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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. S cílem zabývat se nedostatky evropského finančního dohledu, jež se projevily
v souvislosti s nedávnou finanční krizí, předložila Komise balíček návrhů za účelem 
vytvoření účinnějšího, ucelenějšího a udržitelnějšího systému finančního dohledu v EU. Tento 
systém bude založen na Evropském systému orgánů finančního dohledu, jenž by se skládal ze 
sítě státních orgánů dohledu spolupracujících s novými evropskými orgány dohledu (ESAs) 
vytvořenými přeměnou stávajících evropských výborů pro dohled1 na skutečné evropské 
orgány dohledu (ESAs). Pro tento účel navrhuje Komise vytvoření tří nových evropských 
decentralizovaných agentur:

 Evropský orgán dohledu pro bankovnictví (EBA);
 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA);
 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

2. Aby bylo možno změnit stávající evropské výbory dohledu na skutečně efektivní evropské 
orgány, tj. evropské agentury dohledu, bude třeba navýšit finanční zdroje, a to jak
v personální, tak i rozpočtové oblasti. Co se týče dopadu, jenž bude mít vytvoření těchto tří 
agentur na rozpočet EU, jednalo by se zhruba o částku 59, 699 milionu EUR, jež by byla 
rozdělena následujícím způsobem:

Agentura 2011 2012 2013 Celkem
EBA 5,206 7,355 8,965 21,527
EIOPA 4,235 5,950 6,799 16,984
ESMA 5,465 7,202 8,491 21,158
v milionech EUR.

3. Tyto finanční prostředky budou pocházet z okruhu 1a, nicméně tento okruh se již nyní 
potýká s nesmírně omezenou rezervou: poslední finanční plánování Komise (leden 2010), 
které již vzalo v úvahu částky určené pro tyto tři agentury (kromě jiných změn), ukazuje na 
velmi nízké rozpětí až do konce současného víceletého finančního rámce (v závorkách se 
nacházejí rozpětí stanovená ve finančním plánování z ledna 2009): 

– 37,041 mil. EUR na rok 2011 (111,590 mil.)
– 34,003 mil. EUR na rok 2012 (123,879 mil.)
– 49,153 mil. EUR na rok 2013 (214,875 mil.).

Pokud vezmeme v úvahu, že ve finančním plánování z února 2009 stanovila Komise rozpětí 
pro okruh 1A na rok 2010 na 111,8 milionu EUR a to se nakonec ukázalo být pouze ve výši 
147 000 EUR, je zřejmé, o jak citlivou situaci se jedná. S cílem umožnit financování těchto tří 
nových agentur musí proto být zohledněna možná nezbytná revize těchto stropů.

4. Vzhledem k tomu, že náklady na agentury dosáhnou zhruba výše 149,17 milionu EUR, 
budou reálné náklady ve skutečnosti mnohem vyšší. Členské státy na ně nicméně budou 

                                               
1 Jedná se o Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS), Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) 

Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR).
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přispívat částkou zhruba 89,497 milionu EUR prostřednictvím spolufinancování, jež tvoří 
60 % celkových nákladů na fungování těchto agentur do konce současného VFR:

Agentura 2011 2012 2013 CELKEM
EBA

MS+UE=Celkem
7,809+5,206

=13,015
11,033+7,355

=18,388
13,448+8,965

=22,413
32,290+21,527

=53,816
EIOPA

MS+UE=Celkem
8,197+4,235

=13,662
10,803+5,950

=18,005
12,737+6, 799

=21,228
31,737+16,984

=52,895
ESMA

MS+UE=Celkem
6,352+5,465

=10,587
8,925+7,202

=14,874
10,199+8,491

=16,998
25,476+21,158

=42,459
v milionech EU.

5. Tyto nové tři agentury budou do roku 2014 zaměstnávat více než 269 úředníků (224 AD
a 45 AST):

Agentura 2011 2012 2013 2014
EBA
zaměstnanci 
(AD/AST)

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

EIOPA
zaměstnanci 
(AD/AST)

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

Evropský 
úřad pro 
cenné 
papíry
a trhy
zaměstnanci 
(AD/AST)

