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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Revīzijas palāta atzīst, ka Eiropas Banku iestādes (“Iestāde”) 2018. gada 
pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2. uzsver, ka Iestādei ir ļoti svarīga loma vienota uzraudzības režīma veicināšanā Eiropas 
finanšu sistēmā, lai Savienībā nodrošinātu finanšu stabilitāti, labāk integrētu, efektīvāku 
un drošāku finanšu tirgu, kā arī augstu patērētāju aizsardzības līmeni, veicinot 
godīgumu un pārredzamību preču un finanšu pakalpojumu tirgū;

3. atgādina, ka ir svarīgi uzraudzīt finanšu sektoru, kas ir vajadzīgs un patiesi efektīvs 
instruments, ar kuru tiktu apkarota krāpšana nodokļu jomā un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācija;

4. uzsver, ka finanšu sistēmas pienākums ir reaģēt uz ilgtspējas izaicinājumiem un 
nodrošināt, ka Savienība īsteno saistības, ko tā ir uzņēmusies Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā 
Parīzes nolīgumā; uzsver Iestādes nozīmīgo lomu attiecībā uz vidisko, sociālo un ar 
pārvaldību saistīto faktoru iestrādi regulatīvajā un uzraudzības sistēmā un privāto 
kapitāla plūsmu izmantošanu un novirzīšanu ilgtspējīgām investīcijām; tādēļ uzsver, ka 
ir vajadzīgi pietiekami resursi, lai uzraudzītu to, kā finanšu iestādes un kompetentās 
valsts iestādes minēto sistēmu īsteno;

5. norāda, ka, ņemot vērā jaunos tiesību aktu priekšlikumus, par kuriem 2019. gada martā 
tika panākta politiska vienošanās1, Iestādei būs lielāka loma, pilnvaras un resursi 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas 
apkarošanas (AML/CFT) jomā; uzsver, ka Iestādei būtu jāuzņemas vadošā loma 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, izmantojot jaunās kompetences un 
izveidojot jaunu iekšēju AML/CFT komiteju, un tādēļ tai būtu jānodrošina lielāka spēja 
cilvēkresursu un materiālo resursu jomā, lai būtiski palīdzētu konsekventi un efektīvi 
novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un 
terorisma finansēšanai;

6. uzsver, ka Iestādei savā darbībā būtu jāpievērš īpaša uzmanība atbilstības 
nodrošināšanai Savienības tiesību aktiem, kā arī proporcionalitātes principa un iekšējā 
tirgus pamatprincipu ievērošanai;

7. mudina Iestādi Eiropas Parlamenta un Padomes noteiktajā termiņā iesniegt 
priekšlikumus par to, kā samazināt uzraudzības pārskatu sniegšanas slogu mazām un 
nesarežģītām iestādēm, lai panāktu lielāku proporcionalitāti2; aicina Iestādi nodrošināt 
definīciju konsekventu izmantošanu visos regulatīvajos un neregulatīvajos 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_19_1655 
2 Pamatojoties uz IHK München un Genossenschaftsverband Bayern sniegto informāciju.
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dokumentos3;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai visām Savienības aģentūrām un Savienībai kopumā būtu 
atvērta, efektīva un neatkarīga administrācija; atgādina par interešu konfliktu, kas rodas 
saistībā ar “virpuļdurvju efekta” situācijām, un uzsver, ka šādu jautājumu risināšanai ir 
vajadzīgs vienots tiesiskais regulējums;

9. norāda, ka Iestādes darba apjoms pastāvīgi mainās un ietver gan regulatīvus uzdevumus, 
gan Savienības tiesību aktu izpildi un piemērošanu; norāda — lai veicinātu šo attīstību, 
budžeta resursi un cilvēkresursi ir iekšēji pārdalīti; uzsver, ka Iestāde nekādā gadījumā 
nedrīkst mēģināt pārsniegt savas pilnvaras; norāda, ka koncentrēšanās uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes uzticētajām pilnvarām ļaus izmantot resursus efektīvāk un 
lietderīgāk;

10. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 
2018. finanšu gadu4 pagaidu darbiniekiem būtu jānodrošina tādi paši darba apstākļi kā 
lietotājuzņēmuma tieši nodarbinātajam personālam; tomēr norāda, ka Iestāde visdrīzāk 
nav salīdzinājusi savu darbinieku un pagaidu darbinieku darba apstākļus; tādēļ aicina 
Iestādi analizēt pagaidu darbinieku darba apstākļus un nodrošināt, lai tie atbilstu 
Savienības un valsts darba tiesību aktiem;

11. apšauba, vai pagaidu darbinieku un ārējo konsultantu izmantošana tā vietā, lai 
palielinātu savu darbinieku skaitu, ir vislabākais resursu izmantojums ilgtermiņā, jo 
īpaši tādās stratēģiskās nozarēs kā IT, kā to norādījusi Revīzijas palāta;

12. atgādina, ka Iestāde līdz šim nav sākusi izmeklēšanu par dividenžu arbitrāžas 
tirdzniecības shēmām, piemēram, cum-ex vai cum-cum, kā to aicinājis darīt Eiropas 
Parlaments5;

13. prasa Iestādei veikt izmeklēšanu saistībā ar dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmām, 
piemēram, cum-ex, lai novērtētu iespējamos draudus finanšu tirgu integritātei un valstu 
budžetam, noteiktu šādu shēmu dalībnieku veidu un skaitu, novērtētu, vai ir notikuši 
valstu vai Savienības tiesību aktu pārkāpumi, novērtētu finanšu uzraudzības iestāžu 
veiktās darbības dalībvalstīs un sniegtu attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piemērotus reformu un rīcības ieteikumus;

14. pauž nožēlu par to, ka iespējas gūt apjomradītus ietaupījumus un efektivitātes 
pieaugumu netika izmantotas, jo pēc tam, kad Iestādes mītne tika pārcelta no Londonas 
uz Parīzi, tika nolemts, ka Iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) 
neizmantos kopīgas iepirkuma procedūras; aicina Iestādi kad vien iespējams stiprināt 
sadarbību ar EVTI attiecībā uz administratīvā atbalsta dienestiem un infrastruktūras 
pārvaldības pakalpojumiem, kas nav saistīti ar pamatdarbību;

15. norāda, ka pēc tam, kad 2019. gadā tika pabeigta pārvākšanās uz Parīzi, Iestādes 
pārskatos ir iekļauti uzkrājumi saistītām izmaksām 4,7 miljonu EUR apmērā un 
uzkrājumi atlikušajiem turpmākajiem līgummaksājumiem par birojiem Londonā 10,4 

3 Pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa Michael Ikrath sniegto informāciju.
4 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp. 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_LV.html
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miljonu EUR apmērā; ierosina pēc tam, kad būs skaidras visas pārvākšanās izmaksas un 
sekas, veikt revīziju, lai noteiktu paraugpraksi un jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi;

16. atgādina par Iestādes jauno lomu, uzdevumiem un resursiem saistībā ar cīņu pret 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu; uzskata, ka šīs lomas un 
uzdevumu efektīva izpilde ir atkarīga no Uzraudzības padomes atbalsta;

17. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka ir noraidīts priekšlikums izmeklēt Danske Bank 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietu.
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