
RR\1200311LV.docx PE639.863v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Sesijas dokuments

A9-0060/2020

3.3.2020

ZIŅOJUMS
par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2090(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Ryszard Czarnecki



PE639.863v02-00 2/18 RR\1200311LV.docx

LV

PR_DEC_Agencies

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS...................................................3

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS...................................................5

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS..........................................7

EKONOMIKAS UN MONETĀRĀS KOMITEJAS ATZINUMS ..........................................12

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ ....................................17

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA.........................18



RR\1200311LV.docx 3/18 PE639.863v02-00

LV

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2090(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Iestādei par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0057/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza 
Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK5, un jo īpaši tās 
64. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā6, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
6 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.



PE639.863v02-00 4/18 RR\1200311LV.docx

LV

finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0060/2020),

1. sniedz Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 
2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un 
nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu
(2019/2090(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada galīgos pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Iestādei par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0057/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza 
Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK5, un jo īpaši tās 
64. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā6, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 34. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
6 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0060/2020),

1. apstiprina Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Banku iestādes izpilddirektoram, 
Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Banku iestādes 
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2090(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu,

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par ekonomiskās un monetārās 
savienības institūcijām un struktūrām: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc 
nodarbinātības publiskajā sektorā1,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0060/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Banku iestādes (“Iestāde”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu2 
tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 42 584 409 EUR, t. i., par 10,84 % vairāk 
nekā 2017. gadā; tā kā palielinājums bija saistīts ar Iestādes pārcelšanu uz Parīzi; tā kā 
Iestādi finansē ar Savienības iemaksu (16 142 578 EUR jeb 37,91 %) un dalībvalstu un 
novērotāju uzraudzības iestāžu iemaksām (26 441 831 EUR jeb 62,09 %)3;

B. tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada 
pārskatiem (“Revīzijas palātas pārskats”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu 
pārliecību par to, ka Iestādes gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. ar gandarījumu norāda, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā 
budžeta izpildes līmenis bija 99,85 %, kas ir par 3,94 % augstāks nekā 2017. gadā; 
norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,23 %, kas ir par 0,96 % 
zemāks nekā iepriekšējā gadā;

Sniegums

2. norāda, ka Iestāde izmanto četrpadsmit galvenos snieguma rādītājus, lai novērtētu 
darbību rezultātus, ciktāl tie ir Iestādes kontrolē, un uzlabotu budžeta pārvaldību;

3. ar gandarījumu konstatē, ka Iestāde ir izstrādājusi reglamentējošo produktu kopumu 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0017.
2 OV C 419, 19.11.2018., 3. lpp.
3 OV C 419, 19.11.2018., 2. lpp.
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saskaņā ar tās darba programmu un sasniegusi visus mērķus, kas noteikti Iestādes 
pakalpojumu līmeņa nolīgumu pieteikumos;

4. atzinīgi vērtē to, ka Iestāde dalās ar praksi, iniciatīvām un veidnēm ar Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) un Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi, 
ar kuru Iestāde rīko regulāras sanāksmes; stingri mudina Iestādi aktīvi censties panākt 
turpmāku un plašāku sadarbību ar visām Savienības aģentūrām;

5. atgādina par Iestādes jauno lomu, uzdevumiem un resursiem saistībā ar cīņu pret 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu; uzskata, ka minētās 
lomas un uzdevumu efektīva izpilde ir atkarīga no Uzraudzības padomes atbalsta; šajā 
sakarā pauž nožēlu par to, ka ir noraidīts priekšlikums izmeklēt Danske Bank 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietu;

6. atgādina, ka Iestāde līdz šim nav sākusi izmeklēšanu par dividenžu arbitrāžas 
tirdzniecības shēmām, piemēram, cum-ex vai cum-cum, kā to aicinājis darīt Parlaments; 
mudina Iestādi kopā ar EVTI veikt izmeklēšanu par dividenžu arbitrāžas shēmām, lai 
izbeigtu pašreizējo praksi un nepieļautu turpmāku praksi, kas apdraud Savienības 
finanšu tirgu integritāti;

7. pauž nožēlu par to, ka tika pārtraukta sadarbība starp Iestādi un EVTI, lai sagatavotu 
kopīgu iepirkuma procedūru biroja telpu nomai Parīzē, un ka Iestāde un EVTI īstenoja 
atsevišķas iepirkuma procedūras ne tikai attiecībā uz biroja telpām, bet arī attiecībā uz 
citiem saistītiem pakalpojumiem; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par iemesliem, kuru dēļ netika izmantota iespēja gūt apjomradītus 
ietaupījumus un palielināt efektivitāti; mudina Iestādi apsvērt ideju par kopīgām 
iepirkuma procedūrām un resursu sadali uzdevumos, kas pārklājas ar citām aģentūrām, 
kuras veic līdzīgas darbības vai atrodas Iestādes galvenās mītnes tuvumā;

