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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. zdůrazňuje, že podle stanoviska Účetního dvora jsou operace Evropského orgánu pro 
bankovnictví (dále jen „orgán“), na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rok 2018, 
ve všech významných ohledech legální a správné;

2. vyzdvihuje zásadní úlohu orgánu při prosazování společného režimu dohledu nad celým 
evropským finančním systémem, který má zajistit finanční stabilitu, integrovanější, 
efektivnější a bezpečnější finanční trh a vyšší úroveň ochrany spotřebitelů v Unii 
podporou rovných podmínek a transparentnosti na trhu produktů a finančních služeb;

3. připomíná význam dohledu nad finančním sektorem, který je nezbytným a skutečně 
efektivním nástrojem v boji proti daňovým podvodům a praní peněz;

4. zdůrazňuje odpovědnost finančního systému za řešení výzev udržitelnosti a za zajištění 
toho, aby Unie plnila závazky přijaté v Pařížské dohodě v souladu s Rámcovou 
úmluvou OSN o změně klimatu; poukazuje na klíčovou úlohu orgánu při integraci 
faktorů týkajících se životního prostředí, sociálních aspektů a řádné správy 
do regulačního a dohledového rámce a při uvolňování a řízení toků soukromého 
kapitálu do udržitelných investic; zdůrazňuje proto, že jsou zapotřebí dostatečné zdroje 
na sledování toho, jak tento rámec naplňují finanční instituce a příslušné vnitrostátní 
orgány;

5. konstatuje, že v rámci nových legislativních návrhů, o nichž bylo dosaženo politické 
dohody v březnu 20191, budou posíleny úloha, pravomoci a zdroje orgánu v boji proti 
praní peněz a financování terorismu; zdůrazňuje, že orgán by se měl ujmout hlavní 
iniciativy při předcházení praní peněz a využívat při tom nových pravomocí a nového 
interního výboru pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) a že by 
mu měly být zvýšeny lidské i materiální zdroje, aby mohl efektivně přispívat k 
soustavné a účinné prevenci zneužívání finančního systému k praní peněz a financování 
terorismu;

6. zdůrazňuje, že orgán musí při své činnosti věnovat zvláštní pozornost zajišťování 
souladu s právem Unie a dodržování zásady proporcionality a základních principů 
vnitřního trhu;

7. naléhá na orgán, aby předložil návrhy na snížení zátěže, kterou představuje podávání 
zpráv o výkonu dohledu pro malé a nepříliš složité instituce, ve lhůtě stanovené 
Evropským parlamentem a Radou, aby bylo dosaženo větší proporcionality2; žádá 
orgán, aby zajistil jednotné používání definic ve všech regulačních i neregulačních 
dokumentech3;

1  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1655 
2 Na podnět Průmyslové a obchodní komory v Mnichově a svazu Genossenschaftsverband Bayern.
3 Na podnět člena Evropského hospodářského a sociálního výboru Michaela Ikratha.
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8. poukazuje na význam otevřené, účinné a nezávislé správy všech agentur Unie a Unie 
jako celku; připomíná problém střetu zájmů v důsledku fenoménu „otáčivých dveří“ a 
zdůrazňuje, že k řešení těchto problémů je zapotřebí jednotný právní rámec;

9. konstatuje, že pracovní vytížení orgánu se stále vyvíjí a zahrnuje jak regulační úkoly, 
tak vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie; podotýká, že v souladu s tímto 
vývojem byly vnitřně přerozděleny rozpočtové a personální zdroje orgánu; zdůrazňuje, 
že orgán se nesmí nikdy snažit jednat nad rámec svého mandátu; poukazuje na to, že 
pokud se soustředí na mandát, který mu byl svěřen Evropským parlamentem a Radou, 
dosáhne účinnějšího a účelnějšího využívání zdrojů;

10. podotýká, že podle výroční zprávy Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 
20184 by dočasní zaměstnanci měli pracovat za stejných pracovních podmínek jako 
zaměstnanci přímo zaměstnaní příslušným subjektem; podotýká však, že orgán 
pravděpodobně neporovnal pracovní podmínky vlastních zaměstnanců a dočasných 
pracovníků; vyzývá proto orgán, aby analyzoval pracovní podmínky svých dočasných 
zaměstnanců a aby zajistil jejich soulad s evropským a vnitrostátním pracovním 
právem;

11. pochybuje o tom, že využívání dočasných pracovníků a externích konzultačních služeb 
namísto zvýšení počtu vlastních zaměstnanců je z dlouhodobého hlediska nejlepším 
způsobem využití prostředků, zejména ve strategických oblastech, jako je IT, jak uvádí 
Účetní dvůr;

12. připomíná, že orgán dosud nezahájil šetření ve věci arbitrážních systémů obchodování 
s dividendami, jako jsou systémy „cum-ex“ nebo „cum-cum“, k němuž jej vyzval 
Evropský parlament5;

13. požaduje, aby orgán provedl šetření arbitrážních systémů obchodování s dividendami, 
jako je cum-ex, aby posoudil potenciální hrozby pro integritu finanční trhů a pro státní 
rozpočty, aby zjistil povahu a velikost aktérů v těchto systémech, posoudil, zda došlo 
k porušení vnitrostátního nebo unijního práva, zhodnotil kroky orgánů finančního 
dohledu v členských státech a vydal patřičná doporučení pro reformu a pro postup 
dotčených příslušných orgánů;

14. vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku rozhodnutí orgánu a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy (ESMA) nevyhlašovat společná zadávací řízení při stěhování orgánu 
z Londýna do Paříže nebyly využity příležitosti k úsporám z rozsahu a ke zvýšení 
efektivity; vyzývá orgán, aby tam, kde je to možné, prohloubil spolupráci s orgánem 
ESMA, pokud jde o služby administrativní podpory a správy budov, které nesouvisejí 
s jeho hlavními činnostmi;

15. konstatuje, že v důsledku přestěhování sídla orgánu do Paříže v roce 2019 obsahuje jeho 
účetnictví rezervu ve výši 4,7 milionu EUR, která je určena na náklady spojené 
s přesunem, a rezervu na budoucí smluvní platby za kancelářské prostory orgánu 
v Londýně ve výši 10,4 milionu EUR; doporučuje, aby byl poté, co budou zjištěny 
všechny náklady a důsledky stěhování, proveden audit s cílem určit osvědčené postupy 

4 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1. 
5 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_CS.html
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a oblasti ke zlepšení;

16. připomíná novou roli, úkoly a zdroje orgánu v boji proti praní peněz a financování 
terorismu; má za to, že efektivní plnění této úlohy a úkolů závisí na podpoře správní 
rady;

17. v této souvislosti lituje zamítnutí návrhu prošetřit případ praní peněz v Danske Bank,
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