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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej 
„Trybunałem”) transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwanego dalej 
„Urzędem”) za rok 2018 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2. podkreśla, że rola Urzędu polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzorczego i 
regulacyjnego w europejskim systemie finansowym jest kluczowa dla zapewnienia 
stabilności finansowej, bardziej zintegrowanego, wydajniejszego i bezpieczniejszego 
rynku finansowego, jak również dla zadbania o wysoki poziom ochrony konsumentów 
w Unii przez promowanie uczciwości i przejrzystości na rynku towarów i usług 
finansowych;

3. podkreśla odpowiedzialność systemu finansowego w stawianiu czoła wyzwaniom 
dotyczącym zrównoważoności i w zapewnianiu, by Unia wywiązywała się ze swoich 
zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego na mocy Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu; podkreśla kluczową rolę 
Urzędu w uwzględnianiu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z 
zarządzaniem w ramach regulacyjnych i nadzorczych oraz w mobilizowaniu i 
ukierunkowywaniu prywatnych przepływów kapitału na zrównoważone inwestycje; 
podkreśla w związku z tym potrzebę zapewnienia wystarczających środków na 
monitorowanie wdrażania tych ram przez instytucję finansową i właściwe organy 
krajowe;

4. podkreśla, że w swoich działaniach Urząd musi zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie zgodności z prawem Unii, poszanowanie zasady proporcjonalności i 
respektowanie podstawowych zasad rynku wewnętrznego;

5. jest zaniepokojony, że wdrożenie przepisów dotyczących nadzoru, zawartych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1060/20091 w formie wytycznych oraz pytań i odpowiedzi, 
może nadmiernie obciążyć mniejsze podmioty, ograniczając tym samym konkurencję 
na rynku2;

6. podkreśla potrzebę przekazania Urzędowi odpowiedniego finansowania i zasobów, aby 
mógł on w sposób spójny, niezależny i skuteczny realizować swoje zadania;

7. podkreśla znaczenie otwartej, efektywnej i niezależnej administracji dla wszystkich 
agencji unijnych i dla Unii jako całości; przypomina o problemie konfliktu interesów 
wynikającym z efektu „drzwi obrotowych” i podkreśla potrzebę stworzenia jednolitych 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
agencji ratingowych (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1).

2 Na podstawie informacji uzyskanych od Creditreform Rating AG.
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ram prawnych w celu rozwiązania tego rodzaju problemów;

8. podkreśla, że dbając o to, aby wszystkie zadania były wykonywane w pełni i w 
przewidzianym terminie, Urząd powinien uważnie skupiać się na zadaniach i mandacie 
powierzonych mu przez Parlament Europejski i Radę, w pełni je realizować oraz nigdy 
nie powinien próbować przekraczać swojego mandatu; zwraca uwagę, że 
skoncentrowanie się na mandacie przyznanym przez Parlament Europejski i Radę 
doprowadzi do skuteczniejszego i wydajniejszego wykorzystania zasobów;

9. zauważa, że ciężar obowiązków Urzędu wciąż się zmienia i obejmuje zarówno zadania 
regulacyjne, jak i egzekwowanie oraz stosowanie prawa unijnego; zauważa, że w celu 
ułatwienia tych zmian dokonano wewnętrznych przesunięć środków budżetowych i 
zasobów kadrowych;

10. zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Trybunału w sprawie agencji UE za 
rok budżetowy 20183 Urząd korzysta z umów z przedsiębiorstwami z branży IT, które 
zostały zredagowane w sposób mogący oznaczać oddelegowanie tymczasowych 
pracowników agencji zamiast świadczenia jasno określonych usług IT lub dostarczania 
konkretnych produktów; zauważa, że jest to niezgodne z unijnymi przepisami 
socjalnymi i przepisami prawa pracy; w związku z tym wzywa Urząd do dopilnowania, 
aby umowy nie wprowadzały w błąd oraz były zgodne z unijnymi przepisami 
socjalnymi i przepisami prawa pracy;

11. ma wątpliwości, czy wykorzystanie pracowników tymczasowych i zewnętrznych 
konsultantów zamiast zwiększenia liczby własnych pracowników jest najlepszym 
sposobem wykorzystania zasobów w perspektywie długoterminowej;

12. ubolewa, że z powodu decyzji Urzędu i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego 
(EUNB), by nie prowadzić wspólnych postępowań o udzielenie zamówienia, nie 
wykorzystano możliwości osiągnięcia korzyści skali i poprawy wydajności, kiedy 
siedziba EUNB została przeniesiona z Londynu do Paryża; apeluje do Urzędu o 
zacieśnienie – w miarę możliwości – współpracy z EUNB w zakresie służb wsparcia 
administracyjnego i zarządzania infrastrukturą, gdyż są to dziedziny niezwiązane z 
działalnością podstawową; proponuje przeprowadzenie audytu po przedstawieniu 
wszystkich kosztów i konsekwencji przeniesienia siedziby, tak aby określić najlepsze 
praktyki i obszary wymagające poprawy;

13. zauważa, że skumulowana nadwyżka za lata 2015–2018, pochodząca z opłat 
uiszczanych przez agencje ratingowe w związku z rejestracją i certyfikacją tych 
podmiotów oraz nadzorem nad nimi, wynosi 0,5 mln EUR; jest zdania, że nadwyżka ta 
powinna mieć charakter tymczasowy i nie należy jej przeznaczać na stałe finansowanie 
krzyżowe innej działalności;

14. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Urzędu z lipca 2019 r. dotyczące wstępnych 
ustaleń w sprawie systemów wielokrotnego żądania zwrotu podatku u źródła w 
odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w 
sprawie afery cum-ex –; przestępstwa finansowe i luki w obowiązujących ramach 
prawnych (2018/2900(RSP)), w której Parlament Europejski zwrócił się do ESMA o 

3 Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
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przeprowadzenie dochodzenia w sprawie takich systemów jak cum-ex i cum-cum; 
ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada Organów Nadzoru Urzędu 
zatwierdziła wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego na mocy art. 22 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1095/20104;

15. zachęca Urząd do wyciągnięcia konkretnych wniosków z tego dochodzenia, tak aby 
wyeliminować obecne praktyki zagrażające integralności rynków finansowych Unii 
oraz zapobiec podobnym praktykom w przyszłości;

16. z zadowoleniem przyjmuje publikację protokołów posiedzeń zainteresowanych stron, 
czego domagał się Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich5; wzywa Urząd, aby 
zastosował się do sugestii Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, by włączyć 
do swoich informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa informację o tym, czy 
istnieje szczegółowy protokół konkretnego posiedzenia zainteresowanych stron i czy w 
związku z tym może być on przedmiotem wniosku o publiczny dostęp do dokumentów, 
pod warunkiem że jego treść nie stanowi informacji handlowej podlegającej szczególnej 
ochronie.

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 
15.12.2010, s. 84).
5  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/122163
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