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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: organ), povezane z letnimi 
računovodskimi izkazi za leto 2018, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2. poudarja, da je vloga organa pri spodbujanju skupne nadzorne in regulativne ureditve v 
evropskem finančnem sistemu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje 
povezanih, učinkovitejših in varnejših finančnih trgov ter boljšega varstva potrošnikov v 
Uniji z zavzemanjem za pravičnost in preglednost na trgu proizvodov in finančnih 
storitev;

3. poudarja, da je finančni sistem odgovoren za reševanje izzivov v zvezi s trajnostjo in 
zagotavljanje, da Unija izpolni svoje obveznosti iz Pariškega sporazuma na podlagi 
okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja; poudarja ključno vlogo 
organa pri vključevanju dejavnikov, povezanih z okoljem, družbo in upravljanjem, v 
regulativni in nadzorni okvir ter pri mobilizaciji in usmerjanju tokov zasebnega kapitala 
v trajnostne naložbe; zato poudarja, da je treba zagotoviti zadostna sredstva, da bi 
finančna institucija in pristojni nacionalni organi lahko spremljali izvajanje tega okvira;

4. poudarja, da mora organ pri opravljanju svojih dejavnosti posebno pozornost nameniti 
zagotavljanju skladnosti z zakonodajo Unije, spoštovanju načela sorazmernosti ter 
upoštevanju temeljnih načel notranjega trga;

5. izraža zaskrbljenost, da bi izvajanje določb o nadzoru iz Uredbe (ES) 1060/20091 v 
obliki smernic in vprašanj ter odgovorov lahko preobremenila manjše akterje in s tem 
zmanjšala konkurenco na trgu2;

6. poudarja, da je treba organu dodeliti ustrezna sredstva in vire, da bo lahko dosledno, 
neodvisno in učinkovito izpolnjeval svoje naloge;

7. poudarja pomen odprte, učinkovite in neodvisne uprave za vse agencije Unije in Unijo 
kot celoto; opozarja na težavo nasprotja interesov, ki izhaja iz primerov „vrtljivih vrat“, 
in poudarja, da je treba imeti enotni pravni okvir za obravnavo teh vprašanj;

8. poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse svoje naloge, pri tem pa se 
omejiti izključno na naloge in mandat, ki sta mu jih dodelila Evropski parlament in 
Svet, in nikoli ne poskušati širiti svojih pooblastil; poudarja, da bo osredotočenost na 
mandat, ki sta ga dodelila Parlament in Svet, vodila k uspešnejši in učinkovitejši rabi 
virov;

9. ugotavlja, da se delovna obremenitev organa stalno spreminja in vključuje tako 
regulativne naloge kot izvrševanje in uveljavljanje zakonodaje Unije;  ugotavlja, da je 

1 Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah 
(UL L 302, 17.11.2009, str. 1).

2 Na podlagi povratnih informacij, ki jih je posredovalo podjetje Creditreform Rating AG.
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bila, da bi olajšali te spremembe, opravljena interna prerazporeditev njegovih 
proračunskih in kadrovskih virov;

10. na podlagi poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 20183 
ugotavlja, da organ uporablja pogodbe z družbami IT, ki so oblikovane tako, da bi lahko 
pomenile napotitve agencijskih delavcev namesto zagotavljanja jasno določenih storitev 
ali proizvodov IT; ugotavlja, da to ni v skladu s socialnimi in delovnopravnimi 
določbami Unije; zato poziva organ, naj zagotovi, da v pogodbah ne bo zmede in bodo 
v skladu s socialnimi in delovnopravnimi določbami Unije;

11. izraža dvome, da uporaba začasnih delavcev in zunanjih svetovalnih služb namesto 
povečanja števila uslužbencev dolgoročno pomeni najboljšo uporabo sredstev;

12. obžaluje, da priložnosti za ekonomijo obsega in povečanje učinkovitosti niso bile 
izkoriščene, ker organ in Evropski bančni organ nista dovolj uporabljala skupnih 
postopkov za oddajo naročil, ko je EBA preselila svoj sedež iz Londona v Pariz; poziva 
organ, naj okrepi sodelovanje z Evropskim bančnim organom, ko gre za upravne 
podporne storitve in storitve za upravljanje zmogljivosti, ki niso povezane z glavnimi 
dejavnostmi, kjer je to izvedljivo; predlaga, naj se izvede revizija, potem ko bodo 
pojasnjeni vsi stroški in posledice selitve, da bi opredelili primere najboljše prakse in 
področja, na katerih so potrebne izboljšave;

13. opaža, da je v obdobju 2015–2018 s pristojbinami, ki so jih za registracijo, izdajo 
potrdil in nadzor plačale bonitetne agencije, skupni presežek znašal 0,5 milijona EUR; 
meni, da bi ti presežki morali biti začasni in se ne bi smeli uporabljati za stalno 
financiranje drugih dejavnosti;

14. pozdravlja poročilo organa iz julija 2019 o predhodnih ugotovitvah v zvezi s sistemi za 
vračilo večkratnih davčnih odtegljajev v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z 
dne 29. novembra 2018 o aferi „Cum Ex“: finančni kriminal in vrzeli v sedanjem 
pravnem okviru (2018/2900 (RSP)), v kateri je Evropski parlament zahteval, da ESMA 
izvede preiskavo shem, kot sta „Cum Ex“ in „Cum Cum“; poudarja tudi, da je odbor 
nadzornikov organa potrdil začetek formalne preiskave v skladu s členom 22(4) Uredbe 
(EU) 1095/20104;

15. spodbuja organ, naj na podlagi te preiskave sprejme konkretne zaključke, da bi 
zaustavili tekoče in preprečili prihodnje prakse, ki ogrožajo celovitost finančnih trgov 
Unije; 

16. pozdravlja objavo dokumentacije o sestankih deležnikov, kot je zahtevala evropska 
varuhinja človekovih pravic5; poziva organ, naj upošteva predlog evropske varuhinje 
človekovih pravic ter v svoje informacije za javnost vključi navedbo o tem, ali obstaja 
podrobna dokumentacija s specifičnega sestanka z deležniki in bi zato lahko bili 
predmet prošnje za dostop javnosti do dokumentov, pod pogojem, da njena vsebina ni 

3 UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
4 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 
716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).
5  https://www.ombudsman.europa.eu/sl/decision/en/122163
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poslovno občutljiva.
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