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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Komisija, siekdama spręsti su netinkama Europos finansų priežiūra susijusias problemas, 
atskleistas kilus pastarojo meto finansų krizei, pateikė paketą pasiūlymų dėl veiksmingesnės, 
labiau integruotos ir tvaresnės ES finansų priežiūros sistemos sukūrimo. Tai bus grindžiama 
Europos finansų priežiūros institucijų, kurias sudaro nacionalinių finansų priežiūros institucijų 
tinklas, veikla. Nacionalinės institucijos dirba išvien su naujosiomis Europos priežiūros 
institucijomis, kurios sukurtos transformavus esamus Europos priežiūros komitetus1 į tikras 
Europos priežiūros institucijas. Minėtuoju tikslu Komisija siūlo įkurti tris naujas 
decentralizuotas Europos agentūras:

 Europos bankininkystės instituciją (EBI),
 Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją (EDPPI),
 Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją (EVPRI).

2. Dabartinių Europos priežiūros komitetų transformavimas į realiai veiksmingas Europos 
priežiūros institucijas, t. y. Europos agentūras, pareikalaus nemažai išteklių – tiek personalo, 
tiek biudžeto požiūriais. Kai tai susiję su šių trijų agentūrų įkūrimo poveikiu Europos 
biudžetui, išlaidos sieks maždaug 59,699 mln. eurų, kurie bus paskirstyti taip:

Agentūra 2011 2012 2013 Iš viso
EBI 5,206 7,355 8,965 21,527
EDPPI 4,235 5,950 6,799 16,984
EVPRI 5,465 7,202 8,491 21,158
milijonais eurų

3. Šios išlaidos bus skiriamos pagal 1a išlaidų kategoriją, tačiau šios išlaidų kategorijos 
maržos ir taip labai sumažintos. Pastarajame Komisijos finansinio programavimo dokumente 
(2010 m. sausio mėn.), kuriame (be kitų taisymų) jau atsižvelgta į trijų agentūrų išlaidas, iki 
dabartinės daugiametės finansinės programos pabaigos nurodomos labai siauros maržos 
(skliausteliuose pateikiamos 2009 m. sausio mėn. finansinio programavimo dokumente 
numatytos maržos):

– 2011 m. – 37,041 mln. eurų (111,59 mln.),
– 2012 m. – 34,003 mln. eurų (123,879 mln.),
– 2013 m. – 49,153 mln. eurų (214,875 mln.).

Turint galvoje tai, kad 2009 m. vasario mėn. finansinio programavimo dokumente Komisijos 
numatyta 1a išlaidų kategorijos marža 2010 m. siekė 111,8 mln., o galiausiai skirta 147 000 
eurų, galima aiškiai numanyti, kad padėtis labai delikati. Taigi norint skirti šioms trims 
agentūroms būtiną finansavimą turi būti numatyta galimybė persvarstyti viršutines ribas.

4. Išties realios agentūrų išlaidos bus gerokai didesnės ir sieks maždaug 149,17 mln. eurų, 
tačiau valstybės narės iki dabartinės daugiametės finansinės programos pabaigos skirs apie 

                                               
1 Tai Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas (angl. CEBS), Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas (angl. CEIOPS) ir 

Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (angl. CESR).
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89,497 mln. eurų pagal bendro finansavimo principą – tai sudarytų 60 proc. visų lėšų, 
reikalingų agentūroms veikti.

Agentūra 2011 2012 2013 IŠ VISO
EBI

Valstybės narės 
+ ES = iš viso

7,809+5,206
=13,015

11,033+7,355
=18,388

13,448+8,965
=22,413 32,290+21, 527

=53, 816
EDPPI

Valstybės narės 
+ ES = iš viso

8,197+4,235
=13,662

10,803+5,950
=18,005

12,737+6,799
=21,228

31,737+16,984
=52,895

EVPRI
Valstybės narės 
+ ES = iš viso

6,352+5,465
=10,587

8,925+7, 202
=14,874

10,199+8,491
=16,998 25,476+21,158

=42,459
milijonais eurų

5. Kai tai susiję su personalu, iki 2014 m. trijose naujose agentūrose turėtų būti įdarbinta 
daugiau negu 269 darbuotojai (224 AD (administratoriaus) ir 45 AST (padėjėjo) rango 
pareigūnai).

Agentūra 2011 2012 2013 2014
EBI
personalas 
(AD / AST)

40 (36/4) 62 (53/9) 80 (69/11) 90 (73/17)

EDPPI
personalas 
(AD / AST)

40 (32/8) 62 (50/12) 73 (60/13) 90 (77/13)

EVPRI
personalas 
(AD / AST)

