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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. je seznanjen, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije Evropskega organa za 
zavarovanja in poklicne pokojnine (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 ureditve v evropskem 
finančnem sistemu bistvena za zagotavljanje finančne stabilnosti, tesneje povezanih, 
učinkovitejših in varnejših finančnih trgov ter visoke stopnje varstva potrošnikov v 
Uniji z zavzemanjem za pravičnost in preglednost na trgu proizvodov in finančnih 
storitev;

3. poudarja, da je osrednja naloga organa prispevati k visokokakovostnim skupnim 
regulativnim in nadzornim standardom in praksam ter dosledni uporabi pravno 
zavezujočih aktov Unije, spodbujati in omogočati prenose nalog in odgovornosti med 
pristojnimi organi, v okviru svoje pristojnosti spremljati in ocenjevati razvoj dogodkov 
na trgu ter spodbujati varstvo imetnikov zavarovalnih polic, pokojninskih zavarovancev 
in upravičencev;

4. poudarja, da je v nekaterih državah članicah potreben strožji nadzor, da se odpravijo 
šibke točke na njihovih zavarovalniških trgih in da se potrošnike zaščiti pred 
nepoštenimi praksami multinacionalnih zavarovalnic;

5. poudarja, da je finančni sistem odgovoren za reševanje izzivov v zvezi s trajnostjo in 
zagotavljanje, da Unija izpolni obveznosti, ki jih je v okviru Pariškega sporazuma 
prevzela 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 finančne institucije in pristojni nacionalni organi 
lahko spremljali izvajanje tega okvira;

6. 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;

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

8. poudarja, kako pomembna je odprta, učinkovita in neodvisna uprava za vse agencije 
Unije in Unijo kot celoto; opozarja na težavo nasprotja interesov, ki je posledica pojava 
vrtljivih vrat, in poudarja, da je za obravnavanje tovrstnih težav potreben enoten pravni 
okvir;

9. 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 
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Svet, in nikoli ne sme poskušati preseči svojega mandata; poudarja, da bo 
osredotočenost na mandat, ki sta mu ga dodelila Parlament in Svet, vodila k uspešnejši 
in učinkovitejši rabi virov;

10. na podlagi letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 
20181 ugotavlja, da je treba za agencijske delavce zagotoviti enake delovne pogoje, kot 
jih imajo delavci, ki jih podjetje uporabnik zaposli neposredno; vendar ugotavlja, da se 
zdi, da organ verjetno ni izvedel primerjave med delovnimi pogoji svojega osebja in 
agencijskih delavcev; zato poziva organ, naj analizira delovne pogoje svojih agencijskih 
delavcev in zagotovi, da so v skladu z evropskim in nacionalnim delovnim pravom;

11. ugotavlja, da se delovna obremenitev organa ves čas spreminja in vključuje tako 
regulativne naloge kot izvrševanje in uporabo zakonodaje Unije; ugotavlja, da je 
predvidenih 32 novih zaposlenih, ki naj bi zapolnili delovna mesta, povezana s 
spremenjenimi področji dela organa; vendar ugotavlja, da bi si moral organ po mnenju 
Računskega sodišča še naprej prizadevati, da z regulativnih preide na nadzorne naloge, 
in da bi moral organ dodeliti več človeških virov za nadzorne naloge;

12. deli pomisleke Računskega sodišča v zvezi s tem, da imajo nacionalni nadzorniki 
odločilno besedo v glavnem upravnem organu organa, kar pomeni, da lahko pri 
pregledovanju uspešnosti njihovega dela (medsebojni pregledi) odločajo o tem, v 
kolikšnem obsegu bo organ ukrepal.

1   UL C 417, 11.12.2019, str. 1.
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