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КРАТКА ОБОСНОВКА

Един от уроците, научени от финансовата криза в Европа, е необходимостта от по-
строги и последователни правила за целия финансов сектор. Вече бяха предприети 
редица важни мерки, като създаването на три агенции за финансов надзор, но са 
необходими допълнителни усилия за по-добро регулиране на сектора. Едно от все още 
висящите досиета е настоящият проект за директива, чиято цел е създаване на рамка за 
възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници.

От гледна точка на бюджета е изключително важно тази нова рамка да бъде подкрепена 
от европейските и националните институции по най-добрия възможен начин. Ето защо 
създаването на нови правила не е достатъчно. Тези нови правила трябва освен това да 
бъдат допълнени с достатъчно финансови и човешки ресурси, за да се приложи новата 
рамка.

Настоящото предложение би изисквало Европейския банков орган (i) да разработи 
около 23 технически стандарта и 5 указания, (ii) да участва в оздравителни колегии, да 
взема решения в случай на несъгласие и упражнява задължителна медиация и (iii) да 
признава оздравителната процедура на трети държави съгласно член 85 и да сключва 
необвързващи рамкови споразумения за сътрудничество с трети държави съгласно член 
88. Техническите стандарти трябва да бъдат изготвени за срок от 12 месеца след 
влизането в сила на директивата, което се очаква да се случи между юни и декември 
2013 г. В предложението на Комисията са включени дългосрочни задачи на 
Европейския банков орган, които налагат откриването на 5 допълнителни длъжности 
(временно наети лица), считано от 2014 г. Освен това се предвижда 11 командировани 
национални експерти (КНЕ) да изпълняват временни задачи за ограничен период от 
време през 2014 и 2015 г.

Докладчикът подкрепя откриването на тези нови длъжности, тъй като те са необходими 
за изпълнение на новите задачи на органа. Въпреки това, понеже окончателният обхват 
на новите задачи ще бъде известен едва в края на законодателната процедура, 
Комисията се приканва да предостави финансова обосновка, която напълно отчита 
резултата от законодателното споразумение между Европейския парламент и Съвета за 
посрещане на изискванията по отношение на бюджета и персонала в Европейския 
банков орган и в службите на Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф –1 a (нов)
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Проект на законодателна резолюция Изменение

- 1a. подчертава, че точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление следва да се прилага за 
разширяването на мандата на 
Европейския банков орган; 
подчертава, че никое решение на 
законодателния орган за такова 
разширяване не засяга решенията на 
бюджетния орган в рамките на 
годишната бюджетна процедура;
________________
ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф –1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

- 1б. изисква от Комисията да 
представи нова финансова обосновка, 
която отчита изцяло резултата от 
законодателното споразумение 
между Европейския парламент и 
Съвета за спазване на изискванията 
за бюджета и персонала в 
Европейския банков орган и службите 
на Комисията;
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) На Европейския банков орган 
следва да бъдат предоставени 
съответните финансови и човешки 
ресурси за адекватното изпълнение на 
допълнителните задачи, които му се 
възлагат съгласно настоящата 
Директива. За тази цел процедурата 
за изготвянето, изпълнението и 
контрола върху неговия бюджет, 
установена в членове 63 и 64 от 
Регламент (ЕС) № 1093/2010, следва да 
отчете надлежно тези задачи. 
Бюджетният орган следва да 
гарантира съблюдаването на най-
високи стандарти за ефективност.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) (15a) Разходите на европейските 
надзорни органи (Европейския банков 
орган, Европейския орган за 
застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване, Европейския 
орган за ценни книжа и пазари), 
свързани с изпълнението на задачите 
им, следва да се покриват от 
таксите, събирани от кредитните 
институции. Размерът на таксата, 
начислена на дадена кредитна 
институция, следва да съответства 
на значимостта и профила на риска 
на съответната кредитна 
институция. Тези такси следва да се 
начисляват в допълнение към 
таксите, плащани на тези органи в 
случаите, посочени в съответните 
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инструменти на правото на Съюза. 
Общият размер на заплатените на 
органите такси следва да не 
надвишава размера на разходите им. 
изисква от Европейската комисия да 
представи през първото тримесечие 
на 2013 г. анализ относно събирането 
на такси в съответните агенции.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 15 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15в) (15б) През преходния период от 
национално съфинансиране към 
частично финансиране чрез такси, 
европейските надзорни органи 
(Европейския банков орган, 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно 
осигуряване, Европейския орган за 
ценни книжа и пазари) следва да 
бъдат финансирани изцяло от 
бюджета на ЕС.
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