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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Izkušnje, pridobljene v obdobju finančne krize v Evropi, med drugim opozarjajo na potrebo 
po strožjih in skladnejših pravilih za celoten finančni sektor. Nekateri pomembni ukrepi, na 
primer ustanovitev treh agencij za finančni nadzor, so že bili sprejeti, za boljšo ureditev 
finančnega sektorja pa so potrebna še nadaljnja prizadevanja. Med dokumenti, ki še niso bili 
sprejeti, je tudi ta osnutek direktive, katerega namen je vzpostaviti okvir za sanacijo in 
reševanje kreditnih institucij ter investicijskih podjetij.

S proračunskega vidika je bistveno, da evropske in nacionalne institucije novi okvir podprejo 
v največji možni meri, zato postavljanje novih pravil ne zadostuje. Nova pravila je treba tudi 
dopolniti z zadostnimi finančnimi in človeškimi viri za izvajanje novega okvira. 

Ta predlog bi od Evropskega bančnega organa zahteval, da (i) razvije okrog 23 tehničnih 
standardov in 5 smernic, (ii) sodeluje v kolegijih za reševanje, odloča v primeru 
nesporazumov in opravlja zavezujoče posredovanje ter (iii) poskrbi za priznanje postopkov 
tretjih držav za reševanje v skladu s členom 85 ter sklene nezavezujoče okvirne dogovore o 
sodelovanju s tretjimi državami v skladu s členom 88. Tehnični standardi morajo biti 
pripravljeni v 12 mesecih po začetku veljavnosti direktive, ki naj bi po ocenah začela veljati 
med junijem in decembrom 2013. Predlog Komisije vključuje dolgoročne naloge za Evropski 
bančni organ, ki bodo zahtevale ustanovitev 5 dodatnih delovnih mest (začasni uslužbenci) od 
leta 2014. Poleg tega je predvidena napotitev 11 nacionalnih strokovnjakov za izvajanje 
začasnih nalog, ki bodo omejene na leti 2014 in 2015.

Pripravljavka mnenja podpira ustanovitev novih delovnih mest, saj so potrebna za izvajanje 
novih nalog službe. Končni obseg novih nalog pa bo znan šele ob zaključku zakonodajnega 
postopka, zato naj Komisija pripravi finančni izkaz, pri katerem naj v celoti upošteva izid 
zakonodajnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom o izpolnitvi proračunskih 
in kadrovskih zahtev v Evropskem bančnem organu in v službah Komisije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek – 1a (novo)
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Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

- 1a. poudarja, da je treba pri širitvi nalog 
Evropskega bančnega organa upoštevati 
točko 47 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 17. maja 2006 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnem poslovodenju1; poudarja, da 
odločitve zakonodajnega organa, ki 
razširitev podpirajo, ne vplivajo na 
odločitve proračunskega organa v okviru 
letnega proračunskega postopka;
________________
1 UL L 139, 14.6.2006, str. 1.

Predlog spremembe 2

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek – 1b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

- 1b. zahteva, naj Komisija pripravi 
finančni izkaz, pri katerem naj v celoti 
upošteva izid zakonodajnega sporazuma 
med Evropskim parlamentom in Svetom o 
izpolnitvi proračunskih in kadrovskih 
zahtev v Evropskem bančnem organu in v 
službah Komisije;

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 15a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Evropskemu bančnemu organu bi 
bilo treba zagotoviti primerne finančne in 
človeške vire za ustrezno izpolnjevanje 
dodatnih nalog, ki mu jih nalaga ta 
direktiva. V ta namen bi morali pri 
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postopku za vzpostavitev, izvajanje in 
nadziranje njegovega proračuna iz členov 
63 in 64 Uredbe (EU) št. 1093/2010 te 
naloge ustrezno upoštevati. Proračunski 
organ bi moral zagotoviti izpolnjevanje 
najvišjih standardov učinkovitosti.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 15b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Odhodki evropskih nadzornih 
organov (EBA, EIOPA, ESMA) v zvezi z 
njihovimi nalogami bi morali biti zajeti v 
takse, ki se zaračunajo kreditnim 
institucijam. Višina takse, ki se zaračuna 
kreditni instituciji, bi morala biti 
sorazmerna z njeno pomembnostjo in 
profilom tveganja. Te takse bi se morale 
zaračunati poleg vseh drugih taks, 
plačanih tem organom v primerih, 
navedenih v ustreznih instrumentih 
zakonodaje Unije. Skupni znesek taks, 
plačanih organom, ne bi smel biti višji od 
njihovih odhodkov. Evropska komisija se 
pozove, naj v prvem četrtletju 2013 
predloži analizo zaračunavanja taks v 
ustreznih agencijah.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 15c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15c) V prehodnem obdobju med 
nacionalnim sofinanciranjem in delnim 
financiranjem iz taks se evropski nadzorni 
organi (EBA, EIOPA, ESMA) v celoti 
financirajo iz proračuna Unije.
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