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ĪSS PAMATOJUMS

1. Lai novērstu nesenajā finanšu krīzē konstatētos Eiropas finanšu uzraudzības trūkumus, 
Komisija iesniedza priekšlikumu paketi ar mērķi Eiropas Savienībā izveidot efektīvāku, 
integrētāku un ilgtspējīgu finanšu uzraudzības sistēmu. Tās pamatā būs Eiropas Finanšu 
uzraudzības sistēma (EFUS), ko veido valstu finanšu uzraudzības iestāžu tīkls sadarbībā ar 
jaunajām Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI), kuras izveidotas, līdzšinējās Eiropas 
uzraudzītāju komitejas1 pārveidojot par īstenām Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI). Līdz ar 
to Komisija ierosina izveidot trīs jaunas, decentralizētas Eiropas aģentūras:

 Eiropas Banku iestādi (EBI);
 Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi (EAFPI);
 Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI).

2. Lai pašreizējās Eiropas uzraudzītāju komitejas pārveidotu par efektīvām un īstenām 
Eiropas uzraudzības iestādēm, t.i., Eiropas aģentūrām, būs vajadzīgi gan personāla, gan 
budžeta papildu resursi. Attiecībā uz šo triju aģentūru izveides ietekmi uz Eiropas budžetu 
jānorāda, ka izmaksas sasniegs 59,699 miljonus euro, un to sadalījums ir šāds:

Aģentūra 2011 2012 2013 Kopā
EBI 5, 206 7, 355 8, 965 21, 527
EAFPI 4, 235 5, 950 6, 799 16, 984
EVTI 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158
milj. EUR

3. Šos līdzekļus piešķirs no 1.a izdevumu kategorijas, taču tās apmērs jau ir ļoti ierobežots, 
proti, Komisijas iepriekšējā finanšu plānā (2010. gada janvāris), kurā jau izskatīja trijām 
aģentūrām piešķiramās summas (kopā ar citiem grozījumiem), norādīti ļoti ierobežoti līdzekļi 
līdz pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas beigām (iekavās norādītas 2009. gada janvāra 
finanšu plānā paredzētās summas):

– 37,041 miljoni euro 2011. gadam (111,590 miljoni euro),
– 34,003 miljoni euro 2012. gadam (123,879 miljoni euro),
– 49,153 miljoni euro 2013. gadam (214,875 miljoni euro).

Ņemot vērā, ka 2009. gada februāra finanšu plānā Komisija 1.a izdevumu kategorijā 
2010. gadam paredzēja rezervi 111,8 miljonu euro apmērā, taču pieejami ir tikai 147 tūkstoši 
euro, pašsaprotami, ka situācija ir ļoti saspringta. Līdz ar to jāievēro, ka, iespējams, ir 
jāpārskata rezerves apmērs, lai varētu finansēt šīs trīs jaunās aģentūras.

4. Realitātē šo aģentūru faktiskās izmaksas būs stipri augstākas, sasniedzot 149,17 miljonus 
euro, taču dalībvalstis nodrošinās līdzfinansējumu 89,497 miljonu euro apmērā, kas ir 60 % 
no aģentūru darbības kopējām izmaksām līdz pašreizējās DFS beigām.

                                               
1 Šīs komitejas ir Eiropas Banku uzraudzītāju komiteja (EBUK), Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju 
uzraudzītāju komiteja (EAFPK) un Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja (EVRK).
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Aģentūra 2011 2012 2013 KOPĀ
EBI

DV+ES=Kopā
7, 809+5,206

=13,015
11, 033+7,355

=18, 388
13, 448+8,965

=22, 413
32,290+21, 527

=53, 816
EAFPI

DV+ES=Kopā
8, 197+4,235

=13, 662
10, 803+5,950

=18, 005
12, 737+6, 799

=21, 228
31,737+16, 984

=52,895
EVTI

DV+ES=Kopā
6, 352+5,465

=10,587
8, 925+7, 202

=14, 874
10,199+8,491

=16, 998
25,476+21, 158

=42, 459
milj. EUR

5. Attiecībā uz personālu paredzēts, ka trīs jaunās aģentūras līdz 2014. gadam pieņems darbā 
269 darbiniekus (224 AD amata vietas un 45 AST amata vietas).

Aģentūra 2011 2012 2013 2014
EBI
personāls (AD/AST) 40 (36/4) 62 (53/9) 80 (69/11) 90 (73/17)

EAFPI
personāls (AD/AST) 40 (32/8) 62 (50/12) 73 (60/13) 90 (77/13)

