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POBUDE 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. potrjuje, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije Evropskega bančnega organa 

(v nadaljevanju: organ), povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto 2016, v vseh 

pomembnih vidikih zakonite in pravilne; poziva organ, naj poskrbi za ustrezno 

spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča; 

2. poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse naloge, izhajajoče iz 

regulativnega okvira, ki sta ga opredelila Evropski parlament in Svet, in se pri tem 

natančno držati dolžnosti in mandata, ki sta jih določili omenjeni instituciji, prav tako pa 

posebno pozornost nameniti načelu sorazmernosti, da bi optimiziral uporabo virov in 

dosegel predvidene cilje; 

3. spominja, da ima organ osrednjo vlogo pri izboljševanju nadzora nad finančnim 

sistemom Unije, zagotavljanju finančne stabilnosti, potrebne preglednosti in večje 

varnosti finančnega trga Unije, zlasti z usklajevanjem nadzora med nacionalnimi 

nadzornimi organi, sodelovanjem z institucijami, pristojnimi za mednarodni nadzor, če 

je to potrebno, ter s spremljanjem doslednega izvajanja zakonodaje Unije; poudarja, da 

bi moralo to sodelovanje temeljiti na vzajemnem zaupanju; poudarja, da organ na visoki 

ravni prispeva k zbliževanju nadzornih praks na področju varstva potrošnikov in jih 

spodbuja; 

4. ugotavlja, da se delo organa od regulativnih nalog vse bolj preusmerja k izvrševanju in 

uveljavljanju zakonodaje Unije, zato bi bilo treba interno prerazporediti njegov 

proračun in človeške vire; meni, da bi moral imeti organ na voljo zadostna sredstva, da 

bo lahko izvajal svoje naloge v celoti, med drugim učinkovito obvladal dodatne delovne 

obremenitve zaradi teh nalog, obenem pa skrbel za ustrezno določanje prednostnih 

nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev in proračunsko učinkovitostjo; prav tako 

poudarja, da je mogoče sleherno povečanje delovne obremenitve organa obravnavati 

interno, in sicer s prerazporeditvijo proračunskih virov ali delovne sile, če to ne ovira 

polnega izvajanja mandata organa, zagotavlja pa njegovo neodvisnost pri izvajanju 

nadzornih nalog;  

5. poudarja, da bi morala biti sredstva, ki so dana na voljo organu, uporabljena v skladu z 

jasno določenimi prednostnimi nalogami in jasno osredotočenostjo na mandat, da bo 

mogoče učinkovito doseči zastavljene cilje; ugotavlja, da bi bilo treba v rednih 

presledkih ustrezno ocenjevati delo organa, da se bodo njegova sredstva uporabljala bolj 

učinkovito, pregledno in verodostojno; 

6. pričakuje, da bo organ Evropski parlament in Svet redno, pravočasno in izčrpno 

obveščal o svojih dejavnostih, zlasti v zvezi s pripravo zavezujočih tehničnih 

standardov, mnenj in pravil, da bo državljanom Unije pokazal, da deluje pregledno in da 

je varstvo potrošnikov njegova prednostna naloga; 

7. meni, da bi bilo treba hitreje objavljati zapisnike sej odbora nadzornikov in skupin 

deležnikov, ki so dostopni javnosti, da bi se še bolj skrajšal čas med sejami in objavo, in 
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da bi bilo treba zagotoviti boljši vpogled v potek razprav, stališča članov in vzorce 

glasovanja; poudarja, da je ob upoštevanju narave nalog organa nujno, da je glede 

preglednosti odgovoren ne le Parlamentu in Svetu, temveč tudi vsem državljanom 

Unije; meni, da bi bilo mogoče stike z javnostjo izboljšati z neposrednimi prenosi 

dogodkov prek spleta; opozarja, da bi bilo treba poenostaviti tudi dostop do 

dokumentov in informacij v zvezi z internimi sestanki; pozdravlja, da je med 

evropskimi nadzornimi organi obseg razkritja informacij o sestankih uslužbencev z 

deležniki najprimernejši prav pri organu; opozarja, kako pomembna je zaščita 

prijaviteljev nepravilnosti za izboljševanje preglednosti, demokratične odgovornosti in 

javnega nadzora; 

8. opozarja, da je glede na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije neovirana in 

stroškovno učinkovita selitev organa iz Londona zelo pomembna; organ poziva, naj 

izračuna vse morebitne stroške, in ugotavlja, da je treba v prehodnem obdobju poskrbeti 

za njegovo nemoteno delovanje; 

9. pozdravlja, da je bilo v interesu poslovne kontinuitete mesto, ki bo gostilo novi sedež 

organa, izbrano v razumnem časovnem obdobju; poudarja, da bo Evropski parlament v 

celoti igral svojo vlogo pri uresničevanju te odločitve. 
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