43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. Komisija siūlo, kad trys naujosios agentūros veiktų ten, kur šiuo metu veikia Europos 
priežiūros komitetai (EDPPI veiktų Frankfurte). Praktiniu ir finansiniu požiūriu tai atrodo 
logiškas sprendimas, kadangi taip naujosios agentūros lengvai iš karto perimtų savo funkcijas 
ir būtų išvengta nereikalingų išlaidų naujiems įrenginiams, darbuotojams perkelti ir t. t.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto 
nurodyta orientacinė suma dera su 2007–
2013 m. Daugiametės finansinės 
programos 1a išlaidų subkategorijos riba, 
tačiau 2011–2013 m. 1a išlaidų 
kategorijoje likęs labai mažas rezervas ir 
naujų veiksmų finansavimas neturi kelti 
grėsmės kitų prioritetinių veiksmų 
finansavimui pagal 1a išlaidų 
subkategoriją; taigi dar karta primena 
savo raginimą persvarstyti Daugiametę 
finansinę programą, kartu pateikiant 
konkrečių pasiūlymų dėl jos koregavimo 
ir pakeitimo iki 2010 m. pirmojo pusmečio 
pabaigos naudojantis visomis 
priemonėmis, kurios numatytos pagal 
2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį 
susitarimą ir ypač jo 21 ir 23 punktus, 
siekiant užtikrinti Europos draudimo ir 
profesinių pensijų institucijos 
finansavimą nekeliant grėsmės kitų 
prioritetų finansavimui, taip pat 
užtikrinant, kad 1a subkategorijoje liktų 
pakankamas rezervas;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad steigiant Instituciją 
turėtų būti taikomos tarpinstitucinio 
susitarimo 47 punkto nuostatos; pabrėžia, 
jog teisėkūros institucijai nusprendus 
pritarti šios Institucijos steigimui, 
Parlamentas pradėtų derybas su kita 
biudžeto valdymo institucija, kad būtų 
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laiku susitarta dėl minėtosios Institucijos 
finansavimo pagal atitinkamas 
tarpinstitucinio susitarimo nuostatas;

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
40 konstatuojamoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

40) Siekiant garantuoti visišką Institucijos 
autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai 
turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio 
pajamos būtų daugiausia gaunamos iš 
privalomų nacionalinių priežiūros 
institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto. Kiek tai susiję su 
Bendrijos įnašu, turėtų būti taikoma 
Bendrijos biudžetinė procedūra. Finansinių 
ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito 
Rūmai.

40) Siekiant garantuoti visišką Institucijos 
autonomiškumą ir nepriklausomumą, jai 
turėtų būti skirtas atskiras biudžetas, kurio 
pajamos būtų daugiausia gaunamos iš 
privalomų nacionalinių priežiūros 
institucijų įnašų ir iš Europos Sąjungos 
bendrojo biudžeto. Kaip nustatyta 2006 m. 
gegužės 17 d. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo 47 punkte 
Sąjungos teikiamas Institucijos 
finansavimas turėtų priklausyti nuo 
biudžeto valdymo institucijos susitarimo.
Turėtų būti taikoma Europos Sąjungos
biudžetinė procedūra. Finansinių ataskaitų 
auditą turėtų atlikti Audito Rūmai. Visam 
biudžetui taikoma biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra.
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Pagrindimas

Institucija įsteigiama kaip decentralizuota Europos Sąjungos agentūra ir bus finansuojama 
remiantis tarpinstitucinio susitarimo nuostatomis. Tai turėtų būti atspindėta šiame teisiniame 
pagrinde.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomi nacionalinių valdžios a) privalomi nacionalinių valdžios 
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institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų institucijas, įnašai;

institucijų, kompetentingų prižiūrėti 
finansų įstaigas, įnašai, kurie mokami 
vadovaujantis formule, pagrįsta prie 
Europos Sąjungos sutarties bei Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto 
Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo 
laikotarpio nuostatų 3 straipsnio 3 dalyje 
nustatytu balsų paskirstymu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos 
skirsnis);

b) Sąjungos subsidija, įtraukta į Europos 
Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos 
skirsnis), priklausanti nuo biudžeto 
valdymo institucijos susitarimo, kaip 
nustatyta tarpinstitucinio susitarimo 
47 punkte;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. privalomi nacionalinių valdžios 
institucijų įnašais ir Sąjungos subsidija 
pagal 1 dalies a ir b punktus bus galima 
naudotis kiekvienų finansinių metų 
pradžioje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Europos Parlamentas, remdamasis 
Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma 
priimta rekomendacija, iki n + 2 metų 

9. Europos Parlamentas, remdamasis 
Tarybos kvalifikuotąja balsų dauguma 
priimta rekomendacija, iki n + 2 metų 
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gegužės 15 d. priima sprendimą, kad 
Institucija n finansinių metų biudžetą 
įvykdė.

gegužės 15 d. priima sprendimą, kad 
Institucija n finansinių metų biudžetą, kurį 
sudaro iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto ir nacionalinių priežiūros 
institucijų gaunamos pajamos, įvykdė.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos 
nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka 
patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones.

2. Komisijai pritarus, valdyba Tarnybos 
nuostatų 110 straipsnyje numatyta tvarka 
patvirtina būtinas įgyvendinimo priemones. 
Pagal įgyvendinimo priemones leidžiami 
pagrįsti nukrypimai siekiant užtikrinti, 
kad Institucija kuo veiksmingiau 
įgyvendintų jai numatytas užduotis.
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