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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. odnotowuje, że w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej 
„Trybunałem”) transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (zwanego dalej „Urzędem”) za rok 2018 są legalne i prawidłowe we 
wszystkich istotnych aspektach;

2. podkreśla, że rola Urzędu polegająca na wspieraniu wspólnego systemu nadzoru 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 kluczową rolę Urzędu w przyczynianiu się do wysokiej jakości wspólnych 
standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz do spójnego stosowania 
prawnie wiążących aktów unijnych, we wspieraniu i ułatwianiu delegowania zadań i 
kompetencji pomiędzy właściwymi organami, w monitorowaniu zmian na rynku 
podlegającym jego kompetencjom i uzyskiwaniu dostępu do tych zmian oraz we 
wzmacnianiu ochrony właścicieli polis, członków programów emerytalnych i 
uposażonych;

4. podkreśla potrzebę ściślejszego nadzoru w niektórych państwach członkowskich w celu 
wyeliminowania słabych punktów na rynkach ubezpieczeń tych państw członkowskich 
oraz w celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami wielonarodowych 
towarzystw ubezpieczeniowych;

5. 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 instytucje finansowe i właściwe organy 
krajowe;

6. 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;

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



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

PL

8. 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 
ram prawnych w celu rozwiązania tego rodzaju problemów;

9. 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 i Radę doprowadzi do 
skuteczniejszego i wydajniejszego wykorzystania zasobów;

10. zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału dotyczącym agencji UE w roku 
budżetowym 20181 pracownicy tymczasowi powinni pracować na takich samych 
warunkach jak pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przez dane przedsiębiorstwo; 
zauważa jednak, że Urząd prawdopodobnie nie porównał warunków pracy własnych 
pracowników i pracowników tymczasowych; w związku z tym wzywa Urząd, by 
przeanalizował warunki pracy pracowników tymczasowych i dopilnował, by były one 
zgodne z przepisami europejskiego i krajowego prawa pracy;

11. zauważa, że ciężar obowiązków Urzędu wciąż się zmienia i obejmuje zarówno zadania 
regulacyjne, jak i egzekwowanie oraz stosowanie prawa unijnego; zauważa, że 32 
nowych pracowników ma realizować zadania w zmienionych obszarach działalności 
agencji; zauważa jednak, że zdaniem Trybunału Urząd powinien kontynuować starania 
mające na celu zmianę swojego ukierunkowania z zadań regulacyjnych na nadzorcze 
oraz że powinien wzmocnić zasoby kadrowe przypisane do zadań nadzorczych;

12. podziela obawy Trybunału, że krajowe organy nadzorcze mają decydujące prawo głosu 
w najważniejszym organie zarządzającym Urzędu, co oznacza, że mogą podejmować 
decyzje co do zakresu działań podejmowanych przez Urząd w odniesieniu do oceny 
swojej własnej skuteczności (wzajemna weryfikacja);

1 Dz.U. C 417 z 11.12.2019, s. 1.
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