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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos bankininkystės institucijos (toliau –
Institucija) 2017 metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; vis dėlto pažymi, kad Audito Rūmų 
vertinimas yra labai trumpas ir jame nurodomi Institucijos viešųjų pirkimų procedūros 
trūkumai, daugiausia susiję su paslaugomis, kurių požiūriu neužtikrinta tinkama 
pusiausvyra tarp kainos ir kokybės aspektų; pabrėžia, kad tokios procedūros rodo, jog 
Institucija pernelyg sureikšmina kokybės kriterijus ir neleidžia išsiaiškinti ekonomiškai 
naudingiausių sprendimų, kurie padėtų išlaikyti tinkamą kokybės ir kainos pusiausvyrą; 
ragina Instituciją patobulinti šias procedūras;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija atlieka pagrindinį vaidmenį garantuojant geresnę 
Sąjungos finansų priežiūros sistemos priežiūrą, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas, 
būtinas skaidrumas ir geriau integruotos bei saugesnės finansų rinkos, taip pat aukštesnio 
lygio vartotojų apsauga Sąjungoje, visų pirma, skatinant koordinuoti griežtesnę priežiūrą 
su nacionalinėmis ir tarptautinėmis priežiūros institucijomis;

3. pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visi jai pavesti uždaviniai, susiję su Europos 
Parlamento ir Tarybos nustatyta reglamentavimo sistema, būtų visapusiškai ir laiku 
įvykdyti, turėtų vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis ir 
įgaliojimus ir neturėtų viršyti su šiomis užduotimis susijusių įgaliojimų, kad būtų galima 
optimaliai naudoti išteklius bei pasiekti tikslus; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus 
tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

4. pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama įgyvendinimo priemones, EBI 
turi reguliariai ir išsamiai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo veiklą; 
pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti 
skaidrumą ne tik Europos Parlamentui ir Tarybai, bet ir Sąjungos piliečiams;

5. pabrėžia, kad vykdydama savo įgaliojimus Institucija turėtų skirti ypatingą dėmesį 
proporcingumo principui; pabrėžia, kad ypač rengiant 2 ir 3 lygio priemones dėmesį 
reikėtų skirti nacionalinių finansų rinkų ypatumams;

6. pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su 
reguliavimo užduočių vykdymu, bet su Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimu ir taikymu, 
reikėtų perskirstyti vidinius Institucijos biudžeto ir darbuotojų išteklius; šiuo požiūriu 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamą su išteklių paskirstymu susijusių prioritetų 
nustatymo lygį;

7. pažymi, kad neseniai atlikto EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai yra 
labai ginčytini; ragina EBI, ESRV, ECB ir Komisiją rengiant testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis taikyti nuoseklią metodiką, scenarijus ir prielaidas siekiant 
kuo labiau išvengti galimų rezultatų iškraipymų;

8. pažymi, kad 2017 m. pabaigoje bendras darbuotojų skaičius buvo 190, palyginti su 161 
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darbuotojais 2016 m. pabaigoje;

9. pabrėžia, kad reikia skirti daugiau lėšų kovai su pinigų plovimu, kad Institucija galėtų 
vykdyti priežiūros funkcijas ir atlikti tyrimus, susijusius su nacionalinėmis institucijomis; 
primygtinai ragina Instituciją užtikrinti, kad kompetentingos institucijos ir kredito bei 
finansų įstaigos veiksmingai ir nuosekliai taikytų Europos kovos su pinigų plovimu ir 
teroristų finansavimu teisės aktus; prašo Institucijos, bendradarbiaujant su ESMA ir 
EIOPA, parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su pinigų plovimu ir teroristų 
finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą išplėsti 
Institucijos priežiūros įgaliojimus, susijusius su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, 
nuo bankų sektoriaus į visą finansų sektorių, taip suteikiant jai pagrindinį vaidmenį 
vykdant susijusias užduotis ir priežiūros įgaliojimus; be to, atsižvelgdamas į tai, palankiai 
vertina tai, kad buvo priimta informavimo apie pažeidimą politika, ir pabrėžia, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos turi patvirtinti panašią politiką;

10. prašo Europos bankininkystės institucijos atlikti tyrimą dėl dividendų arbitražo prekybos 
schemų, pavyzdžiui, „cum-ex“, taip siekiant įvertinti galimą grėsmę finansų rinkų 
vientisumui ir nacionaliniams biudžetams, išsiaiškinti šių schemų dalyvių ypatumus ir 
paplitimo mastą, įvertinti, ar šiais atvejais buvo pažeista nacionalinė arba Sąjungos teisė, 
įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi finansų priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat 
pateikti deramas rekomendacijas dėl atitinkamų kompetentingų institucijų reformos ir jų 
veiksmų;

11. pabrėžia, kad 40 proc. Institucijos biudžeto finansuojama Europos Sąjungos lėšomis ir 
60 proc. biudžeto – tiesioginiais valstybių narių priežiūros institucijų įnašais, ir kad ši 
mišraus finansavimo tvarka gali kelti grėsmę jos nepriklausomumui ir priežiūros 
užduotims; atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinei Karalystei nusprendus išstoti iš Sąjungos 
Institucijos pajamos sumažės, ir pabrėžia, kad reikia rasti tinkamą sprendimą dėl jos 
finansavimo, kuris sudarytų sąlygas Institucijai nuosekliai, nepriklausomai ir veiksmingai 
vykdyti savo įgaliojimus;

12. atkreipia dėmesį į JK sprendimą išstoti iš ES ir į šio sprendimo finansines, 
administracines, žmogiškąsias ir kitas pasekmes; pažymi, kad EBI reglamentas iš dalies 
pakeistas siekiant atspindėti sprendimą Institucijos būstinę perkelti į Paryžių (Prancūzija) 
ir pripažįsta, kad persikėlimas planuojamas 2019 m. pradžioje; pažymi, kad Institucijos 
finansinės ataskaitos ir aiškinamieji raštai parengti remiantis finansinių ataskaitų 
pasirašymo metu turėta informacija, ir atkreipia dėmesį į susijusį poveikį biudžetui; 
pažymi, kad į Institucijos finansines ataskaitas yra įtraukti susijusioms išlaidoms skirti 
atidėjiniai, kurie sudaro 6,7 mln. EUR, bei nurodoma 11,2 mln. EUR likusių būsimų 
sutartinių mokėjimų, suplanuotų biuro Londone reikmėms; ragina EBI išnagrinėti 
galimybę sumažinti šį rezervą dėl perimtų išlaidų Londone; primena, kad svarbu užtikrinti 
sklandų ir ekonomiškai efektyvų Institucijos perkėlimą.
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