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Pozměňovací návrh 1
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí, že podle 
stanoviska Účetního dvora jsou operace 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 
(dále jen „orgán“), na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka za rok 2018, ve všech 
významných ohledech legální a správné;

1. zdůrazňuje, že podle stanoviska 
Účetního dvora jsou operace Evropského 
orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen 
„orgán“), na nichž se zakládá roční účetní 
závěrka za rok 2018, ve všech významných 
ohledech legální a správné;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že úloha orgánu při 
prosazování společného režimu dohledu a 
regulace v rámci celého evropského 
finančního systému má zásadní význam 
pro zajištění finanční stability, 
integrovanějšího, účinnějšího a 
bezpečnějšího finančního trhu i vyšší 
úrovně ochrany spotřebitelů v Unii, a to 
podporou rovných podmínek a 
transparentnosti, pokud jde o trh 
produktů a finančních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje odpovědnost 
finančního systému při řešení otázek 
udržitelnosti a zajišťování toho, aby Unie 
plnila své závazky plynoucí z Pařížské 
dohody v rámci Rámcové úmluvy OSN o 
změně klimatu;  zdůrazňuje klíčovou 
úlohu orgánu při integraci 
environmentálních a sociálních faktorů a 
faktorů týkající se řádné správy do 
regulačního a dohledového rámce a při 
mobilizaci a řízení toků soukromého 
kapitálu směrem k udržitelným 
investicím; proto zdůrazňuje potřebu 
dostatečných zdrojů pro sledování 
naplňování tohoto rámce finanční 
institucí a příslušnými vnitrostátními 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že orgán musí při 
provádění svých činností věnovat zvláštní 
pozornost zajištění kompatibility s právem 
Unie a dodržování zásady proporcionality 
a základních zásad vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje, že je nutné přidělit 
orgánu dostatečné finanční prostředky a 
zdroje, aby byl schopen plně, nezávisle a 
efektivně vykonávat svůj mandát;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. zdůrazňuje význam otevřené, 
účinné a nezávislé správy všech agentur 
Unie a Unie jako celku; připomíná 
problém střetu zájmů v důsledku situací 
„otáčivých dveří“ a zdůrazňuje, že je 
zapotřebí jednotný právní rámec pro 
řešení těchto problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že orgán by se měl při 
zajišťování toho, aby veškerá činnost byla 
prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, 
důsledně zaměřovat pouze na úkoly a 
mandát, které mu svěřily Evropský 
parlament a Rada;

2. zdůrazňuje, že orgán by se měl při 
zajišťování toho, aby veškerá činnost byla 
prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, 
zaměřovat na úkoly a mandát, které mu 
svěřily Evropský parlament a Rada, a plně 
je využívat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Markus Ferber

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že orgán by se měl při 
zajišťování toho, aby veškerá činnost byla 
prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, 
důsledně zaměřovat pouze na úkoly a 
mandát, které mu svěřily Evropský 
parlament a Rada;

2. zdůrazňuje, že orgán by se měl při 
zajišťování toho, aby veškerá činnost byla 
prováděna v úplnosti a ve stanovené lhůtě, 
důsledně zaměřovat pouze na úkoly a 
mandát, které mu svěřily Evropský 
parlament a Rada, a že se nesmí nikdy 
pokoušet tento mandát překračovat; 
poukazuje na to, že důraz na mandát 
přidělený Evropským parlamentem a 
Radou povede k účinnějšímu a 
účelnějšímu využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Markus Ferber

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že vůdčím 
principem činnosti orgánu ESMA by měla 
být zásada proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Markus Ferber

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyjadřuje politování nad tím, že 
orgán ESMA někdy jednostranně přijímá 
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rozhodnutí, u nichž se lze domnívat, že 
překračují jeho mandát;1a

_________________
1a např. posunování zpráv o přezkumu 
MiFID II, které naplánoval evropský 
zákonodárce

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
se činnost orgánu v rostoucí míře 
přesouvá od regulačních úkolů k 
vymáhání a uplatňování právních předpisů 
Unie, měly by být vnitřně přerozděleny 
jeho rozpočtové a personální zdroje;

