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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по
бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. потвърждава, че съгласно Сметната палата („Палатата“) операциите на Европейския 
орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване („Органът“), 
свързани с годишните отчети за 2017 г., са законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти; отбелязва обаче, че оценката на Палатата е твърде лаконична и 
съдържа много малко предложения за подобряване на ефикасността на финансовото 
управление на EIOPA; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи 
последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

2. подчертава централната роля на органа да допринася за установяване на 
висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, за 
последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да насърчава 
и улеснява делегирането на задачи и отговорности между компетентните органи, да 
наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на своята компетентност и да 
насърчава защитата на титулярите на полици, членовете на пенсионни схеми и 
бенефициерите;

3. подчертава ролята на Органа за улесняване и насърчаване на координацията между 
националните надзорни органи и по целесъобразност – с институциите, отговарящи 
за международния надзор;

4. подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички 
задачи, Органът следва да изпълнява задачите и мандата, възложени му от 
Европейския парламент и от Съвета, и следва да остане в рамките на мандата на 
тези задачи; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи 
последващи действия и изпълнението на препоръките на Палатата;

5. счита, че при извършването на дейността си и особено при изготвянето на мерки за 
изпълнение, EIOPA трябва редовно и изчерпателно да информира Европейския 
парламент и Съвета за действията си; подчертава, че предвид естеството на 
неговите задачи от съществено значение е Органът да демонстрира прозрачност не 
само пред Европейския парламент и пред Съвета, но също така и пред гражданите 
на Съюза;

6. подчертава, че Органът следва да отдели особено внимание на принципа на 
пропорционалност при изпълнението на своя мандат; подчертава, че по-специално 
при формулирането на мерки от ниво 2 и ниво 3, следва да се обръща внимание на 
специфичните характеристики на националните финансови пазари;

7. отбелязва усилията на Органа за вътрешно преразпределяне на неговия бюджет и 
персонал предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от 
регулаторни задачи към сближаване в областта на надзора и прилагането; във 
връзка с това подчертава необходимостта да се гарантира подходящо равнище на 
определяне на приоритетите по отношение на разпределението на ресурсите;
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8. отбелязва, че в края на 2017 г. общият брой на служителите е бил 151 спрямо 139 в 
края на 2016 г.;

9. подчертава необходимостта да се разпределят достатъчно ресурси за разглеждане на 
въпроса със съществуващите правомощия за борба с изпирането на пари и да се 
гарантира бърз обмен с Европейския банков орган по въпросите, свързани с 
изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма; отправя искане към 
Органа да разработи общи насоки за обмена с ЕБО и ЕОЦКП относно начините за 
интегриране на рисковете, свързани с БИП/ФТ, в пруденциалния надзор;

10. приветства, в контекста на надзорната функция на Органа по отношение на борбата 
с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, приемането на политика 
относно подаването на сигнали за нередности и подчертава необходимостта 
националните надзорни органи да приемат подобни политики;

11. обръща внимание на факта, че бюджетът на Органа се финансира 40% със средства 
от Европейския съюз и 60% с преки вноски от надзорните органи на държавите 
членки и че тези механизми за смесено финансиране може да представляват заплаха 
за неговата независимост и за изпълняваните от него надзорни задачи; отбелязва 
решението на Обединеното кралство да се оттегли от ЕС и финансовите, 
административните, човешките и други последствия на това решение; подчертава, 
че приходите на Органа ще намалеят в резултат на решението на Обединеното 
кралство да се оттегли от Съюза, и изтъква необходимостта да се намерят 
подходящи механизми за неговото финансиране, тъй като единствено наличието на 
достатъчни финансови ресурси би позволило на Органа да изпълнява своя мандат 
последователно, независимо и ефективно, с оглед на повишаването на сигурността 
на финансовите пазари и по-ефективната защита на европейските потребители;
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