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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az Európai Bankhatóság (a 
továbbiakban: a hatóság) 2018-as évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául 
szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

2. kiemeli, hogy a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi piac összehangoltabb, hatékonyabb és 
biztonságosabb működése, valamint a magas fokú fogyasztóvédelem Unión belüli 
biztosítása érdekében létfontosságú az a szerep, amelyet a hatóság a pénzügyi termékek 
és szolgáltatások piacán a tisztességes és átlátható gyakorlatok előmozdítása révén, 
valamint az európai pénzügyi rendszerben a közös felügyeleti rendszer előmozdítása 
terén betölt;

3. emlékeztet a pénzügyi ágazat felügyeletének fontosságára, mivel a felügyelet az 
adócsalás és a pénzmosás elleni küzdelem szükséges és valóban hatékony eszköze;

4. hangsúlyozza a pénzügyi rendszer felelősségét a fenntarthatósági kihívások kezelésében 
és annak biztosításában, hogy az Unió teljesítse az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeit; 
hangsúlyozza a hatóság központi szerepét a környezeti, társadalmi és irányítási 
tényezőknek a szabályozási és felügyeleti keretbe történő integrálása, valamint a 
magántőke fenntartható befektetések felé történő mozgósítása és irányítása terén; 
hangsúlyozza ezért, hogy elegendő forrásnak kell rendelkezésre állnia e keret 
végrehajtásának a pénzügyi intézmények és illetékes nemzeti hatóságok általi 
ellenőrzéséhez;

5. tudomásul veszi, hogy a hatóság pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelemben játszott szerepét, hatásköreit és erőforrásait meg fogják erősíteni azok az 
új jogalkotási javaslatok, melyekről 2019 márciusában politikai megállapodás született1; 
hangsúlyozza, hogy a hatóságnak vezető szerepet kell vállalnia a pénzmosás 
megelőzésében, kihasználva az új hatásköröket és a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelemmel foglalkozó új belső bizottság létrehozását, és ezért 
növelni kell a rendelkezésére álló emberi és anyagi erőforrásokat annak érdekében, 
hogy hatékonyan hozzájáruljon a pénzügyi rendszer pénzmosás és 
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának következetes és hatékony 
megelőzéséhez;

6. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak a tevékenységei végzése közben figyelmet kell 
fordítania az uniós joggal való összeegyeztethetőség biztosítására, az arányosság 
elvének betartására, valamint a belső piacra vonatkozó alapelveknek való megfelelésre;

7. sürgeti a hatóságot, hogy az Európai Parlament és a Tanács által megállapított határidőn 
belül, az arányosság hatékonyabb érvényesítése érdekében tegye meg javaslatait a kis 

1  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1655 
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méretű és nem összetett intézmények felügyeleti célú jelentéstételi terheinek 
enyhítésére2; felszólítja a hatóságot, hogy gondoskodjék a meghatározások következetes 
használatáról minden szabályozói és nem szabályozói dokumentumban3;

8. hangsúlyozza a nyitott, hatékony és független igazgatás fontosságát valamennyi uniós 
ügynökség és az Unió egésze számára; emlékeztet a „forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatos 
helyzetekből eredő összeférhetetlenség problémájára, és hangsúlyozza, hogy egységes 
jogi keretre van szükség az ilyen problémák kezeléséhez;

9. megállapítja, hogy a hatóság munkaterhelése folyamatosan változik, és mind 
szabályozási feladatokat, mind az uniós jog érvényesítését és alkalmazását magában 
foglalja; megállapítja, hogy e változás megkönnyítése érdekében költségvetési és 
személyzeti erőforrásait belsőleg át kellett csoportosítani; hangsúlyozza, hogy a 
hatóságnak soha nem szabad megkísérelnie túllépni megbízatását; rámutat, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács által rábízott feladatra való összpontosítás a források 
eredményesebb és hatékonyabb kihasználását fogja eredményezni;

