju protokolus vajadzētu publicēt ātrāk, vēl vairāk saīsinot pašreizējo laika nobīdi 
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starp sanāksmes norisi un protokolu publiskošanu, un ka tajos arī vajadzētu sniegt labāku 

pārskatu par notikušajām diskusijām, locekļu ieņemtajām nostājām un rīcību balsojot; 

uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes uzdevumu būtību, ir svarīgi, lai tā rīkotos pārredzami ne 

tikai Parlamenta un Padomes, bet arī Savienības pilsoņu priekšā; uzskata, ka saziņu ar 

sabiedrību būtu iespējams uzlabot ar pārraidēm tiešsaistē; norāda, ka būtu arī jāveicina ar 

iekšējām sanāksmēm saistītu dokumentu un informācijas pieejamība; atzinīgi vērtē to, ka 

no visu Eiropas uzraudzības iestāžu vidus informāciju par iestādes darbinieku sanāksmēm 

ar ieinteresētajām personām vispienācīgākajā apjomā sniedz Iestāde; atgādina, ka 

pārredzamības, demokrātiskās pārskatatbildības un sabiedrības kontroles nolūkā ir svarīga 

trauksmes cēlēju aizsardzība; 

8. saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības atgādina, ka ir svarīgi 

nodrošināt raitu un izmaksu ziņā efektīvu pārcelšanos no Londonas; aicina Iestādi 

aprēķināt visas iespējamās izmaksas un secina, ka pārejas periodā ir jānodrošina Iestādes 

darbība; 

9. atzinīgi vērtē to, ka darbības nepārtrauktības nodrošināšanas nolūkā pilsēta, kurā atradīsies 

Iestādes jaunā mītne, ir izvēlēta samērīgā laikposmā; norāda, ka Parlaments pilnībā veiks 

savus uzdevumus, lai minēto lēmumu īstenotu praksē. 
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