
PA\1192371CS.docx PE643.141v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

2019/2091(DEC)

11.11.2019

NÁVRH STANOVISKA
Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2018
(2019/2091(DEC))

Zpravodaj: Derk Jan Eppink



PE643.141v01-00 2/3 PA\1192371CS.docx

CS

PA_NonLeg



PA\1192371CS.docx 3/3 PE643.141v01-00

CS

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 pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „EIOPA“), na nichž se 
zakládá roční účetní závěrka za rok 2018, ve všech významných ohledech legální a 
správné;

2. zdůrazňuje, že EIOPA 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 byly přiděleny Evropským parlamentem a Radou;

3. konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zaměření činnosti EIOPA v rostoucí míře 
přesouvá od regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, měly 
by být vnitřně přerozděleny jeho rozpočtové a personální zdroje; konstatuje, že podle 
Účetního dvora EIOPA dosud nedokončil přechod od regulace k dohledu;

4. souhlasí s připomínkou Účetního dvora, že příslušné vnitrostátní orgány mají 
rozhodující slovo v hlavním řídícím orgánu EIOPA, což znamená, že jsou schopny 
rozhodovat o rozsahu působnosti opatření orgánu EIOPA, které má přezkoumávat jejich 
vlastní účinnost (peet review);

5. zdůrazňuje, že rozpočet EIOPA 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 nezávislost a úkoly EIOPA v oblasti dohledu;

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


