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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че съгласно становището на Сметната палата („Палатата“) 
операциите на Европейския орган за ценни книжа и пазари („Органа“), свързани с 
годишните отчети за 2018 г., са законосъобразни и редовни във всички 
съществени аспекти;

2. изтъква, че ролята на органа в насърчаването на общ надзорен и регулаторен 
режим в рамките на цялата европейска финансова система е съществена за 
осигуряването на финансова стабилност, по-добре интегриран, по-ефикасен и по-
безопасен финансов пазар, както и на висока степен на защита на потребителите в 
Съюза, чрез насърчаване на справедливост и прозрачност на стоковите пазари и 
пазарите на финансови услуги;

3. подчертава отговорността на финансовата система, за да се посрещнат 
предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и да се гарантира, че Съюзът ще 
изпълни задълженията си, поети по силата на Парижкото споразумение в 
контекста на Рамковата конвенция на обединените нации по изменението на 
климата; подчертава ключовата роля на органа за интегрирането на екологичните, 
социалните и управленските фактори в регулаторната и надзорната рамка и за 
мобилизирането и насочването на потоците от частни капитали към устойчиви 
инвестиции; поради това подчертава необходимостта от достатъчно ресурси, за да 
се наблюдава прилагането на посочената рамка от страна на финансовите 
институции и националните компетентни органи;

4. подчертава, че Органа, при извършване на своите дейности, трябва да обръща 
особено внимание на обезпечаването на съвместимост с правото на Съюза, 
зачитането на принципа на пропорционалност и спазването на основните 
принципи на вътрешния пазар;

5. изразява загриженост, че прилагането на разпоредбите за надзор на Регламента 
(ЕО) № 1060/20091 под формата на насоки и въпроси и отговори би могло да 
представлява прекомерен товар за по-малките участници и по този начин да 
намали конкуренцията на пазара2;

6. подчертава необходимостта от разпределяне на подходящо финансиране и 
ресурси за органа, така че той да може да изпълнява мандата си последователно, 
независимо и ефикасно;

7. подчертава значението на открита, ефикасна и независима администрация за 
всички агенции на Съюза и Съюза като цяло; припомня проблема с конфликта на 

1 Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно 
агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.).

2 Въз основа на информация, получена от Creditreform Rating AG.
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интереси, породен от ситуациите на „кадрова въртележка“, и подчертава 
необходимостта от единна правна рамка за справяне с тези проблеми;

8. подчертава, че обезпечавайки цялостното и навременно изпълнение на всички 
задачи, Oрганът следва внимателно да се придържа към задачите и мандата, 
възложени му от Европейския парламент и от Съвета, и не бива при никакви 
обстоятелства да се стреми да надхвърли обхвата на своя мандат; посочва, че 
съсредоточаването върху мандата, възложен от Европейския парламент и от 
Съвета, ще доведе до по-ефективно и ефикасно използване на ресурсите;

9. отбелязва, че работното натоварване на Органа непрекъснато се променя и 
включва както регулаторни задачи, така и изпълнението и прилагането на правото 
на Съюза; отбелязва, че с цел да се улесни това развитие, бюджетните и 
човешките ресурси се преразпределят вътрешно;

10. отбелязва, че според годишния доклад на Палатата относно агенциите на ЕС за 
финансовата 2018 г.3, Органът използва договори с ИТ дружества, които са 
формулирани по начин, който би могъл да включва използването на работници, 
наети чрез агенции за временна заетост, вместо предоставянето на ясно 
определени услуги или продукти в областта на информационните технологии; 
отбелязва, че това не съответства на правилата на Съюза в областта на социалните 
въпроси и заетостта; ето защо призовава Органа да осигури избягването на 
всякаква неяснота в договорите и да гарантира, че те съответстват на правилата на 
Съюза в областта на социалните въпроси и заетостта;

11. поставя под въпрос дали използването на временни работници и външни 
консултанти вместо увеличаването на броя на собствените му служители е най-
доброто използване на ресурсите в дългосрочен план;

12. изразява съжаление, че не са реализирани възможности за икономии от мащаба и 
повишаване на ефективността поради решението да не се провеждат съвместните 
процедури за възлагане на обществени поръчки между Органа и Европейския 
банков орган (ЕБО), след преместването на седалището на ЕБО от Лондон в 
Париж; призовава Органа да засили сътрудничеството си с ЕБО по отношение на 
услугите за административна подкрепа и услугите за управление на съоръжения, 
които не са свързани с основните дейности, когато това е осъществимо; предлага 
да се извърши одит, след като има яснота по отношение на всички разходи и 
последствия от преместването, за да се определят най-добрите практики и 
областите, в които може да се постигне подобрение;

13. отбелязва, че кумулираните излишъци за периода 2015—2018 г., произтичащи от 
таксите, заплащани от агенциите за кредитен рейтинг, във връзка с регистрацията, 
сертифицирането и надзора на тези субекти, възлизат на 0,5 милиона евро; счита, 
че тези излишъци следва да бъдат временни и не следва да се използват за 
постоянно кръстосано финансиране на други дейности;

14. приветства доклада на Органа от юли 2019 г., озаглавен „Preliminary findings on 
multiple withholding tax reclaim schemes“ („Предварителни констатации относно 

3 ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 1.
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схемите за възстановяване на повече от един данък, удържан при източника“), в 
отговор на резолюцията на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. във 
връзка със скандала Cum/Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата 
правна рамка (2018/2900(RSP)), с която Европейският парламент поиска от ESMA 
да извърши проучване относно схеми като Cum-Ex и Cum-Cum; приветства освен 
това факта, че Съветът на надзорниците на Органа одобри започването на 
официално разследване съгласно член 22, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 
1095/20104;

15. насърчава Органа да направи конкретни изводи от посоченото разследване, за да 
спре текущите и да предотврати бъдещи практики, застрашаващи целостта на 
финансовите пазари на Съюза;

16. приветства публикуването на документи, свързани със заседанията на 
заинтересованите страни, както беше поискано от Европейския омбудсман5; 
призовава Органа да последва предложението на Европейския омбудсман да 
включи в информацията, която предоставя за обществеността, указание дали 
съществуват подробни записи на конкретно заседание със заинтересовани страни 
и дали следователно те биха могли да са предмет на искане за публичен достъп до 
документи, при условие че съдържанието им не е чувствително от търговска 
гледна точка;

4 Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване 
на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 
716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
5  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/122163
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