3. konstatuje, že činnost orgánu se 
stále vyvíjí a zahrnuje jak regulační úkoly, 
tak vymáhání a uplatňování právních 
předpisů Unie; podotýká, že na podporu 
tohoto rozvoje byly vnitřně přerozděleny 
jeho rozpočtové a personální zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí výroční zprávu 
Evropského účetního dvora o agenturách 
EU za rozpočtový rok 20181a, podle které 
orgán využívá smlouvy s poskytovateli 
služeb v oblasti IT, jež byly formulovány 
tak, že mohou implikovat zaměstnávání 
dočasných agenturních pracovníků 
namísto poskytování jasně vymezených 
služeb a produktů IT; konstatuje, že to 
není v souladu se sociálními a 
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pracovněprávními předpisy Unie; vyzývá 
proto orgán, aby zajistil, že smlouvy 
nebudou vzbuzovat pochybnosti a že 
budou v souladu se sociálními a 
pracovněprávními předpisy Unie;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2
018_EN.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. klade si otázku, zda přidělené 
zdroje postačují k tomu, aby mohl orgán 
plně vykonávat stále rostoucí počet 
svěřených úkolů, zejména v oblasti 
sekuritizace, prospektu 3 a fondu 
peněžního trhu (MFF), kde se zvýšil 
objem práce, avšak nikoli počet 
pracovníků; táže se, zda využívání 
dočasných pracovníků a externích 
konzultačních agentur namísto zvýšení 
počtu vlastních zaměstnanců je z 
dlouhodobého hlediska nejlepším 
způsobem využití prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad tím, že v 
důsledku nedostatečného využívání 
společných zadávacích řízení orgánem a 
Evropským orgánem pro bankovnictví 
(EBA) nebyly využity příležitosti k 
úsporám z rozsahu a ke zvýšení efektivity; 
vyzývá orgán, aby prohloubil spolupráci s 
EBA v oblasti služeb administrativní 
podpory a služeb správy budov, které 
nesouvisejí s hlavními činnostmi;

4. vyjadřuje politování nad tím, 
že v důsledku rozhodnutí orgánu a 
Evropského orgánu pro bankovnictví 
(EBA) nemít společná zadávací řízení 
nebyly při stěhování orgánu z Londýna do 
Paříže využity příležitosti k úsporám 
z rozsahu a ke zvýšení efektivity; vyzývá 
orgán, aby prohloubil spolupráci s EBA v 
oblasti služeb administrativní podpory a 
služeb správy budov, které nesouvisejí s 
hlavními činnostmi, kdekoli je to možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyjadřuje politování nad tím, že v 
důsledku nedostatečného využívání 
společných zadávacích řízení orgánem a 
Evropským orgánem pro bankovnictví 
(EBA) nebyly využity příležitosti k 
úsporám z rozsahu a ke zvýšení efektivity; 
vyzývá orgán, aby prohloubil spolupráci s 
EBA v oblasti služeb administrativní 
podpory a služeb správy budov, které 
nesouvisejí s hlavními činnostmi;

4. vyjadřuje politování nad tím, 
že v důsledku nedostatečného využívání 
společných zadávacích řízení orgánem 
a Evropským orgánem pro bankovnictví 
(EBA) nebyly využity příležitosti k 
úsporám z rozsahu a ke zvýšení efektivity; 
vyzývá orgán, aby prohloubil spolupráci s 
EBA v oblasti služeb administrativní 
podpory a služeb správy budov, které 
nesouvisejí s hlavními činnostmi; 
doporučuje, aby byl poté, co budou 
zjištěny náklady a důsledky stěhování, 
proveden audit s cílem určit osvědčené 
postupy a oblasti ke zlepšení;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že 100 % rozpočtového 
přebytku bylo přiděleno Komisi, přestože 
členské státy se domnívají, že by jim měl 
být příslušný podíl jejich příspěvku 
vrácen; vyzývá Komisi, aby tuto záležitost 
vyřešila;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že 100 % rozpočtového 
přebytku bylo přiděleno Komisi, přestože 
členské státy se domnívají, že by jim měl 
být příslušný podíl jejich příspěvku 
vrácen; vyzývá Komisi, aby tuto záležitost 
vyřešila;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že 100 % rozpočtového 
přebytku bylo přiděleno Komisi, přestože 
členské státy se domnívají, že by jim měl 
být příslušný podíl jejich příspěvku vrácen; 
vyzývá Komisi, aby tuto záležitost 
vyřešila;

5. připomíná, že 100 % rozpočtového 
přebytku bylo přiděleno Komisi, přestože 
členské státy se domnívají, že by jim měl 
být příslušný podíl jejich příspěvku vrácen; 
vyzývá Komisi, aby souhlasila s vracením 
budoucích rozpočtových přebytků 
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členským státům v poměru odpovídajícím 
jejich příspěvkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že 100 % rozpočtového 
přebytku bylo přiděleno Komisi, přestože 
členské státy se domnívají, že by jim měl 
být příslušný podíl jejich příspěvku vrácen; 
vyzývá Komisi, aby tuto záležitost 
vyřešila;

5. připomíná, že 100 % rozpočtového 
přebytku bylo přiděleno Komisi, přestože 
členské státy se domnívají, že by jim měl 
být příslušný podíl jejich příspěvku vrácen; 
vyzývá Komisi, aby nalezla vyvážené 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podotýká, že kumulované přebytky 
za období let 2015 až 2018 z poplatků 
hrazených ratingovými agenturami a 
registry obchodních údajů v souvislosti s 
registrací, certifikací a dohledem nad 
těmito subjekty činí 1,1 mil. EUR; zastává 
názor, že tyto přebytky by neměly sloužit k 
financování jiných činností.

