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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. megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-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 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 a termékek és pénzügyi szolgáltatások piacán történő előmozdítása révén;

3. hangsúlyozza, hogy a hatóság alapvető feladata, hogy hozzájáruljon magas színvonalú 
közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok meghatározásához, a 
jogilag kötelező erejű uniós előírások következetes alkalmazásához, hogy ösztönözze és 
megkönnyítse a feladatok és hatáskörök átruházását az illetékes hatóságok között, 
hatáskörén belül figyelemmel kísérje és értékelje a piaci fejleményeket, valamint 
elősegítse a kötvénytulajdonosok, nyugdíjrendszeri tagok és kedvezményezettek 
védelmét.

4. hangsúlyozza, hogy egyes tagállamokban szorosabb felügyeletre van szükség annak 
érdekében, hogy kezelni lehessen e tagállamok biztosítási piacainak gyenge pontjait, és 
meg lehessen védeni a fogyasztókat a multinacionális biztosítótársaságok tisztességtelen 
gyakorlataival szemben;

5. hangsúlyozza az európai pénzügyi rendszer felelősségét a fenntarthatósági kihívások 
kezelésében és annak biztosításában, hogy az EU teljesítse az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás keretében 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 intézmények és illetékes nemzeti hatóságok 
általi ellenőrzéséhez;

6. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak a tevékenységei végzése közben figyelmet kell 
fordítania az uniós joggal való összeegyeztethetőség biztosítására, az arányosság 
elvének betartására, valamint a belső piacra vonatkozó alapelveknek való megfelelésre;

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

8. hangsúlyozza egy nyitott, hatékony és független igazgatás fontosságát valamennyi uniós 
ügynökség és az Unió egésze számára; emlékeztet a „forgóajtó-jelenséggel” kapcsolatos 
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helyzetekből eredő összeférhetetlenség problémájára, és hangsúlyozza, hogy egységes 
jogi keretre van szükség az ilyen kérdések kezeléséhez;

9. hangsúlyozza, hogy a hatóságnak – amellett, hogy biztosítja valamennyi feladat teljes 
körű és határidőn belüli ellátását – az Európai Parlament és a Tanács által rábízott 
feladatokhoz és megbízatáshoz kell ragaszkodnia, azokat teljes mértékben alkalmaznia 
kell és soha nem kísérelhet meg túllépni megbízatásán; rámutat, hogy a Parlament és a 
Tanács által rábízott megbízatásra való összpontosítás a források eredményesebb és 
hatékonyabb felhasználását eredményezi;

10. megállapítja, hogy a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2018. évi pénzügyi 
évre vonatkozóan kiadott éves jelentése1 értelmében a kölcsönzött munkaerőt 
ugyanolyan alkalmazási feltételek mellett kell foglalkoztatni, mint a közvetlenül a 
szolgáltatást igénybe vevő vállalkozás által foglalkoztatottakat; megjegyzi azonban, 
hogy valószínűnek tűnik, hogy a hatóság nem hasonlította össze a saját és a kölcsönzött 
munkavállalók munkakörülményeit; ezért felhívja a hatóságot, hogy vizsgálja meg a 
kölcsönzött munkaerő foglalkoztatási feltételeit, és biztosítsa, hogy azok összhangban 
legyenek az uniós és tagállami munkaügyi törvényi rendelkezésekkel;

11. megállapítja, hogy a hatóság munkaterhelése folyamatosan változik, és mind 
szabályozási feladatokat, mind az uniós jog érvényesítését és alkalmazását magában 
foglalja; megjegyzi, hogy 32 új alkalmazott felvételét tervezik a hivatal munkájának 
módosított területeire; megjegyzi azonban, hogy a Számvevőszék szerint a hatóságnak 
folytatnia kell erőfeszítéseit a szabályozásról a felügyeletre való áttérés terén, és hogy a 
hatóságnak meg kell erősítenie a felügyeleti feladatokhoz rendelt emberi erőforrásokat;

12. osztja a Számvevőszék azzal kapcsolatos aggályát, hogy a nemzeti felügyeleteknek 
döntő szavuk van a hatóság fő irányító testületében, ami azt jelenti, hogy eldönthetik, 
hogy a hatóság milyen mértékben lép fel a saját hatékonyságuk értékelésével 
kapcsolatban (szakértői értékelések);

1 HL C 417., 2019.12.11., 1. o.
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