EVTI
personāls (AD/AST) 43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. Komisija ierosina, lai trīs jaunās aģentūras par savām mītnes vietām saglabā pašreizējās 
Eiropas uzraudzītāju komiteju darba vietas (EAFPI tā ir Frankfurte), kas ir ļoti saprātīgs 
risinājums gan no praktiskā, gan finansiālā viedokļa, jo tādējādi jaunā aģentūra varēs 
nekavējoties sākt darbu un tiks novērsti nevajadzīgi izdevumi, ko radītu jauns aprīkojums, 
personāla pārvietošana utt.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ziņojumā 
iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.a uzskata, ka likumdošanas 
priekšlikumā norādītā pamatsumma 
atbilst 1.a izdevumu apakškategorijas 
maksimālajam apjomam daudzgadu 
finanšu shēmā 2007.–2013. gadam (DFS), 
taču 1.a izdevumu kategorijā atlikusī 
rezerve 2011.–2013. gadam ir ļoti 
ierobežota un jaunu pasākumu 
finansēšana nedrīkst apdraudēt līdzekļu 
piešķiršanu citām 1.a izdevumu 
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apakškategorijas prioritātēm; tādēļ 
atkārtoti aicina pārskatīt DFS un līdz 
2010. gada pirmā pusgada beigām 
iesniegt konkrētus priekšlikumus par tās 
koriģēšanu un pārskatīšanu, izmantojot 
visus mehānismus, kas paredzēti 
2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā 
(IN) un jo īpaši tā 21. un 23. punktā, lai 
nodrošinātu Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes (Iestādes) 
finansēšanu, neapdraudot līdzekļu 
piešķiršanu citām prioritātēm no 
1.a izdevumu apakškategorijas un 
nodrošinot, ka tajā paliek pietiekama 
rezerve;

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

1.b uzsver, ka Iestādes izveidei ir 
jāpiemēro IN 47. punkta noteikumi;
uzsver, ka gadījumā, ja likumdevēja 
iestāde pieņem lēmumu par Iestādes 
izveidi, Parlaments sāks sarunas ar otru 
budžeta lēmējiestādi, lai laikus vienotos 
par Iestādes finansēšanu saskaņā ar 
attiecīgajiem IN noteikumiem;

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un 
neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonoms 
budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu 
gūti no valstu uzraudzības iestāžu 
obligātajām iemaksām un no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta. Attiecībā uz 
Kopienas ieguldījumu ir jāpiemēro 

(40) Lai garantētu pilnīgu autonomiju un 
neatkarību, Iestādei jāpiešķir autonoms 
budžets, kurā ieņēmumi galvenokārt tiktu 
gūti no valstu uzraudzības iestāžu 
obligātajām iemaksām un no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta. Savienība 
finansē Iestādi saskaņā ar budžeta 
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Kopienas budžeta procedūra. Finanšu 
pārskatu revīzija jāveic Revīzijas palātai.

lēmējinstitūcijas vienošanos atbilstīgi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīguma par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu pārvaldību1 (IN) 
47. punktam. Ir jāpiemēro Savienības
budžeta procedūra. Finanšu pārskatu 
revīzija jāveic Revīzijas palātai. Uz kopējo 
budžetu attiecas budžeta izpildes 
apstiprinājuma procedūra.
1 OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Pamatojums

Iestādi izveido kā decentralizētu Eiropas Savienības aģentūru un finansē saskaņā ar IN. Tas 
jānorāda Iestādes juridiskajā pamatā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība; 

a) to valsts iestāžu obligātie maksājumi, 
kuru kompetencē ir finanšu iestāžu 
uzraudzība, un šos maksājumus veic 
saskaņā ar formulu, kuras pamatā ir 
balsu svērums, kas norādīts 3. panta 
3. punktā Protokolā (Nr. 36) par pārejas 
noteikumiem, kurš pievienots Līgumam 
par Eiropas Savienību un Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību; 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
48. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Kopienas subsīdija, kas iekļauta Eiropas 
Savienības vispārējā budžetā (Komisijas 
sadaļa);

b) Savienības subsīdija, kas iekļauta 
Eiropas Savienības vispārējā budžetā 
(Komisijas sadaļa) saskaņā ar budžeta 
lēmējinstitūcijas vienošanos, kā paredzēts 
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IN 47. punktā;

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
48. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētie valsts iestāžu 
obligātie maksājumi un Savienības 
subsīdija ir pieejami katra finanšu gada 
sākumā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
50. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Eiropas Parlaments pēc Padomes 
ieteikuma, pieņemot lēmumu ar kvalificētu 
balsu vairākumu, pirms N + 2 gada 
15. maija piešķir Iestādei budžeta izpildes 
apstiprinājumu N finanšu gada budžeta 
izpildei.

9. Eiropas Parlaments pēc Padomes 
ieteikuma, pieņemot lēmumu ar kvalificētu 
balsu vairākumu, pirms N + 2 gada 
15. maija piešķir Iestādei budžeta izpildes 
apstiprinājumu par N finanšu gada budžeta 
izpildi, un šajā budžetā ir ietverti Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta un valstu 
uzraudzības iestāžu ieņēmumi.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem 
nepieciešamos īstenošanas pasākumus 
saskaņā ar Personāla noteikumu 110. pantā 
paredzētajām procedūrām.

2. Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem 
nepieciešamos īstenošanas pasākumus 
saskaņā ar Personāla noteikumu 110. pantā 
paredzētajām procedūrām. Īstenošanas 
pasākumi pieļauj pamatotas atkāpes, lai 
garantētu Iestādei noteikto uzdevumu 
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visefektīvāko izpildi.
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