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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza, że w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej 
„Trybunałem”) transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanego dalej 
„Urzędem”) za rok 2017 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach; 
uważa, że ocena Trybunału Obrachunkowego jest bardzo krótka i zawiera niewiele 
sugestii dotyczących poprawy efektywności zarządzania budżetem ESMA; apeluje do 
Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń Trybunału;

2. podkreśla rolę Urzędu w ułatwianiu i wspieraniu koordynacji między krajowymi 
organami nadzoru oraz, w stosownych przypadkach, z instytucjami odpowiedzialnymi za 
nadzór międzynarodowy;

3. przyjmuje do wiadomości, że zadania Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych obejmują usprawnienie funkcjonowania wewnętrznych rynków 
finansowych UE przez zagwarantowanie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności 
regulacji i nadzoru, promowanie integralności i stabilności systemów finansowych, a 
także wzmocnienie międzynarodowej koordynacji nadzoru w celu zapewnienia stabilności 
i efektywności systemu finansowego;

4. podkreśla, że Urząd powinien wypełniać zadania i uprawnienia przyznane mu przez 
Parlament Europejski i Radę, upewniając się, iż w pełni i w przewidzianym terminie 
wykonuje powierzoną mu misję, a ponadto powinien przestrzegać zakresu mandatu 
dotyczącego tych zadań; apeluje do Urzędu o należyte uwzględnienie i wdrożenie zaleceń 
Trybunału;

5. uważa, że wykonując swoją pracę, a zwłaszcza opracowując środki wykonawcze, ESMA 
musi regularnie i wyczerpująco informować Parlament Europejski i Radę o 
podejmowanych działaniach; podkreśla, że ze względu na charakter swoich zadań Urząd 
musi dbać o przejrzystość nie tylko wobec Parlamentu Europejskiego i Rady, ale też 
wobec obywateli Unii;

6. podkreśla, że wykonując swój mandat, Urząd powinien zwracać szczególną uwagę na 
zasadę proporcjonalności; podkreśla, że w szczególności przy formułowaniu środków 
poziomu 2 i 3 należy zwracać uwagę na specyficzne cechy krajowych rynków 
finansowych;

7. zauważa, że ciężar obowiązków Urzędu w coraz większym stopniu przenosi się z zadań 
regulacyjnych ku egzekwowaniu i stosowaniu prawa unijnego, w związku z czym należy 
dokonać przesunięć jego środków budżetowych i zasobów kadrowych; podkreśla w 
związku z tym potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu określenia priorytetów w 
odniesieniu do przydziału środków;

8. uważa, że jakiemukolwiek ewentualnemu zwiększeniu środków dla Urzędu muszą 
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towarzyszyć odpowiednie działania racjonalizacyjne;

9. zwraca się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, aby przeprowadziły dochodzenie w sprawie 
systemów obrotu wykorzystujących arbitraż dywidendowy, takich jak cum-ex, w celu 
oceny potencjalnych zagrożeń dla integralności rynków finansowych i budżetów 
krajowych, ustalenia charakteru i rangi podmiotów uczestniczących w tych systemach, 
oceny, czy doszło do naruszenia prawa krajowego lub prawa Unii, oceny działań 
podjętych przez organy nadzoru finansowego w państwach członkowskich oraz zalecenia 
zainteresowanym właściwym organom stosownych reform i działań;

10. zwraca uwagę, że pod koniec 2017 r. liczba pracowników wynosiła łącznie 226 osób w 
porównaniu z 204 osobami pod koniec 2016 r.;

11. podkreśla potrzebę przeznaczenia wystarczających środków, zajęcia się istniejącymi 
uprawnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zapewnienia szybkiej 
wymiany informacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego w zakresie prania 
pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu; zwraca się do Urzędu o 
opracowanie w porozumieniu z EUNB i EIOPA wspólnych wytycznych dotyczących 
sposobu włączenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu 
do nadzoru ostrożnościowego;

12. w kontekście funkcji nadzorczej Urzędu w odniesieniu do przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie wytycznych 
dotyczących informowania o nieprawidłowościach oraz podkreśla potrzebę przyjęcia 
podobnych strategii politycznych przez krajowe organy nadzoru;

13. zwraca uwagę na fakt, że budżet Urzędu jest finansowany w 27 % ze środków Unii 
Europejskiej, w 42 % z bezpośrednich składek organów nadzoru państw członkowskich, 
w 29 % z opłat pobieranych od nadzorowanych podmiotów (agencje ratingowe i 
repozytoria transakcji), a w 2 % z innych źródeł, oraz że te mieszane mechanizmy 
finansowania mogą stanowić zagrożenie dla jego niezależności i zadań nadzorczych; 
odnotowuje decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z UE oraz finansowe, 
administracyjne, ludzkie i inne skutki tej decyzji; zwraca uwagę, że dochody Urzędu 
zmniejszą się w wyniku decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii, i 
podkreśla potrzebę znalezienia odpowiednich rozwiązań w zakresie jego finansowania.
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