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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos draudimo ir profesinių pensijų 
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 
tvarką yra labai svarbus siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, geriau integruotą, 
veiksmingesnę ir saugesnę finansų rinką ir aukšto lygio vartotojų apsaugą Sąjungoje 
skatinant sąžiningumą ir skaidrumą produktų ir finansinių paslaugų rinkoje;

3. pabrėžia, kad pagrindinė Institucijos užduotis – prisidėti įtvirtinant aukštos kokybės 
bendrus reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką, padėti nuosekliai taikyti 
teisiškai privalomus Sąjungos aktus, skatinti kompetentingas institucijas perduoti viena 
kitai užduotis ir pareigas ir sudaryti palankesnes sąlygas joms tai daryti, pagal savo 
kompetenciją stebėti rinkos pokyčius bei gauti informacijos apie juos ir stiprinti 
apdraustųjų, pensijų sistemų narių ir naudos gavėjų apsaugą;

4. pabrėžia, kad tam tikrose valstybėse narėse reikia vykdyti atidesnę priežiūrą, siekiant 
spręsti šių valstybių narių draudimo rinkų pažeidžiamumo problemas ir apsaugoti 
vartotojus nuo nesąžiningos tarptautinių draudimo bendrovių praktikos;

5. 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 
pakankamai išteklių skirti stebėsenai, kaip finansų įstaigos ir nacionalinės 
kompetentingos institucijos įgyvendina šią sistemą;

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

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

8. 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;

9. pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visos jai pavestos užduotys būtų visapusiškai 
ir laiku įvykdytos, turėtų laikytis Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestų užduočių ir 
įgaliojimų ir visapusiškai jais naudotis ir niekada neturi bandyti jų viršyti; atkreipia 



PE643.141v02-00 4/6 AD\1194887LT.docx

LT

dėmesį į tai, kad sutelkus dėmesį į Parlamento ir Tarybos suteiktų įgaliojimų vykdymą 
bus veiksmingiau ir efektyviau naudojami ištekliai;

10. pažymi, kad, kaip nurodyta Audito Rūmų 2018 m finansinių metų metinėje ataskaitoje 
dėl ES agentūrų1, laikinieji darbuotojai turėtų dirbti pagal tokias pačias darbo sąlygas, 
kaip ir laikinąjį darbą naudojančios įmonės tiesiogiai įdarbinti darbuotojai; tačiau 
pažymi, kad, atrodo, jog Institucija neatliko jokio savo darbuotojų ir laikinųjų 
darbuotojų darbo sąlygų palyginimo; todėl ragina Instituciją išanalizuoti savo laikinųjų 
darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad jos derėtų su Europos ir nacionaline darbo 
teise;

11. pažymi, kad Institucijos darbo krūvis nuolat kinta ir jos darbas apima tiek reguliavimo 
užduotis, tiek Sąjungos teisės vykdymo užtikrinimą ir taikymą; pažymi, kad numatyta, 
jog pakeistose Agentūros veiklos srityse dirbs 32 nauji darbuotojai; vis dėlto pažymi, 
kad, Audito Rūmų nuomone, Institucija turėtų toliau dėti pastangas siekdama pereiti 
nuo reguliavimo prie priežiūros užduočių ir kad ji turėtų stiprinti priežiūrai skirtus 
žmogiškuosius išteklius;

12. yra kaip ir Audito Rūmai susirūpinęs dėl to, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi 
lemiamą žodį pagrindiniame Institucijos valdymo organe, o tai reiškia, kad jos gali 
spręsti dėl Institucijos veiksmų siekiant įvertinti jų pačių veiksmingumą (tarpusavio 
vertinimai) apimties.

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
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