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ĪSS PAMATOJUMS

Viena no mācībām, kas tika gūta no finanšu krīzes, ir nepieciešamība pieņemt stingrākus un 
saskaņotākus noteikumus, kas piemērojami visai finanšu nozarei. Jau ir veikti vairāki 
pasākumi, piemēram, izveidotas trīs finansiālās uzraudzības aģentūras, tomēr, lai uzlabotu 
finanšu nozares regulēšanu, ir nepieciešami turpmāki centieni. Viens no tiesību aktiem, kas 
vēl aizvien nav pieņemts, ir projekts šai direktīvai, kuras mērķis ir izveidot satvaru 
kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijai un noregulējumam.

No budžeta perspektīvas raugoties, ir ļoti svarīgi, lai šis jaunais satvars gūtu pēc iespējas 
lielāku Eiropas un dalībvalstu institūciju atbalstu. Tādēļ ar jaunu noteikumu pieņemšanu vien 
nepietiek. Šie jaunie noteikumi ir jāpapildina ar pietiekamiem finanšu resursiem un 
cilvēkresursiem, kas nepieciešami jaunā satvara īstenošanai.

Pašreizējā priekšlikumā ir iekļautas šādas prasības Eiropas Banku iestādei (EBI): i) izstrādāt 
aptuveni 23 tehniskos standartus un 5 vadlīnijas, ii) piedalīties noregulējuma kolēģijās, 
pieņemt lēmumus domstarpību gadījumos un īstenot saistošu starpniecību, un iii) nodrošināt 
trešo valstu noregulējuma procedūru atzīšanu saskaņā ar 85. pantu un noslēgt nesaistošus 
sadarbības pamatnolīgumus ar trešām valstīm saskaņā ar 88. pantu. Tehniskajiem standartiem 
jābūt gataviem 12 mēnešus pēc direktīvas stāšanās spēkā, kas tiek plānota laikposmā no 
2013. gada jūnija līdz decembrim. Komisijas priekšlikumā iekļauti EBI ilgtermiņa uzdevumi, 
kuru izpildei, sākot no 2014. gada, būs jāizveido 5 jaunas (pagaidu darbinieka) amatvietas. 
Turklāt ir paredzēts piesaistīt 11 norīkotus dalībvalstu ekspertus pagaidu uzdevumu izpildei 
2014. un 2015. gadā.

Atzinuma sagatavotāja atbalsta šo jauno amatvietu izveidi, jo tās ir nepieciešamas aģentūras 
jauno uzdevumu īstenošanai. Tomēr, tā kā jauno uzdevumu galīgais apjoms un saturs būs 
zināms tikai likumdošanas procedūras beigās, Komisijai tiks prasīts iesniegt jaunu finanšu 
pārskatu, kurā būs pilnībā ņemts vērā likumdevēju — Eiropas Parlamenta un Padomes —
vienošanās par EBI un attiecīgo Komisijas dienestu budžeta un personāla vajadzību 
apmierināšanu iznākums.

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 uzsver, ka attiecībā uz EBI pilnvaru 
paplašināšanu ir jāpiemēro Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
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2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 
par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu 
pārvaldību1 47. punkts; uzsver, ka jebkāds 
likumdevējas iestādes lēmums par labu 
šādai pilnvaru paplašināšanai neierobežo 
budžeta lēmējinstitūcijas lēmumus 
ikgadējās budžeta procedūras kontekstā;
________________
1 OV L 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Grozījums Nr. 2

Normatīvās rezolūcijas projekts
– 1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

- 1.b prasa Komisijai iesniegt finanšu 
pārskatu, kurā būtu pilnībā ņemts vērā 
likumdevēju — Eiropas Parlamenta un 
Padomes — vienošanās par EBI un 
attiecīgo Komisijas dienestu budžeta un 
personāla vajadzību apmierināšanu 
iznākums;

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) EBI būtu jānodrošina ar 
atbilstošiem finanšu un personāla 
resursiem, lai tā varētu pienācīgi pildīt 
šajā direktīvā paredzētos papildu 
uzdevumus. Šim nolūkam tās budžeta 
izstrādes, izpildes un kontroles procedūrā, 
kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 1093/2010 
63. un 64. pantā, būtu pienācīgi jāņem 
vērā šie uzdevumi. Budžeta 
lēmējinstitūcijai būtu jānodrošina, ka tiek 
ievēroti visaugstākie efektivitātes 
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standarti.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Eiropas uzraudzības iestāžu (EBI, 
EAAPI un EVTI) izdevumi, kas saistīti ar 
to uzdevumiem, būtu jāsedz, iekasējot 
maksu no kredītiestādēm. No 
kredītiestādes iekasētās maksas apjomam 
vajadzētu būt proporcionālam attiecīgās 
kredītiestādes nozīmīgumam un riska 
profilam. Šī maksa būtu jāiekasē papildus 
jebkādai maksai, ko uzraudzības iestādēm 
maksā attiecīgajos Savienības tiesību aktu 
instrumentos noteiktajos gadījumos. 
Uzraudzības iestāžu iekasētās maksas 
kopējam apjomam nevajadzētu pārsniegt 
to izdevumus. Prasa Eiropas Komisijai 
analīzi par maksu iekasēšanu attiecīgajās 
aģentūrās iesniegt 2013. gada pirmajā 
ceturksnī.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
15.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15c) Pārejas periodā no dalībvalstu 
veiktās līdzfinansēšanas uz daļēju 
finansēšanu, iekasējot maksu, Eiropas 
uzraudzības iestādes (EBI, EAAPI un 
EVTI) būtu pilnībā jāfinansē no 
Savienības budžeta.
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