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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jednou ze zkušeností, kterou nám přinesla finanční krize v Evropě, je potřeba přísnějších 
a ucelenějších pravidel pro celé finanční odvětví. Byla již přijata různá důležitá opatření, jako 
je zřízení tří agentur finančního dohledu, je však třeba vyvinout další úsilí o lepší regulaci 
finančního odvětví. Jedním z materiálů, který dosud nebyl schválen, je stávající návrh 
směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových 
institucí a investičních podniků. 

Z hlediska rozpočtu má zásadní význam, aby tento nový rámec měl co nejširší podporu 
evropských a vnitrostátních orgánů. Proto nestačí pouze stanovit nová pravidla. Tato nová 
pravidla musí být doplněna o dostatečné finanční a lidské zdroje, které tento nový rámec 
umožní provádět . 

Stávající návrh vyžaduje, aby Evropský orgán pro bankovnictví i) vypracoval přibližně 23 
technických norem a 5 pokynů, ii) účastnil se práce kolegií pro řešení problémů, v případě 
neshod přijímal rozhodnutí a vykonával závazné zprostředkování a iii) uznával postupy 
třetích zemí k řešení problémů v souladu s článkem 85 a uzavíral nezávazná rámcová 
ujednání o spolupráci s třetími zeměmi v souladu s článkem 88. K vypracování technických 
norem má dojít 12 měsíců od data vstupu směrnice v platnost, k němuž podle odhadů dojde 
mezi červnem a prosincem 2013. Návrh Komise obsahuje dlouhodobé úkoly pro orgán EBA, 
které budou vyžadovat zřízení pěti dodatečných pracovních míst (dočasných zaměstnanců) od 
roku 2014. Kromě toho se předpokládá, že v letech 2014 a 2015 bude na dočasných úkolech 
pracovat jedenáct vyslaných národních odborníků.

Navrhovatelka podporuje vytvoření těchto nových pracovních míst, neboť jsou potřebná 
k provádění nových úkolů agentury. Avšak s ohledem na to, že rozsah nových úkolů bude 
znám až na konci legislativního postupu, bude Komise požádána, aby předložila finanční 
výkaz plně zohledňující výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, 
aby byly splněny rozpočtové a personální potřeby Evropského orgánu pro bankovnictví 
a útvarů Komise.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Článek -1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1a. zdůrazňuje, že na rozšíření mandátu 
Evropského orgánu pro bankovnictví by 
se měl vztahovat bod 47 
interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
o rozpočtové kázni a řádném finančním 
řízení ze dne 17. května 20061; podtrhuje, 
že jakékoli rozhodnutí legislativního 
orgánu ve prospěch takového rozšíření 
nemá vliv na rozhodnutí rozpočtového 
orgánu týkající se ročního rozpočtového 
procesu;
____________________

1 Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Článek - 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1b. žádá, aby Komise předložila finanční 
výkaz, který plně zohlední výsledek 
legislativní dohody mezi Evropským 
parlamentem a Radou o splnění 
rozpočtových a personálních požadavků 
Evropského orgánu pro bankovnictví  a 
útvarů Komise;

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Evropskému orgánu pro 
bankovnictví by měly být poskytnuty 
dostatečné finanční a lidské zdroje 
potřebné k náležitému plnění dodatečných 
úkolů, které mu ukládá tato směrnice. Za 
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tímto účelem by měly být tyto úkoly 
náležitě zohledněny v postupu pro 
sestavení, plnění a kontrolu jeho rozpočtu, 
který je stanoven v článcích 63 a 64 
nařízení (EU) č. 1093/2010. Rozpočtový 
orgán by měl zajistit, že budou 
uplatňovány nejlepší standardy efektivity.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Výdaje evropských orgánů dohledu 
(orgánů EBA, EIOPA a ESMA) 
související s jejich úkoly by měly být 
hrazeny z poplatků vybíraných od 
úvěrových institucí. Velikost poplatku 
uloženého úvěrové instituci by měla být 
úměrná důležitosti a rizikovému profilu 
dané úvěrové instituce Tyto poplatky by 
měly být ukládány navíc k jakýmkoli 
poplatkům, které jsou orgánům hrazeny v 
případech specifikovaných v příslušných 
nástrojích práva Unie. Celková částka 
poplatků hrazených orgánům by neměla 
překračovat výši jejich výdajů. Žádá 
Evropskou komisi, aby vybírání poplatků 
v příslušných agenturách analyzovala a 
aby svou analýzu předložila během 
prvního čtvrtletí roku 2013.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15c) V období přechodu od vnitrostátního 
spolufinancování k částečnému 
financování z poplatků by měly být 
evropské orgány dohledu (EBA, EIOPA, 
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ESMA) financovány v plném rozsahu 
z rozpočtu Unie.
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