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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

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

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

3. zdůrazňuje, že rozpočet orgánu je financován ze 40 % z finančních prostředků Unie a ze 
60 % z přímých příspěvků orgánů dohledu jednotlivých členských států a že toto smíšené 
financování může ohrozit jeho nezávislost a úkoly v oblasti dohledu;

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

5. připomíná, že 100 % rozpočtového přebytku bylo přiděleno Komisi, přestože členské 
státy soudí, že 60 % jim mělo být vráceno; vyzývá Komisi, aby tuto záležitost vyřešila;

6. konstatuje, že v důsledku dokončeného přesunu sídla orgánu do Paříže v roce 2019 
obsahuje účetní závěrka částku na náklady s tím spojené ve výši 4,7 milionu EUR a 
prostředky na zbývající smluvní platby splatné v budoucnu za kancelářské prostory 
orgánu v Londýně ve výši 10,4 milionu EUR.