10. megállapítja, hogy a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2018. évi pénzügyi 
évre vonatkozóan kiadott éves jelentése4 értelmében a kölcsönzött munkaerőt 
ugyanolyan alkalmazási feltételek mellett kell foglalkoztatni, mint a kölcsönvevő 
vállalkozás által közvetlenül foglalkoztatottakat; megjegyzi azonban, hogy 
valószínűnek tűnik, hogy a hatóság nem hasonlította össze a saját és a kölcsönzött 
munkavállalók munkakörülményeit; ezért felhívja a hatóságot, hogy vizsgálja meg 
kölcsönzött munkavállalóinak foglalkoztatási feltételeit, és biztosítsa, hogy azok 
összhangban legyenek az uniós és tagállami munkaügyi törvényi rendelkezésekkel;

11. kétli, hogy az erőforrások felhasználása szempontjából hosszú távon hatékonyabb az 
ideiglenes munkavállalók és a külső tanácsadók alkalmazása a saját személyzet 
létszámának növelése helyett, különösen az olyan stratégiai ágazatokban, mint az 
informatika, amint azt a Számvevőszék megállapította;

12. emlékeztet, hogy a hatóság mindeddig nem indított vizsgálatot az osztalékarbitrázs-
kereskedelmi rendszerek, például a cum-ex vagy a cum-cum tekintetében, a Parlament 
kérésének megfelelően5;

13. kéri, hogy a hatóság folytasson vizsgálatot az osztalékarbitrázs-kereskedelmi 
rendszerek, például a cum-ex tekintetében, hogy fel lehessen mérni a pénzügyi piacok 
integritását és a nemzeti költségvetéseket fenyegető potenciális veszélyeket, hogy meg 
lehessen állapítani az ilyen rendszerek szereplőinek jellegét és nagyságrendjét, hogy 
meg lehessen állapítani, hogy megsértették-e a nemzeti vagy az uniós jogot, hogy 
értékelni lehessen a tagállami pénzügyi felügyeletek által hozott intézkedéseket, 
valamint hogy megfelelő ajánlásokat lehessen tenni az érintett illetékes hatóságoknak a 
reformokra és intézkedésekre vonatkozóan;

14. sajnálja, hogy a hatóság székhelyének Londonból Párizsba való költöztetésekor nem 

2 az IHK München és Genossenschaftsverband Bayern hozzájárulása alapján
3 a Michael Ikrath, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja által szolgáltatott adatok alapján
4 HL C 417., 2019.12.11., 1. o. 
5  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_HU.html
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használták ki a méretgazdaságosságban és a hatékonyságnövelésben rejlő lehetőségeket, 
mivel úgy döntöttek, hogy a hatóságnak és az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak 
(ESMA) nem lehetnek közös közbeszerzési eljárásaik; felhívja a hatóságot, hogy – 
amennyiben kivitelezhető – erősítse meg az együttműködést az ESMA-val az 
adminisztratív támogató szolgáltatások és a létesítménykezelési szolgáltatások terén, 
amelyek nem kapcsolódnak a fő tevékenységekhez;

15. megjegyzi, hogy a hatóság székhelyének 2019. évi, Párizsba történő áthelyezése 
következtében a beszámoló 4,7 millió EUR összegű céltartalékot tartalmaz a 
kapcsolódó költségekre, valamint 10,4 millió EUR összegű céltartalékot a londoni 
irodáihoz kapcsolódó szerződésekből eredő, jövőben esedékes kifizetésekre; javasolja, 
hogy a jövőben követendő gyakorlatok és a kijavítandó hibák azonosítása érdekében 
végezzenek ellenőrzést, amikor a költözés valamennyi költsége és következménye már 
jól látható;

16. emlékeztet a hatóság új szerepére, feladataira és erőforrásaira a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben; úgy véli, hogy e szerep és feladatok 
hatékony ellátása a felügyeleti tanács támogatásától függ;

17. ezzel összefüggésben sajnálatát fejezi ki a Danske Bank pénzmosási ügyének 
kivizsgálására irányuló javaslat elutasítása miatt;
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