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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije Evropskega bančnega organa 
(v nadaljnjem besedilu: organ), povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto 2018, 
v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2. poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne ureditve v evropskem 
finančnem sistemu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje povezanih, 
učinkovitejših in varnejših finančnih trgov ter visoke stopnje varstva potrošnikov v 
Uniji z zavzemanjem za pravičnost in preglednost na trgu proizvodov in finančnih 
storitev;

3. želi spomniti, kako pomemben je nadzor finančnega sektorja kot nujen in resnično 
učinkovit instrument v boju proti davčnim goljufijam in pranju denarja;

4. poudarja, da je finančni sistem odgovoren za reševanje izzivov v zvezi s trajnostjo in 
zagotavljanje, da Unija izpolni obveznosti, ki jih je v okviru Pariškega sporazuma 
prevzela na podlagi okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja; 
poudarja ključno vlogo organa pri vključevanju dejavnikov, povezanih z okoljem, 
družbo in upravljanjem, v regulativni in nadzorni okvir ter pri mobilizaciji in 
usmerjanju tokov zasebnega kapitala v trajnostne naložbe; zato poudarja, da je treba 
zagotoviti zadostna sredstva, da bi finančne institucije in pristojni nacionalni organi 
lahko spremljali izvajanje tega okvira;

5. ugotavlja, da naj bi organ v skladu z novimi zakonodajnimi predlogi, o katerih je bil 
marca 2019 dosežen politični dogovor, dobil pomembnejšo vlogo ter večja pooblastila 
in vire na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT)1; 
poudarja, da bi moral organ prevzeti vodilno vlogo pri preprečevanju pranja denarja, 
tako da bi izkoristil nove pristojnosti in ustanovil nov interni odbor za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma, zato bi mu bilo treba dodeliti več človeških in 
materialnih virov, da bo lahko učinkovito prispeval k sistematičnemu in učinkovitemu 
preprečevanju uporabe finančnega sistema za namene pranja denarja in financiranja 
terorizma;

6. poudarja, da mora organ pri opravljanju svojih dejavnosti posebno pozornost nameniti 
zagotavljanju skladnosti z zakonodajo Unije, spoštovanju načela sorazmernosti ter 
upoštevanju temeljnih načel notranjega trga;

7. poziva organ, naj v roku, ki sta ga določila Evropski parlament in Svet, poda predloge 
za olajšanje nadzornega poročanja za majhne in nekompleksne institucije, da bo 
zagotovljena večja sorazmernost2; poziva organ, naj poskrbi za to, da se bodo v vseh 

1  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/IP_19_1655 
2  Na podlagi informacij, ki sta jih zagotovila IHK München in Genossenschaftsverband Bayern.
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regulativnih in neregulativnih dokumentih uporabljale enake opredelitve3;

8. poudarja, kako pomembna je odprta, učinkovita in neodvisna uprava za vse agencije 
Unije in Unijo kot celoto; opozarja na težavo nasprotja interesov, ki je posledica pojava 
vrtljivih vrat, in poudarja, da je za obravnavanje tovrstnih težav potreben enoten pravni 
okvir;

9. ugotavlja, da se delovna obremenitev organa ves čas spreminja in vključuje tako 
regulativne naloge kot izvrševanje in uporabo zakonodaje Unije; ugotavlja, da so bila v 
podporo temu razvoju proračunska sredstva in kadrovski viri interno prerazporejeni; 
poudarja, da organ nikoli ne sme poskušati preseči svojega mandata; poudarja, da bo 
osredotočenost na mandat, ki sta mu ga dodelila Evropski parlament in Svet, vodila k 
uspešnejši in učinkovitejši rabi virov;

10. na podlagi letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 
20184 ugotavlja, da je treba za agencijske delavce zagotoviti enake delovne pogoje, kot 
jih imajo delavci, ki jih podjetje uporabnik zaposli neposredno; vendar ugotavlja, da se 
zdi, da organ verjetno ni izvedel primerjave med delovnimi pogoji svojega osebja in 
agencijskih delavcev; zato poziva organ, naj analizira delovne pogoje svojih agencijskih 
delavcev in zagotovi, da so v skladu z evropskim in nacionalnim delovnim pravom;

11. se v skladu s pripombo Računskega sodišča sprašuje, ali uporaba začasnih delavcev in 
zunanjih svetovalnih služb (zlasti v strateških sektorjih, kot je IT) namesto, da bi se 
povečalo število zaposlenih, dolgoročno pomeni najboljšo uporabo sredstev;

12. opozarja, da organ doslej ni začel preiskave sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, 
kot sta cum ex ali cum cum, k čemur ga je pozval Evropski parlament5;

13. zahteva, da organ izvede preiskavo sistemov trgovanja z dividendno arbitražo, kot je 
cum ex, da bi opredelil morebitna tveganja za celovitost finančnih trgov in nacionalne 
proračune, določil, kateri akterji delujejo v teh sistemih in v kakšni meri, ocenil, ali je 
prišlo do kršitev nacionalnega prava ali prava Unije, ocenil ukrepe, ki so jih sprejeli 
finančni nadzorniki v državah članicah, pa tudi zato da bo zadevnim pristojnim 
organom podal ustrezna priporočila za reforme in ukrepe;

14. obžaluje, da priložnosti za ekonomijo obsega in povečanje učinkovitosti niso bile 
izkoriščene, ker je bilo po selitvi sedeža organa iz Londona v Pariz sklenjeno, da organ 
in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) ne bosta imela skupnih 
postopkov za oddajo naročil; poziva organ, naj, kadar je to izvedljivo, okrepi 
sodelovanje z organom ESMA, ko gre za storitve za upravno podporo in upravljanje 
objektov, ki niso povezane z njegovimi glavnimi dejavnostmi;

15. ugotavlja, da zaradi zaključene selitve sedeža organa v Pariz leta 2019 njegovi računi 
vključujejo rezervacije za povezane stroške v višini 4,7 milijona EUR in rezervacije za 
preostala prihodnja pogodbena plačila za njegove prostore v Londonu, ki znašajo 10,4 
milijona EUR; predlaga, da se – potem ko bodo določeni vsi stroški in posledice selitve 

3  Na podlagi informacij, ki jih je zagotovil Michael Ikrath, član Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.
4  UL C 417, 11.12.2019, str. 1. 
5  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_SL.html
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– izvede revizija, da bi opredelili primere najboljše prakse in področja, na katerih so 
potrebne izboljšave;

16. opozarja na novo vlogo, naloge in vire organa v boju proti pranju denarja in financiranju 
terorizma; meni, da je to, ali bo organ to vlogo in te naloge lahko uspešno izvajal, 
odvisno od tega, ali ga bo pri tem podpiral odbor nadzornikov;

17. v zvezi s tem obžaluje, da je bil predlog za preiskavo pranja denarja v zadevi Danske 
Bank zavrnjen.
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