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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos bankininkystės institucijos (toliau – 
Institucija) 2018 metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2. pabrėžia, kad Institucijos vaidmuo skatinant bendrą Europos finansų sistemos priežiūros 
tvarką yra labai svarbus, kad būtų galima užtikrinti finansinį stabilumą, geriau 
integruotą, veiksmingesnę ir saugesnę finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą 
Sąjungoje skatinant sąžiningumą ir skaidrumą produktų ir finansinių paslaugų rinkoje;

3. primena finansų sektoriaus priežiūros svarbą, nes tai būtina ir tikrai veiksminga kovos 
su mokestiniu sukčiavimu ir pinigų plovimu priemonė;

4. pabrėžia finansų sistemos atsakomybę įveikiant su tvarumu susijusius iššūkius ir 
užtikrinant, kad Sąjunga vykdytų savo Paryžiaus susitarime prisiimtus įsipareigojimus 
pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją; pabrėžia itin svarbų 
Institucijos vaidmenį integruojant su aplinka, socialiniais ir valdymo aspektais 
susijusius veiksnius į reguliavimo ir priežiūros sistemą ir sutelkiant bei nukreipiant 
privačiojo kapitalo srautus tvarioms investicijoms; todėl pabrėžia, kad reikia 
pakankamai išteklių skirti stebėsenai, kaip finansų įstaigos ir nacionalinės 
kompetentingos institucijos įgyvendina šią sistemą;

5. pažymi, kad Institucijos vaidmuo, įgaliojimai ir ištekliai kovos su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu srityje bus sustiprinti atsižvelgiant į naujus pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, dėl kurių 2019 m. kovo mėn. buvo pasiektas 
politinis susitarimas1; pabrėžia, kad Institucija turėtų imtis vadovaujamo vaidmens 
pinigų plovimo prevencijos srityje, pasinaudodama naujomis kompetencijomis ir 
sukurdama naują vidaus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu komitetą, 
todėl jai turėtų būti suteikti didesni žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, kad ji galėtų 
veiksmingai prisidėti prie to, kad nuosekliai ir veiksmingai būtų užkertamas kelias 
finansų sistemos naudojimui pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tikslais;

6. pabrėžia, kad Institucija, vykdydama savo veiklą, ypatingą dėmesį turi skirti 
suderinamumo su Sąjungos teise užtikrinimui, proporcingumo principo ir pagrindinių 
vidaus rinkos principų laikymuisi;

7. primygtinai ragina Instituciją per Europos Parlamento ir Tarybos nustatytą laikotarpį 
pateikti savo pasiūlymus, kaip sumažinti priežiūros ataskaitų teikimo naštą mažoms ir 
nesudėtingoms įstaigoms, kad būtų galima geriau užtikrinti proporcingumą2; prašo 
Institucijos užtikrinti nuoseklią apibrėžčių vartoseną visuose reguliuojamuosiuose ir 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_19_1655 
2 Remiantis įstaigos „IHK München and Genossenschaftsverband Bayern“ pateikta informacija.



nereguliuojamuosiuose dokumentuose3;

8. pabrėžia atviro, veiksmingo ir nepriklausomo administravimo svarbą visoms Sąjungos 
agentūroms ir visai Sąjungai; primena interesų konflikto problemą, kylančią dėl 
„sukamųjų durų“ reiškinių, ir pabrėžia, kad reikia bendros teisinės sistemos tokiems 
klausimams spręsti;

9. pažymi, kad Institucijos darbo krūvis nuolat kinta ir jos darbas apima tiek reguliavimo 
užduotis, tiek Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimą ir taikymą; pažymi, kad, siekiant 
palengvinti šiuos pokyčius, buvo perskirstyti vidiniai biudžeto ir personalo ištekliai; 
pabrėžia, kad Institucija niekada neturi bandyti viršyti savo įgaliojimų; atkreipia dėmesį 
į tai, kad sutelkus dėmesį į Europos Parlamento ir Tarybos suteiktų įgaliojimų vykdymą 
būtų veiksmingiau ir efektyviau naudojami ištekliai;

10. pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinėje ataskaitoje dėl 
ES agentūrų4, laikinieji darbuotojai turėtų dirbti pagal tokias pačias darbo sąlygas, kaip 
ir laikinąjį darbą naudojančios įmonės tiesiogiai įdarbinti darbuotojai; tačiau pažymi, 
kad, atrodo, jog Institucija neatliko jokio savo darbuotojų ir laikinųjų darbuotojų darbo 
sąlygų palyginimo; todėl ragina Instituciją išanalizuoti savo laikinųjų darbuotojų darbo 
sąlygas ir užtikrinti, kad jos derėtų su Sąjungos ir nacionaline darbo teise;

11. abejoja, ar naudojimasis laikinųjų darbuotojų ir išorės konsultantų paslaugomis, o ne 
savo darbuotojų skaičiaus didinimas, yra geriausias išteklių panaudojimas ilguoju 
laikotarpiu, ypač tokiuose strateginiuose sektoriuose kaip IT, kaip nurodė Audito 
Rūmai;

12. primena, kad Institucija iki šiol nepradėjo tirti dividendų arbitražo prekybos schemų, 
pavyzdžiui, „cum-ex“ arba „cum-cum“, kaip ragino Europos Parlamentas5;

13. prašo Institucijos ištirti dividendų arbitražo prekybos schemas, pavyzdžiui, „cum-ex“, 
kad būtų įvertinta galima grėsmė finansų rinkų vientisumui ir nacionaliniams 
biudžetams, išsiaiškinti šių schemų dalyvių ypatumus ir mastą, įvertinti, ar nebuvo 
pažeista nacionalinė arba Sąjungos teisė, įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi finansų 
priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat susijusioms kompetentingoms 
institucijoms pateikti deramas rekomendacijas dėl reformos ir veiksmų;

14. apgailestauja dėl to, kad dėl sprendimo nevykdyti bendrų Institucijos ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) viešųjų pirkimų procedūrų po to, kai 
Institucija persikėlė iš Londono į Paryžių, buvo nepasinaudota masto ekonomijos 
galimybėmis ir nebuvo užtikrintas didesnis veiksmingumas; ragina Instituciją, kai 
įmanoma, sustiprinti bendradarbiavimą su ESMA administracinės paramos paslaugų ir 
infrastruktūros valdymo paslaugų srityse, kai jos nesusijusios su Institucijos pagrindine 
veikla;

15. pažymi, kad dėl 2019 m. užbaigto Institucijos būstinės perkėlimo į Paryžių, į Institucijos 
ataskaitas įtraukti susijusioms išlaidoms skirti atidėjiniai, siekiantys 4,7 mln. EUR, ir 
likusiems būsimiems sutartiniams mokėjimams už jos biurus Londone skirti atidėjiniai, 
siekiantys 10,4 mln. EUR; siūlo, kad auditas būtų atliekamas tada, kai paaiškės visos 

3 Remiantis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario Michaelio Ikratho pateikta informacija.
4 OL C 417, 2019 12 11, p. 1. 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_LT.html
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persikėlimo sąnaudos ir pasekmės, siekiant nustatyti geriausios praktikos pavyzdžius ir 
tobulintinas sritis;

16. primena Institucijos naują vaidmenį, užduotis ir išteklius kovojant su pinigų plovimu ir 
terorizmo finansavimu; mano, kad veiksmingas šio vaidmens ir užduočių vykdymas 
priklauso nuo Priežiūros tarybos paramos;

17. atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad atmestas pasiūlymas ištirti banko „Danske Bank“ 
pinigų plovimo atvejį.
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