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IEROSINĀJUMI

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

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

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

3. uzsver, ka finanšu sistēmas pienākums ir reaģēt uz ilgtspējas izaicinājumiem un 
nodrošināt, ka Savienība īsteno savas saistības, kas paredzētas saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 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 iestāde un kompetentās valsts iestādes 
īsteno minēto sistēmu;

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

5. pauž bažas par to, ka Regulā (EK) Nr. 1060/20091 iekļauto uzraudzības noteikumu 
īstenošana, izmantojot vadlīnijas, kā arī jautājumus un atbildes, varētu radīt pārāk 
smagu slogu mazākajiem dalībniekiem un līdz ar to samazināt konkurenci tirgū2;

6. uzsver, ka Iestādei ir jāpiešķir pienācīgs finansējums un resursi, lai tā varētu 
konsekventi, neatkarīgi un efektīvi pildīt savas pilnvaras;

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai visām Savienības aģentūrām un Savienībai kopumā būtu 
atvērta, efektīva un neatkarīga administrācija; atgādina par interešu konflikta problēmu 
saistībā ar “virpuļdurvju efekta” situācijām un uzsver, ka šī jautājuma risināšanai ir 
vajadzīgs vienots tiesiskais regulējums;

8. uzsver, ka Iestādei būtu jānodrošina, lai visi uzdevumi tiktu īstenoti pilnībā un ievērojot 
termiņus, vienlaikus īstenojot un pilnībā izmantojot tikai tos uzdevumus un pilnvaras, 
ko tai uzticējis Eiropas Parlaments un Padome, un ka Iestāde nedrīkst mēģināt pārsniegt 
savas pilnvaras; norāda, ka koncentrēšanās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 
uzticētajām pilnvarām ļaus izmantot resursus efektīvāk un lietderīgāk;

9. norāda, ka Iestādes darba apjoms pastāvīgi aug un ietver gan regulatīvus uzdevumus, 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu 
aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).

2 Pamatojoties uz atsauksmēm no “Creditreform Rating AG”.
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gan Savienības tiesību aktu izpildi un piemērošanu; norāda — lai veicinātu šo attīstību, 
budžeta resursi un cilvēkresursi ir iekšēji pārdalīti;

10. pieņem zināšanai Revīzijas palātas pārskatā par ES aģentūrām attiecībā uz 
2018. finanšu gadu3 norādīto, proti, to, ka Iestāde izmanto līgumus ar IT uzņēmumiem, 
kuros iekļautie formulējumi vedina domāt, ka darbā tiek norīkoti pagaidu darba 
aģentūras darbinieki, nevis tiek nodrošināti skaidri definēti IT pakalpojumi vai produkti; 
norāda, ka tas neatbilst Savienības sociālajiem un nodarbinātības noteikumiem; tāpēc 
aicina Iestādi nodrošināt, lai līgumos nebūtu neskaidrību un lai tie atbilstu Savienības 
sociālajiem un nodarbinātības noteikumiem;

11. apšauba, vai pagaidu darbinieku un ārējo konsultantu izmantošana tā vietā, lai 
palielinātu savu darbinieku skaitu, ir vislabākais resursu izmantojums ilgtermiņā;

12. pauž nožēlu par to, ka iespējas gūt apjomradītus ietaupījumus un efektivitātes 
pieaugumu netika izmantotas, jo pēc tam, kad Eiropas Banku iestādes (EBI) mītne tika 
pārcelta no Londonas uz Parīzi, tika nolemts, ka Iestāde un EBI neizmantos kopīgas 
iepirkuma procedūras; aicina Iestādi, kad vien iespējams, stiprināt sadarbību ar EBI 
attiecībā uz administratīvā atbalsta dienestiem un infrastruktūras pārvaldības 
pakalpojumiem, kas nav saistīti ar pamatdarbību; ierosina pēc tam, kad būs skaidras 
visas pārcelšanās izmaksas un sekas, veikt revīziju, lai noteiktu paraugpraksi un jomas, 
kurās nepieciešami uzlabojumi;

13. konstatē, ka laikposmā no 2015. līdz 2018. gadam uzkrātais pārpalikums, ko radījuši 
kredītreitingu aģentūru maksājumi saistībā ar šo struktūru reģistrāciju, sertifikāciju un 
uzraudzību, ir 0,5 miljoni EUR; uzskata, ka šim pārpalikumam vajadzētu būt pagaidu 
rakstura un to nevajadzētu pastāvīgi izmantot citu darbību šķērsfinansēšanai;

14. atzinīgi vērtē Iestādes 2019. gada jūlija ziņojumu “Preliminary findings on multiple 
withholding tax reclaim schemes”, kas sagatavots, reaģējot uz Parlamenta 2018. gada 
29. novembra rezolūciju par cum-ex skandālu: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā 
regulējuma nepilnības (2018/2900 (RSP)), kurā Eiropas Parlaments aicināja EVTI veikt 
izmeklēšanu par tādām shēmām kā cum-ex un cum-cum; atzinīgi vērtē arī to, ka Iestādes 
Uzraudzības padome ir apstiprinājusi oficiālas izmeklēšanas sākšanu saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1095/20104 22. panta 4. punktu;

15. mudina Iestādi izdarīt konkrētus secinājumus no šīs izmeklēšanas, lai izbeigtu 
pašreizējo praksi un nepieļautu turpmāku praksi, kas apdraud Savienības finanšu tirgu 
integritāti;

16. atzinīgi vērtē ieinteresēto personu sanāksmju dokumentu publiskošanu, ko pieprasījis 
Eiropas Ombuds5; aicina Iestādi ievērot Eiropas Ombuda ieteikumu publiski sniegtajā 
informācijā iekļaut norādi par to, vai pastāv detalizēti konkrētas tikšanās ar 
ieinteresētajām personām protokoli un līdz ar to vai ir iespējams pieprasīt publisku 

3 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas 
Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas 
Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).
5 https://www.ombudsman.europa.eu/lv/decision/en/122163
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piekļuvi šiem dokumentiem, ja tie neietver sensitīvu komercinformāciju.
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