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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 Értékpapírpiaci 
Hatóság (a hatóság) 2018-as évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló 
ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

2. kiemeli, hogy a hatóság lényeges szerepet tölt be az európai pénzügyi rendszerben a 
közös felügyeleti és szabályozásai rendszer előmozdítása terén a pénzügyi stabilitás, az 
összehangoltabb, hatékonyabb és biztonságosabb pénzügyi piac, valamint a magas fokú 
fogyasztóvédelem Unión belüli biztosítása érdekében a tisztességesség és az 
átláthatóság előmozdítása révén a termékek és pénzügyi szolgáltatások piacán;

3. hangsúlyozza a pénzügyi rendszer felelősségét a fenntarthatósági kihívások kezelésében 
és annak biztosításában, hogy az EU 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-áramlásnak a fenntartható befektetések felé történő mobilizálása és 
irányítása terén; hangsúlyozza ezért, hogy elegendő forrásnak kell rendelkezésre állnia e 
keret végrehajtásának pénzügyi intézmény és illetékes nemzeti hatóságok általi 
ellenőrzéséhez;

4. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak a tevékenységei ellátása közben figyelmet kell 
fordítania az uniós joggal való összeegyeztethetőségre, az arányosság elvének 
betartására, valamint a belső piacra vonatkozó alapelveknek való megfelelésre;

5. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 1060/2009/EK rendelet1 felügyeleti 
rendelkezéseinek végrehajtása iránymutatások, illetve kérdések és válaszok formájában 
túlterhelheti a kisebb szereplőket, és ezáltal csökkentheti a versenyt a piacon2;

6. hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozást és forrásokat kell biztosítani a hatóság 
számára annak érdekében, hogy függetlenül és hatékonyan tudja teljesíteni 
megbízatását;

7. hangsúlyozza egy 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 kérdések kezeléséhez;

8. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes 
körű és határidőn belüli ellátását – az Európai Parlament és a Tanács által rábízott 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1060/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a hitelminősítő intézetekről 
(HL L 302., 2009.11.17., 1. o.).

2 A Creditreform Rating AG visszajelzése alapján.
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feladatokhoz és megbízatáshoz kell ragaszkodnia, azokat teljes mértékben alkalmaznia 
kell és soha nem kísérelhet meg túllépni megbízatásán; rámutat, hogy az Európai 
Parlament és a Tanács által adott megbízatásra való összpontosítás a források 
eredményesebb és hatékonyabb kihasználását eredményezi;

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;

10. megjegyzi, hogy a Számvevőszéknek az uniós ügynökségek 2018. évi pénzügyi évre 
vonatkozó éves jelentése3 szerint a hatóság az informatikai cégekkel olyan 
szerződéseket alkalmaz, amelyek megfogalmazásuk révén kölcsönzött munkavállalók 
megbízását tehetik lehetővé egyértelműen meghatározott IT-szolgáltatások vagy -
termékek nyújtása helyett; megjegyzi, hogy ez nem felel meg az uniós szociális és 
foglalkoztatási szabályoknak; ezért felhívja a hatóságot, hogy gondoskodjon arról, hogy 
a szerződések egyértelműek legyenek és összhangban álljanak az uniós szociális és 
foglalkoztatási szabályokkal;

11. megkérdőjelezi, hogy a határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók és 
külső tanácsadók alkalmazása hosszú távon jobb erőforrás-felhasználást jelent-e, mint 
saját személyzete számának emelése;

12. sajnálja, hogy az arra irányuló határozat miatt, hogy a hatóságnak és az Európai 
Bankhatóságnak (EBH) ne legyenek közös közbeszerzési eljárásaik, nem használták ki 
a méretgazdaságosságban és a hatékonyságnövelésben rejlő lehetőségeket az EBH 
székhelyének Londonból Párizsba való költöztetésekor; felhívja a hatóságot, hogy – 
amennyiben kivitelezhető – erősítse meg az együttműködést az EBH-val azon 
adminisztratív támogató és létesítménykezelési szolgáltatások terén, amelyek nem 
kapcsolódnak a fő tevékenységekhez; javasolja, hogy a bevált gyakorlatok és a 
fejlesztésre szoruló területek azonosítása érdekében végezzenek ellenőrzést, amikor a 
költözés valamennyi költsége és következménye egyértelművé válik;

13. megállapítja, hogy a hitelminősítő intézetek által e szervezetek nyilvántartásba 
vételével, hitelesítésével és felügyeletével kapcsolatban fizetett díjakból származó 
kumulált többlet a 2015–2018 közötti időszakban 0,5 millió EUR volt; úgy véli, hogy 
ennek a többletnek ideiglenesnek kell lennie és azt nem szabad más tevékenységek 
tartós keresztfinanszírozására felhasználni;

14. üdvözli a hatóság 2019. júliusi jelentését a többszörös forrásadó-visszatérítési 
rendszerekkel kapcsolatos előzetes megállapításokról, válaszként az Európai 
Parlamentnek a cum-ex botrányról, a pénzügyi bűnözésről és a jelenlegi jogi keret 
hiányosságairól szóló, 2018. november 29-i állásfoglalására (2018/2900(RSP)), 
amelyben az Európai Parlament felkérte a hatóságot, hogy végezzen vizsgálatot a cum-
ex és cum-cum típusú rendszerekről; üdvözli továbbá, hogy a hatóság felügyeleti 
tanácsa jóváhagyta egy hivatalos vizsgálat indítását az 1095/2010/EU rendelet4 22. 

3 HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
4 Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 
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cikkének (4) bekezdésével összhangban;

15. ösztönzi a hatóságot, hogy vonjon le konkrét következtetéseket ebből a vizsgálatból 
annak érdekében, hogy megállítsa a jelenlegi és megelőzze a jövőbeli gyakorlatokat, 
amelyek az Unió pénzügyi piacainak integritását fenyegetik;

16. üdvözli, hogy az érdekelt felek üléseiről készült jegyzőkönyveket az európai 
ombudsman kérésének megfelelően közzétették5; felhívja a hatóságot, hogy kövesse az 
európai ombudsman javaslatait, és foglaljon bele a nyilvánosságnak szóló 
tájékoztatásába egy utalást, hogy rendelkezésre áll-e részletes jegyzőkönyv az érdekelt 
felek egy konkrét üléséről, és ezáltal az képezheti-e dokumentumokhoz való nyilvános 
hozzáférésre irányuló kérelem tárgyát, feltéve, hogy nem tartalmaz bizalmas üzleti 
adatokat.

2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84 o.).
5 https://www.ombudsman.europa.eu/hu/decision/en/122163
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