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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí, že podle stanoviska Účetního dvora jsou operace Evropského orgánu pro 
bankovnictví (dále jen „orgán“), na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rok 2017, ve 
všech významných ohledech legální a správné; konstatuje však, že hodnocení Účetního 
dvora je velmi stručné a že Účetní dvůr nalezl určité nedostatky v zadávání veřejných 
zakázek, zejména pokud jde o služby, u nichž není odpovídající rovnováha mezi cenou
a kvalitou; zdůrazňuje, že takové postupy ukazují, že orgán klade příliš velký důraz na 
kvalitativní kritéria, což neumožňuje nalezení nejvíce ekonomicky výhodných řešení,
u nichž je vyvážený poměr mezi kvalitou a cenou; vyzývá orgán, aby tyto postupy zlepšil;

2. zdůrazňuje ústřední roli orgánu při zajišťování lepšího dohledu nad finančním systémem 
Unie za účelem zajištění finanční stability, nezbytné transparentnosti, lépe integrovaných
a bezpečnějších finančních trhů a vysoké míry ochrany spotřebitelů v Unii, především 
díky koordinaci posíleného dohledu nad vnitrostátními a mezinárodními orgány dohledu;

3. zdůrazňuje, že orgán by při zajišťování toho, aby veškerá činnost vyplývající
z regulačního rámce stanoveného Evropským parlamentem a Radou byla prováděna
v úplnosti a ve stanovené lhůtě, měl plnit úkoly a mandát, které mu byly přiděleny 
Evropským parlamentem a Radou, aby tak dosáhl optimálního využití zdrojů a splnění 
cílů; vyzývá orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna
a prováděna;

4. domnívá se, že orgán při výkonu své činnosti a zejména při přípravě prováděcích opatření 
musí o svých krocích pravidelně a úplně informovat Evropský parlament a Radu; 
zdůrazňuje, že s ohledem na povahu jeho úkolů je naprosto nezbytné, aby orgán jednal 
transparentně nejen vůči Evropskému parlamentu a Radě, ale i vůči občanům Unie;

5. zdůrazňuje, že orgán by při výkonu svého mandátu měl věnovat zvláštní pozornost zásadě 
proporcionality; zdůrazňuje, že zejména při navrhování opatření na úrovni 2 a 3 je třeba 
věnovat pozornost zvláštním charakteristikám finančních trhů v jednotlivých státech;

6. konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti orgánu v rostoucí míře přesouvá 
od regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, měly by být 
vnitřně přerozděleny rozpočtové a personální zdroje orgánu; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je třeba zajistit přiměřené stanovování priorit s ohledem na přidělování zdrojů;

7. konstatuje, že nedávný zátěžový test orgánu EBA přinesl velmi diskutabilní výsledky; 
vyzývá orgán EBA, Evropskou radu pro systémová rizika, ECB a Komisi, aby při 
sestavování zátěžových testů používaly jednotné metodiky, scénáře a předpoklady, aby se
v maximální možné míře předešlo možnému zkreslení výsledků;

8. konstatuje, že ke konci roku 2017 dosahoval celkový počet zaměstnanců 190 osob ve 
srovnání se 161 osobami na konci roku 2016;

9. zdůrazňuje, že je třeba přidělit více zdrojů na úkoly spojené s bojem proti praní peněz, aby 
orgán mohl plnit funkce dohledu a šetření ve vnitrostátních institucích; naléhavě orgán 
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vyzývá, aby zajistil, že příslušné orgány a úvěrové a finanční instituce budou uplatňovat 
evropské právní předpisy proti praní peněz a financování terorismu účinně a důsledně; 
žádá orgán, aby ve spolupráci s orgány ESMA a EIOPA vypracoval pokyny týkající se 
toho, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta rizika spojená s praním peněz
a financováním terorismu; vítá návrh Komise rozšířit pravomoci orgánu týkající se 
dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu z bankovního sektoru na 
celý finanční sektor, čímž by získal vedoucí úlohu, pokud jde o provádění příslušných 
úkolů a pravomoci v oblasti dohledu; dále v této souvislosti vítá, že byla přijata politika 
pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní orgány dohledu přijaly 
podobné politiky;

10. žádá Evropský orgán pro bankovnictví, aby vyšetřil arbitrážní systémy obchodování
s dividendami, jako je systém „cum-ex“, s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu 
finančních trhů a rozpočty členských států, určit povahu a význam aktérů v těchto 
systémech, posoudit, zda došlo k porušení vnitrostátního nebo unijního práva, posoudit 
opatření přijatá orgány finančního dohledu v členských státech a vypracovat vhodná 
doporučení pro reformu a činnost dotčených příslušných orgánů;

11. zdůrazňuje, že rozpočet orgánu je financován ze 40 % z finančních prostředků Evropské 
unie a ze 60 % z přímých příspěvků orgánů dohledu jednotlivých členských států a že toto 
smíšené financování může ohrozit jeho nezávislost a úkoly v oblasti dohledu; zdůrazňuje, 
že příjmy orgánu se v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie sníží,
a zdůrazňuje, že je třeba nalézt odpovídající mechanismy pro jeho financování, které by 
orgánu umožnily konzistentně, nezávisle a účinně vykonávat svůj mandát;

12. bere na vědomí rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU a finanční, 
administrativní, lidské a jiné dopady tohoto rozhodnutí; konstatuje, že nařízením o orgánu 
EBA byla změněno s cílem zohlednit rozhodnutí o přesunu sídla orgánu do Paříže 
(Francie), a bere na vědomí, že tento přesun je naplánován na začátek roku 2019; 
konstatuje, že jeho účetní závěrka a související poznámky byly vypracovány s použitím 
informací dostupných v okamžiku podpisu účetní závěrky, a upozorňuje na jeho 
rozpočtové důsledky; bere na vědomí, že v účetní závěrce orgánu jsou zaúčtovány rezervy 
na související náklady ve výši 6,7 milionu EUR a částka 11,2 milionu EUR na zbývající 
budoucí smluvní platby kanceláří v Londýně; vyzývá orgán EBA, aby zvážil možnost, že 
radikálně sníží své rezervy na zděděné náklady v Londýně; připomíná, že je důležité, aby 
tento přesun orgánu byl hladký a nákladově efektivní.
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