
AD\1174726LT.docx PE629.653v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2018/2204(DEC)

24.1.2019

NUOMONĖ

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2017 finansinių 
metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2018/2204(DEC))

Nuomonės referentas: Doru-Claudian Frunzulică



PE629.653v02-00 2/6 AD\1174726LT.docx

LT

PA_NonLeg



AD\1174726LT.docx 3/6 PE629.653v02-00

LT

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 vertybinių popierių ir rinkų 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 pateikiama keletas pasiūlymų, kaip padidinti 
ESMA finansų valdymo veiksmingumą; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius 
veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

2. atkreipia dėmesį į Institucijos vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas nacionalinių 
priežiūros institucijų ir, prireikus, institucijų, atsakingų už tarptautinę priežiūrą, veiksmų 
koordinavimui ir skatinant tai daryti;

3. pripažįsta, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos tikslas – gerinti ES vidaus 
finansų rinkos veikimą užtikrinant aukštą, veiksmingą ir nuoseklų reglamentavimo ir 
priežiūros lygį, skatinant finansų sistemų vientisumą ir stabilumą ir stiprinant tarptautinės 
priežiūros koordinavimą, kad būtų užtikrintas finansų sistemos stabilumas ir 
veiksmingumas;

4. pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai ir 
laiku įvykdytos, turėtų vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestas užduotis ir 
įgaliojimus ir neturėtų peržengti šių įgaliojimų ribų; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus 
tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą;

5. pabrėžia, kad, vykdydama savo darbą ir ypač rengdama įgyvendinimo priemones, ESMA 
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;

6. 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;

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

8. mano, kad bet koks galimas Institucijai skiriamų lėšų didinimas turi būti vykdomas kartu 
įgyvendinant tinkamas racionalizavimo priemones;

9. prašo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir 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 
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atvejais buvo pažeista nacionalinė ar Sąjungos teisė, įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi 
finansų priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat pateikti deramas rekomendacijas 
dėl atitinkamų kompetentingų institucijų reformos ir jų veiksmų;

10. pažymi, kad 2017 m. pabaigoje bendras darbuotojų skaičius buvo 226, palyginti su 204 
darbuotojais 2016 m. pabaigoje;

11. pabrėžia, kad reikia skirti pakankamai išteklių, kad būtų vykdomi esami kovos su pinigų 
plovimu įgaliojimai, ir užtikrinti greitą keitimąsi informacija su Europos bankininkystės 
institucija dėl pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu; prašo Institucijos, 
bendradarbiaujant su EBI ir EIOPA, parengti bendras gaires, kaip integruoti kovos su 
pinigų plovimu ir teroristų finansavimu riziką į prudencinę priežiūrą;

12. atsižvelgdamas į Institucijos su kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusią 
priežiūros funkciją, palankiai vertina tai, kad buvo priimtos informavimo apie pažeidimą 
gairės, ir pabrėžia, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi patvirtinti panašią politiką;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad 27 proc. Institucijos biudžeto finansuojama Europos Sąjungos 
lėšomis ir 42 proc. biudžeto – tiesioginiais valstybių narių priežiūros institucijų įnašais bei 
29 proc. – mokesčiais, gautais ir prižiūrimų subjektų (kredito reitingų agentūrų ir sandorių 
duomenų saugyklų), ir kad ši mišraus finansavimo tvarka gali kelti grėsmę jos 
nepriklausomumui ir priežiūros užduotims; atkreipia dėmesį į JK sprendimą išstoti iš ES ir 
į šio sprendimo finansines, administracines, žmogiškąsias ir kitas pasekmes; atkreipia 
dėmesį į tai, kad Jungtinei Karalystei nusprendus išstoti iš Sąjungos Institucijos pajamos 
sumažės, ir pabrėžia, kad reikia rasti tinkamą sprendimą dėl jos finansavimo.
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