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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 však na vědomí, že hodnocení Účetního dvora je velmi stručné a obsahuje jen málo 
návrhů na zlepšení účinnosti finančního řízení orgánu ESMA; vyzývá orgán, aby zajistil, 
že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

2. zdůrazňuje úlohu orgánu ESMA, pokud jde o usnadňování a podporu koordinace mezi 
vnitrostátními orgány dohledu a případně s institucemi odpovědnými za mezinárodní 
dohled;

3. je si vědom toho, že úkolem Evropského orgánu pro cenné trhy a papíry je zlepšit 
fungování vnitřních finančních trhů EU zajištěním vysoké, účinné a jednotné úrovně 
regulace a dohledu, podporovat integritu a stabilitu finančních systémů a posilovat 
mezinárodní koordinaci dohledu, aby byla zajištěna stabilita a účinnost finančního 
systému;

4. zdůrazňuje, že orgán by měl dbát na to, aby veškerá činnost byla prováděna v úplnosti a 
ve stanovených lhůtách, avšak měl by plnit pouze úkoly a mandát, které mu byly 
přiděleny Evropským parlamentem a Radou, a nesmí tento mandát překračovat; vyzývá 
orgán, aby zajistil, že doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněna a prováděna;

5. domnívá se, že při výkonu své činnosti a zejména při přípravě prováděcích opatření musí 
orgán ESMA pravidelně a úplně informovat Evropský parlament a Radu o své činnosti; 
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;

6. 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;

7. konstatuje, že protože se činnost orgánu stále více přesouvá od regulačních úkolů k 
uplatňování právních předpisů Unie a jejich dodržování, mělo by dojít k přerozdělení 
rozpočtových a personálních zdrojů orgánu; v této souvislosti zdůrazňuje, že při 
přidělování zdrojů je třeba řádně stanovovat priority;

8. je přesvědčen, že veškeré zvyšování objemu prostředků pro orgán musí doprovázet 
vhodná racionalizační opatření;

9. žádá Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro bankovnictví, aby 
vyšetřily arbitrážní systémy obchodování s dividendami, jako jsou systémy „cum-ex“, s 
cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů a rozpočet členských států; 
aby určily povahu a význam aktérů v těchto systémech; aby posoudily, zda došlo k 
porušení vnitrostátního nebo unijního práva;  aby vyhodnotily opatření přijatá orgány 
finančního dohledu v členských státech  a aby vypracovaly vhodná doporučení pro 
reformu a činnost dotčených příslušných orgánů;
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10. konstatuje, že ke konci roku 2017 byl celkový počet zaměstnanců 226 oproti 204 na konci 
roku 2016;

11. zdůrazňuje, že je nutné orgánu přidělit dostatečné zdroje, posoudit jeho stávající 
pravomoci v oblasti boje proti praní peněz a zajistit rychlou výměnu informací a 
zkušeností s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) o boji proti praní peněz a proti 
financování terorismu; vyzývá orgán, aby společně s orgány EBA a EIOPA vypracoval 
obecné pokyny týkající se toho, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta 
rizika spojená s praním špinavých peněz a financováním terorismu;

12. vítá skutečnost, že v rámci funkce dohledu, kterou orgán zastává v souvislosti s praním 
peněz a financováním terorismu, byly přijaty pokyny pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že 
je třeba, aby vnitrostátní orgány dohledu přijaly podobné politiky;

13. upozorňuje na to, že rozpočet orgánu je financován z 27 % z finančních prostředků 
Evropské unie, ze 42 % z přímých příspěvků orgánů dohledu jednotlivých členských států 
a z 29 % poplatky od subjektů, které jsou předmětem dohledu (od ratingových agentur a 
registrů obchodních údajů), a z 2 % z jiných zdrojů, a že toto smíšené financování může 
ohrozit jeho nezávislost a úkoly v oblasti dohledu; bere na vědomí rozhodnutí Spojeného 
království vystoupit z EU a finanční, administrativní, lidské a jiné dopady tohoto 
rozhodnutí; zdůrazňuje, že v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie 
dojde ke snížení příjmů orgánu, a poukazuje na to, že je třeba nalézt vhodné způsoby jeho 
financování.
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