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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 na vědomí, že podle stanoviska Účetního dvora jsou operace Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „orgán“), na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka za rok 2017, ve všech významných ohledech legální a správné; 
konstatuje však, že hodnocení Účetního dvora je velmi stručné a obsahuje jen málo 
návrhů na zefektivnění finančního řízení orgánu EIOPA; vyzývá orgán, aby zajistil, aby 
doporučení Účetního dvora byla řádně zohledněna a provedena;

2. zdůrazňuje, že orgán sehrává ústřední úlohu, neboť přispívá k vytváření kvalitních 
společných norem a postupů regulace a dohledu, k jednotnému uplatňování právně 
závazných aktů Unie, k podněcování a podpoře delegování úkolů a povinností mezi 
příslušnými orgány, ke sledování a posuzování tržního vývoje v oblasti své působnosti a 
k posilování ochrany pojistníků, účastníků penzijních systémů a oprávněných osob;

3. zdůrazňuje, že orgán značně usnadňuje a podporuje koordinaci mezi vnitrostátními orgány 
dohledu a případně s institucemi odpovědnými za mezinárodní dohled;

4. zdůrazňuje, že orgán by měl při zajišťování toho, aby veškerou činnost  prováděl 
v úplnosti a ve stanovené lhůtě, plnit pouze úkoly a mandát, které mu byly přiděleny 
Evropským parlamentem a Radou, a neměl by jednat nad jejich rámec; vyzývá orgán, aby 
zajistil, aby doporučení Účetního dvora byla řádně zohledněna a provedena;

5. domnívá se, že orgán při výkonu své činnosti a zejména při přípravě prováděcích opatření 
musí o svých krocích pravidelně a úplně informovat Evropský parlament a Radu; 
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 by měl 
přihlížet ke zvláštním charakteristikám finančních trhů v jednotlivých státech;

7. bere na vědomí úsilí orgánu o interní přerozdělení svých rozpočtových a lidských zdrojů, 
neboť jeho pracovní náplň se v rostoucí míře přesouvá z regulačních úkolů ke sbližování 
dohledu a k prosazování předpisů; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
přiměřené stanovování priorit pro přidělování zdrojů;

8. konstatuje, že ke konci roku 2017 dosahoval celkový počet zaměstnanců 151 osob ve 
srovnání s koncem roku 2016, kdy orgán zaměstnával 139 osob;

9. zdůrazňuje, že je nutné orgánu přidělit dostatečné zdroje, posoudit jeho stávající 
pravomoci pro boj proti praní peněz a zajistit rychlou výměnu informací a zkušeností 
s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), které souvisejí s bojem proti praní peněz 
a financování terorismu; vyzývá orgán, aby společně s orgány EBA a ESMA vypracoval 
obecné pokyny pro to, jak by měla být do obezřetnostního dohledu zahrnuta rizika spojená 
s praním peněz a financováním terorismu;
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10. vítá, že orgán v rámci funkce dohledu, kterou zastává v souvislosti s praním peněz a 
financováním terorismu, přijal politiku pro whistleblowing, a zdůrazňuje, že je třeba, aby 
vnitrostátní orgány dohledu přijaly podobné politiky;

11. upozorňuje na skutečnost, že rozpočet orgánu je ze 40 % financován z finančních 
prostředků Evropské unie a ze 60 % z přímých příspěvků orgánů dohledu jednotlivých 
členských států 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 příjmy 
orgánu se v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie sníží, a 
zdůrazňuje, že je třeba nalézt vhodné způsoby jeho financování, neboť orgán může plnit 
svůj mandát konzistentně, nezávisle a účinně pouze v případě, že má k dispozici 
dostatečné finanční zdroje, které mu umožňují zajišťovat větší bezpečnost finančních trhů 
a účinnější ochranu evropských spotřebitelů.
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