8. aicina Iestādi uzlabot un pastiprināt saziņu ar dalībvalstīm; mudina Iestādi uzlabot un 
pastiprināt sadarbību ar dalībvalstīm un dalībvalstu valsts bankām un komercbanku 
struktūrām; uzsver, ka šāda raita sadarbība ir svarīga, lai sasniegtu Iestādes mērķi 
izveidot vienotu banku noteikumu kopumu;

9. uzsver, ka Iestādei ir ļoti svarīga loma vienota uzraudzības režīma veicināšanā Eiropas 
finanšu sistēmā, lai Savienībā nodrošinātu finanšu stabilitāti, labāk integrētu, efektīvāku 
un drošāku finanšu tirgu, kā arī augstu patērētāju aizsardzības līmeni, veicinot 
taisnīgumu un pārredzamību preču un finanšu pakalpojumu tirgū;

10. atgādina, ka ir svarīgi uzraudzīt finanšu sektoru, kas ir vajadzīgs un patiesi efektīvs 
instruments, ar kura palīdzību tiek apkarota krāpšana nodokļu jomā un nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācija;

11. norāda, ka, ņemot vērā jaunos tiesību aktu priekšlikumus, par kuriem 2019. gada martā 
tika panākta politiska vienošanās4, Iestādei būs lielāka loma, pilnvaras un resursi 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas 
apkarošanas (AML/CFT) jomā; uzsver, ka Iestādei būtu jāuzņemas vadošā loma 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, izmantojot jaunās kompetences un 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_19_1655. 
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izveidojot jaunu iekšēju AML/CFT komiteju, un tādēļ tai būtu jānodrošina lielāka spēja 
cilvēkresursu un materiālo resursu jomā, lai būtiski palīdzētu konsekventi un efektīvi 
novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un 
terorisma finansēšanai;

12. uzsver, ka Iestādei savā darbībā būtu jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai tiktu nodrošināta 
atbilstība Savienības tiesību aktiem, kā arī ievērots proporcionalitātes princips un 
iekšējā tirgus pamatprincipi;

13. mudina Iestādi Parlamenta un Padomes noteiktajā termiņā iesniegt priekšlikumus par to, 
kā samazināt uzraudzības pārskatu sniegšanas slogu mazām un nesarežģītām iestādēm, 
lai panāktu lielāku proporcionalitāti5; aicina Iestādi nodrošināt definīciju konsekventu 
izmantošanu visos regulatīvajos un neregulatīvajos dokumentos6;

14. norāda, ka Iestādes darba apjoms pastāvīgi mainās un ietver gan regulatīvus uzdevumus, 
gan Savienības tiesību aktu izpildi un piemērošanu; norāda — lai veicinātu šo attīstību, 
budžeta resursi un cilvēkresursi ir iekšēji pārdalīti; uzsver, ka Iestāde nekādā gadījumā 
nedrīkst mēģināt pārsniegt savas pilnvaras; norāda, ka koncentrēšanās uz Parlamenta un 
Padomes uzticētajām pilnvarām ļaus resursus izmantot efektīvāk un lietderīgāk;

15. prasa Iestādei veikt izmeklēšanu saistībā ar dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmām, 
piemēram, cum-ex, lai novērtētu iespējamos draudus finanšu tirgu integritātei un valstu 
budžetiem, noteiktu šādu shēmu dalībnieku veidu un skaitu, novērtētu, vai ir notikuši 
Savienības vai valstu tiesību aktu pārkāpumi, novērtētu finanšu uzraudzības iestāžu 
veiktās darbības dalībvalstīs un sniegtu attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piemērotus reformu un rīcības ieteikumus;

Personāla politika

16. norāda, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 97,93 % no štatu sarakstā 
paredzētajām štata vietām un Iestādē strādāja 145 Savienības budžetā apstiprinātie 
pagaidu darbinieki (salīdzinājumā ar 134 apstiprinātām vietām 2017. gadā); norāda, ka 
2018. gadā Iestādē strādāja arī 42 līgumdarbinieki un 16 norīkotie valstu eksperti;

17. norāda, ka Iestāde publicē paziņojumus par vakancēm savā tīmekļa vietnē un Eiropas 
Personāla atlases biroja tīmekļa vietnē, kā arī izmantojot citus saistītus kanālus, lai 
palielinātu publicitāti;