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

6. Komise navrhuje, aby tyto tři nové agentury měly své sídlo v současných pracovních 
místech evropských výborů pro dohled (Londýn v případě EBA), což se zdá být velmi 
logickým řešením jak z praktického, tak i finančního hlediska, protože to umožní okamžité 
fungování nové agentury a zamezí zbytečným výdajům týkajících se nových technických 
instalací, transferu zaměstnanců atd. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že referenční částka 
uvedená v legislativním návrhu je
v souladu se stropem stanoveným pro 
podokruh 1a víceletého finančního rámce 
na období 2007–2013, avšak rozpětí 
ponechané v okruhu 1a na období 2011–
2013 je velmi nízké a že financování 
nových činností nesmí ohrozit 
financování ostatních priorit v rámci 
podokruhu 1a; proto znovu opakuje svou 
výzvu k přezkoumání víceletého 
finančního rámce, které by měly 
doplňovat konkrétní návrhy na jeho 
úpravu a revizi do konce prvního pololetí 
2010 za využití všech mechanismů 
dostupných podle interinstitucionální 
dohody ze dne 17. května 2006,
a především mechanismů uvedených
v bodech 21 až 23 této dohody, s cílem 
zabezpečit financování Evropským 
orgánem pro bankovnictví (orgán), aniž 
by bylo ohroženo financování ostatních 
priorit v rámci tohoto podokruhu,
a zároveň zajistit, aby v podokruhu 1a) 
zůstalo dostatečně velké rozpětí;

Pozměňovací návrh 2

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že k vytvoření tohoto 
orgánu by měla být použita ustanovení 
bodu 47 interinstitucionální dohody; 
upozorňuje na to, že pokud legislativní 
orgán rozhodne ve prospěch zřízení tohoto 
orgánu, zahájí Parlament jednání
s druhou složkou rozpočtového orgánu
s cílem dosáhnout včasné dohody ohledně 
financování tohoto orgánu v souladu
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s příslušnými ustanoveními uvedené 
interinstitucionální dohody;

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie
a nezávislost bankovního orgánu, měl by
mít tento orgán autonomní rozpočet, jehož 
příjmy budou pocházet především
z povinných příspěvků vnitrostátních 
orgánů dohledu a ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie. Na příspěvek Společenství 
by se měla vztahovat rozpočtová pravidla 
Společenství. Kontrolu účtů by měl 
provádět Účetní dvůr.

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie
a nezávislost bankovního orgánu, měl by 
mít tento orgán autonomní rozpočet, jehož 
příjmy budou pocházet především
z povinných příspěvků vnitrostátních 
orgánů dohledu a ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie. Financování orgánu
z prostředků Unie je předmětem dohody
s rozpočtovým orgánem v souladu
s bodem 47 interinstitucionální dohody 
Evropského parlamentu, Rady a Komise 
ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni
a řádném finančním řízení1 (IIA). Měla 
by platit rozpočtová pravidla Unie. 
Kontrolu účtů by měl provádět Účetní 
dvůr. Celkový rozpočet je předmětem 
postupu udělování absolutoria.
1Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Odůvodnění

Úřad je zřízen jako decentralizovaná agentura Evropské unie a bude financován v souladu
s interinstitucionální dohodou. To by se mělo promítnout v právním základu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povinné příspěvky vnitrostátních orgánů 
veřejné správy pověřených provádět 
dohled nad finančními institucemi,

a) povinné příspěvky vnitrostátních orgánů 
veřejné správy pověřených provádět 
dohled nad finančními institucemi, které se 
provádí podle vzorce založeného na vážení 
hlasů podle čl. 3 odst. 3 Protokolu č. 36
o přechodných ustanoveních připojeného 



AD\814588CS.doc 7/9 PE439.451v02-00

CS

ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě
o fungování Evropské unie;

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dotace Společenství ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise),

b) dotace Unie ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie (oddíl Komise) je 
předmětem dohody rozpočtového orgánu, 
jak je stanoveno v bodě 
47 interinstitucionální dohody;

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Povinné příspěvky od vnitrostátních 
orgánů veřejné správy a dotace
z prostředků Unie podle odst. 1 písm. a)
a b) jsou poskytovány na počátku každého 
rozpočtového roku.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Evropský parlament na doporučení Rady 
přijaté kvalifikovanou většinou udělí 
bankovnímu orgánu před 15. květnem roku 
N + 2 absolutorium za plnění rozpočtu za 
rozpočtový rok N.

9. Evropský parlament na doporučení Rady 
přijaté kvalifikovanou většinou udělí 
orgánu pro pojišťovnictví před 15. květnem 
roku N + 2 absolutorium za plnění 
rozpočtu, jehož příjmy pocházejí 
ze souhrnného rozpočtu Evropské unie
a od vnitrostátních orgánů dohledu, za 
rozpočtový rok N.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící rada po dohodě s Komisí přijme 
nezbytná prováděcí opatření v souladu
s ustanoveními článku 110 služebního 
řádu.

2. Řídící rada po dohodě s Komisí přijme 
nezbytná prováděcí opatření v souladu
s ustanoveními článku 110 služebního 
řádu. Prováděcí opatření umožní 
odůvodněné odchylky, aby bylo zaručeno 
co nejúčinnější plnění úloh ze strany 
orgánu.
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