6. podotýká, že kumulované přebytky 
za období let 2015 až 2018 z poplatků 
hrazených ratingovými agenturami a 
registry obchodních údajů v souvislosti s 
registrací, certifikací a dohledem nad 
těmito subjekty činí 1,1 mil. EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Sven Giegold
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podotýká, že kumulované přebytky 
za období let 2015 až 2018 z poplatků 
hrazených ratingovými agenturami a 
registry obchodních údajů v souvislosti s 
registrací, certifikací a dohledem nad 
těmito subjekty činí 1,1 mil. EUR; zastává 
názor, že tyto přebytky by neměly sloužit k 
financování jiných činností.

6. podotýká, že kumulované přebytky 
za období let 2015 až 2018 z poplatků 
hrazených ratingovými agenturami a 
registry obchodních údajů v souvislosti s 
registrací, certifikací a dohledem nad 
těmito subjekty činí 1,1 mil. EUR; zastává 
názor, že tyto přebytky by měly být 
dočasné a neměly by sloužit k k trvalému 
křížovému financování jiných činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. podotýká, že kumulované přebytky 
za období let 2015 až 2018 z poplatků 
hrazených ratingovými agenturami a 
registry obchodních údajů v souvislosti s 
registrací, certifikací a dohledem nad 
těmito subjekty činí 1,1 mil. EUR; zastává 
názor, že tyto přebytky by neměly sloužit k 
financování jiných činností.

6. podotýká, že kumulované přebytky 
za období let 2015 až 2018 z poplatků 
hrazených ratingovými agenturami a 
registry obchodních údajů v souvislosti s 
registrací, certifikací a dohledem nad 
těmito subjekty činí 1,1 mil. EUR; zastává 
názor, že tyto přebytky by měly být 
navraceny členským státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6a. vítá zprávu orgánu z července 
2019 o předběžných zjištěních ve věci 
vícečetných žádostí o vrácení srážkové 
daně v odpovědi na usnesení Evropského 
parlamentu 2018/2900 (RSP) ze dne 29. 
listopadu 2018, v němž Evropský 
parlament požádal orgán ESMA, aby 
provedl šetření v případech, jako jsou 
Cum/Ex a Cum/Cum; dále vítá, že dozorčí 
rada orgánu schválila zahájení 
formálního šetření podle čl. 22 odst. 4 
nařízení o orgánu ESMA;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá šetření orgánu ve věci 
daňových podvodů s dividendami, jako je 
cum-ex nebo cum-cum; vybízí orgán, aby 
z tohoto šetření vyvodil konkrétní závěry s 
cílem zastavit praktiky ohrožující integritu 
finančních trhů Unie a zabránit používání 
takových praktik v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vítá zveřejnění zápisů ze schůzí 
akcionářů, jak požadoval evropský veřejný 
ochránce práv1a; vyzývá orgán, aby 
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provedl doporučení evropského veřejného 
ochránce práv a aby ve svých informacích 
pro veřejnost uvedl, zda existuje podrobný 
zápis z konkrétní schůze akcionářů, a 
mohl by tak být předmětem žádosti o 
veřejný přístup k dokumentům, pokud 
není jeho obsah citlivý z obchodního 
hlediska;
_________________
1a 
https://www.ombudsman.europa.eu/en/de
cision/en/122163

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá orgán, aby při své běžné 
činnosti důsledně dodržoval zásadu 
proporcionality, včetně patřičného 
zohledňování příspěvků aktérů různých 
velikostí během svých konzultací a potřeb 
malých aktérů ve svých směrnicích a ve 
svých otázkách a odpovědích; vyjadřuje 
znepokojení nad tím, že provádění 
dohledových ustanovení nařízení o 
ratingových agenturách formou směrnic a 
otázek a odpovědí může malé aktéry příliš 
zatěžovat a tím snižovat jejich 
konkurenceschopnost na trhu1b;
_________________
1b na základě informací společnosti 
Creditreform Rating AG
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