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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Viena iš išvadų, padarytų atsižvelgiant į finansų krizę Europoje, – tai, kad Europai reikia 
griežtesnių ir nuoseklesnių viso finansų sektoriaus taisyklių. Imtasi įvairių svarbių priemonių, 
pvz., įsteigtos trys finansinės priežiūros institucijos, tačiau reikia dėti tolesnes pastangas 
siekiant geriau reguliuoti finansų sektorių. Dokumentas, su kuriuo susijęs darbas dar 
nebaigtas, – esamas direktyvos projektas, kuriuo siekiama nustatyti kredito įstaigų ir 
investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistemą.

Biudžeto požiūriu svarbu, kad šią naują sistemą kuo labiau paremtų Europos ir nacionalinės 
institucijos. Taigi neužtenka nustatyti naujų taisyklių. Siekiant įgyvendinti naują sistemą, 
reikia ne tik šių naujų taisyklių, bet ir pakankamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Pagal esamą pasiūlymą Europos bankininkystės institucija turėtų: 1) parengti maždaug 23 
techninius standartus ir 5 gaires, 2) dalyvauti pertvarkymo kolegijų veikloje, priimti 
sprendimus, jeigu nepasiekiamas susitarimas, ir atlikti privalomą tarpininko vaidmenį, taip pat 
3) pripažinti trečiosios šalies pertvarkymo procedūras laikantis 85 straipsnio ir sudaryti 
neprivalomus bendruosius bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis pagal 
88 straipsnį. Techninius standartus reikėtų pateikti per 12 mėnesių nuo direktyvos 
įsigaliojimo, kuris numatomas 2013 m. birželio–gruodžio mėn. Komisijos pasiūlyme 
numatomos ilgalaikės Europos bankininkystės institucijos užduotys, kurioms atlikti nuo 
2014 m. reikia įsteigti 5 papildomus etatus (laikinųjų darbuotojų). Be to, planuojama, kad 
laikinas užduotis tik 2014 ir 2015 m. atliks 11 deleguotųjų nacionalinių ekspertų.

Nuomonės referentė pritaria šių naujų etatų sukūrimui, nes jų reikia siekiant įgyvendinti 
naujas agentūros užduotis. Tačiau, kadangi galutinė naujų užduočių apimtis bus žinoma tik 
teisėkūros procedūros pabaigoje, Komisijos prašoma pateikti finansinę pažymą, kurioje būtų 
visapusiškai atsižvelgta į Europos Parlamento ir Tarybos teisėkūros susitarimo užtikrinti, kad 
būtų patenkinti institucijos ir Komisijos tarnybų biudžeto ir darbuotojų poreikiai, rezultatą.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
– 1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

- 1a. pabrėžia, kad pratęsiant Europos 
bankininkystės institucijos įgaliojimus 
turėtų būti taikomas 2006 m. gegužės 
17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
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biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo1 47 punktas; pabrėžia, kad 
kiekvienas teisėkūros institucijos 
sprendimas, kuriuo pritariama tokiam 
įgaliojimų pratęsimui, neturi daryti 
poveikio biudžeto valdymo institucijos 
sprendimams vykdant metinę biudžeto 
sudarymo procedūrą;
________________
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
– 1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

- 1b. prašo, kad Komisija pateiktų 
finansinę pažymą, kurioje būtų 
visapusiškai atsižvelgta į Europos 
Parlamento ir Tarybos teisėkūros 
susitarimo užtikrinti, kad būtų patenkinti 
Europos bankininkystės institucijos ir 
Komisijos tarnybų biudžeto ir darbuotojų 
poreikiai, rezultatą;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) EBI turėtų būti skiriama atitinkamų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad ji 
tinkamai vykdytų papildomas užduotis, 
kurios jai pavestos pagal šią direktyvą. 
Šiuo tikslu taikant Reglamento (EB) 
Nr. 1093/2010 63 ir 64 straipsniuose 
nustatytą jos biudžeto sudarymo, vykdymo 
ir kontrolės procedūrą reikėtų deramai 
atsižvelgti į šias užduotis. Biudžeto 
valdymo institucija turėtų užtikrinti, kad 
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būtų laikomasi aukščiausių efektyvumo 
standartų;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Europos priežiūros institucijų (EBI, 
EDPPI, EVPRI) išlaidos, susijusios su jų 
užduotimis, turėtų būti padengtos 
nustatant mokesčius kredito įstaigoms. 
Kredito įstaigai taikomo mokesčio suma 
turėtų būti proporcinga atitinkamos 
kredito įstaigos svarbai ir rizikos lygiui. 
Šie renkami mokesčiai turėtų papildyti 
visus mokesčius, mokamus institucijoms 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose
nurodytais atvejais. Bendra institucijoms 
mokama mokesčių suma neturėtų viršyti 
jų išlaidų. Europos Komisija prašoma 
atitinkamų agentūrų mokesčių analizę 
pateikti pirmąjį 2013 m. ketvirtį;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15c) laikotarpiu, kai pereinama nuo 
bendro valstybių narių finansavimo prie 
dalinio finansavimo iš mokesčių, Europos 
priežiūros institucijos (EBI, EDPPI, 
EVPRI) turėtų būti visiškai 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto;



PE498.085v02-00 6/6 AD\921554LT.doc

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema 
ir Tarybos direktyvų Nr. 77/91/EEB ir 82/891/EB, direktyvų Nr. 
2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB ir 
2011/35/ES ir Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 dalinis keitimas

Nuorodos COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON
5.7.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
5.7.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Jutta Haug
6.9.2012

Priėmimo data 4.12.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

32
1
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens 
Geier, Ivars Godmanis, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, 
George Lyon, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda 
Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Derek 
Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios 
Papastamkos, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, 
Theodor Dumitru Stolojan

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Giancarlo Scottà, Csaba Sógor


