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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos vertybinių popierių ir rinkų 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 
ir reguliavimo tvarką yra labai svarbus, kad būtų galima užtikrinti finansinį stabilumą, 
geriau integruotą, veiksmingesnę ir saugesnę finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų 
apsaugą Sąjungoje skatinant produktų ir finansinių paslaugų rinkoje sąžiningumą ir 
skaidrumą;

3. 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 skirti 
pakankamai išteklių, skirtų stebėti, kaip finansų įstaigos ir nacionalinės kompetentingos 
institucijos įgyvendina šią sistemą;

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

5. yra susirūpinęs, kad Reglamento Nr. 1060/20091 nuostatų dėl priežiūros įgyvendinimas 
gairių, klausimų ir atsakymų pavidalu gali apsunkinti mažesnius subjektus ir atitinkamai 
sumažinti konkurenciją rinkoje2;

6. pabrėžia, kad Institucijai reikia skirti pakankamai lėšų ir išteklių, kad ji galėtų 
nuosekliai, nepriklausomai ir veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus;

7. 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;

8. pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai 
ir laiku įvykdytos, turėtų vykdyti ir visapusiškai įgyvendinti Europos Parlamento ir 
Tarybos jai pavestus įpareigojimus ir įgaliojimus ir niekada neturi bandyti jų viršyti; 
atkreipia dėmesį į tai, kad sutelkus dėmesį į Europos Parlamento ir Tarybos suteiktų 
įgaliojimų vykdymą bus veiksmingiau ir efektyviau naudojami ištekliai;

1 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų 
agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).

2 Remiamasi bendrovės „Creditreform Rating AG“ grįžtamąja informacija.
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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 šią raidą buvo perskirstyti vidiniai biudžeto ir personalo ištekliai;

10. pažymi, kad Audito Rūmų 2018 finansinių metų ataskaitos dėl ES agentūrų3 
duomenimis, Institucija naudoja sutartis su IT bendrovėmis, kurios buvo suformuluotos 
taip, kad galėtų reikšti laikinųjų darbuotojų paskyrimą, o ne aiškiai apibrėžtų IT 
paslaugų ar produktų teikimą; pažymi, kad tai neatitinka Sąjungos socialinių ir 
užimtumo taisyklių; todėl ragina Instituciją užtikrinti, kad sutartyse nebūtų klaidinamų 
dalykų ir kad jos atitiktų Sąjungos socialines ir darbo taisykles;

11. abejoja, ar naudojimasis laikinųjų darbuotojų ir išorės konsultantų paslaugomis, užuot 
didinus savo darbuotojų skaičių, užtikrina geriausią išteklių panaudojimą ilguoju 
laikotarpiu;

12. apgailestauja, kad dėl sprendimo nevykdyti bendrų viešojo pirkimo procedūrų 
Institucija ir Europos bankininkystės institucija (EBI) nepasinaudojo masto ekonomijos 
ir didesnio veiksmingumo galimybėmis EBI keliantis iš Londono į Paryžių; ragina 
Instituciją, kai įmanoma, sustiprinti bendradarbiavimą su EBI administracinės paramos 
paslaugų ir infrastruktūros valdymo paslaugų srityse, kurios nesusijusios su pagrindine 
veikla; siūlo, kad auditas būtų atliekamas tada, kai paaiškės visos persikėlimo sąnaudos 
ir pasekmės, siekiant nustatyti geriausią patirtį ir tobulintinas sritis;

13. pažymi, kad bendras 2015–2018 m. laikotarpio perviršis, atsiradęs kredito reitingų 
agentūroms sumokėjus registracijos, sertifikavimo ir priežiūros mokesčius, siekia 
0,5 mln. EUR; laikosi nuomonės, kad šis perviršis turėtų būti laikinas ir juo neturėtų 
būti nuolat naudojamasi kitai veiklai remti taikant kryžminį finansavimą;

14. palankiai vertina 2019 m. liepos mėn. Institucijos ataskaitą, kurioje pateikiamos 
preliminarios išvados dėl išskaičiuojamojo mokesčio daugkartinio susigrąžinimo 
schemų, siekiant reaguoti į 2018 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento rezoliuciją 
pavadinimu „Cum-Ex“ skandalas: finansiniai nusikaltimai ir dabartinės teisinės 
sistemos spragos (2018/2900 (RSP)), pagal kurią Europos Parlamentas paprašė EVPRI 
atlikti tokių schemų, kaip „cum-ex“ ir „cum-cum“, tyrimą; taip pat palankiai vertina tai, 
kad Institucijos priežiūros taryba pritarė tam, kad būtų pradėtas oficialus tyrimas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1095/20104 22 straipsnio 4 dalį;

15. ragina Instituciją iš šio tyrimo padaryti konkrečias išvadas, kad būtų galima sustabdyti 
grėsmę Sąjungos finansų rinkų vientisumui keliančią vykdomą ir būsimą veiklą;

16. palankiai vertina tai, kad paskelbti suinteresuotųjų subjektų susitikimų protokolai, kaip 
to prašė Europos ombudsmenas5; ragina Instituciją atsižvelgti į Europos ombudsmeno 
pasiūlymą, kad pateikiant visuomenei skirtą informaciją būtų nurodoma, ar yra išsamus 
konkretaus susitikimo su suinteresuotaisiais subjektais protokolas ir ar juo remiantis 

3 OL L 417, 2019 12 11, p. 1.
4 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama 
Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas 
Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
5 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/lt/122163
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galėtų būti teikiamas prašymas leisti visuomenei susipažinti su dokumentais, jei juose 
nėra neskelbtinos komercinės informacijos;
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