18. ar bažām norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas pārskatu 2018. gadā Iestāde papildus 
saviem štata darbiniekiem izmantoja 42 pagaidu darbiniekus, no kuriem 27 strādāja ar 
IT saistītos amatos, un tikai 13 no Iestādes pašas darbiniekiem strādāja IT jomā, tādējādi 
radot būtisku atkarību no pagaidu darba aģentūras jomā, kas ir būtiska Iestādes darbībai; 
mudina Iestādi, apspriežot Iestādei piešķiramo darbinieku skaitu, kopā ar Parlamentu un 
Padomi censties novērst minēto ievērojamo risku darbības nepārtrauktībai;

19. ar bažām norāda uz nevienlīdzīgo dzimumu līdzsvaru, par ko 2018. gadā ziņots attiecībā 
uz augstākā līmeņa vadītājiem (5 vīrieši un 1 sieviete), un to, ka starp valdes locekļiem 

5 Pamatojoties uz IHK München un Genossenschaftsverband Bayern sniegto informāciju.
6 Pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa Michael Ikrath sniegto informāciju.
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nav nevienas sievietes (5 vīrieši);

Iepirkums

20. norāda, ka Iestāde ir piedalījusies vairākās starpiestāžu iepirkuma procedūrās ar 
Komisijas ģenerāldirektorātiem un citām aģentūrām;

21. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas pārskatu Iestāde ir ieguldījusi daudz 
pūļu konkursu dokumentu un vērtēšanas metodikas izstrādē; tomēr norāda, ka joprojām 
ir iespējams piemērot jēgpilnākus piešķiršanas kritērijus un ka attiecībā uz iepirkuma 
procedūru Iestādes turpmākajām telpām pretendenti saņēma papildu novērtējuma 
punktus, ja paziņoja, ka viņi varētu piedāvāt arī pietiekamu vietu, lai izvietotu EVTI tajā 
pašā ēkā, un uzvarējušais pretendents bija saņēmis šos punktus, bet galu galā 
nepiedalījās iepirkuma procedūrā par EVTI telpām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

22. pieņem zināšanai Iestādes jau ieviestos pasākumus un pašreizējos centienus nodrošināt 
pārredzamību, novērst un pārvaldīt interešu konfliktus un aizsargāt trauksmes cēlējus; 
norāda, ka ir vajadzīgi turpmāki pasākumi, kuru mērķis ir novērst un pārvaldīt interešu 
konfliktus un uzlabot Iestādes darbību pārredzamību, ziņojot par sanāksmēm, ko 
Iestādes darbinieki rīko ar ārējām ieinteresētajām personām, un darot šādus ziņojumus 
pieejamus Iestādes tīmekļa vietnē;

23. atgādina, ka 2020. gada 16. janvāra rezolūcijā par ekonomiskās un monetārās savienības 
institūcijām un struktūrām: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības 
publiskajā sektorā Parlaments pauda bažas par interešu konfliktu, kas ir radies tādēļ, ka 
Iestādes izpilddirektors no 2020. gada 1. februāra tika iecelts par Eiropas Finanšu tirgu 
asociācijas (AFME) izpilddirektoru, un par to, ka ar Uzraudzības padomes noteiktajiem 
ierobežojumiem nepietika, lai to novērstu; pauž bažas par to, ka Iestādes Uzraudzības 
padome turklāt ir izvirzījusi tādu kandidātu izpilddirektora amatam, kurš iepriekš bija 
nodarbināts kā AFME interešu aizstāvības rīkotājdirektors; uzsver, ka nodarbinātība pēc 
amata ieņemšanas publiskajā sektorā un “virpuļdurvju” interešu konflikta situācijas ir 
problēma, kas Savienība ir kopīga daudzām struktūrām un aģentūrām un kas ietekmē to 
reputāciju; mudina Iestādi uzlabot savu politiku attiecībā uz interešu konfliktu;

24. norāda, ka pēc tam, kad Iestāde bija izstrādājusi krāpšanas apkarošanas stratēģiju 
2015.–2017. gadam, Krāpšanas apkarošanas grupa turpināja minēto stratēģiju koordinēt 
un īstenot; 

Iekšējā kontrole

25. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas pārskatu viens no galvenajiem pienākumiem, 
kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/104/EK7 un Apvienotās 
Karalistes darba tiesībām ir tas, ka pagaidu darbiniekiem jānodrošina tādi paši darba 
apstākļi kā lietotājuzņēmuma tieši nodarbinātajam personālam; tomēr norāda, ka 
līgumos nebija nepārprotami formulēta prasība pagaidu darba aģentūrai ievērot šos 

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK (2008. gada 19. novembris) par pagaidu darba 
aģentūrām (OV L 327, 5.12.2008., 9. lpp.).
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noteikumus un nav pierādījumu, ka pati Iestāde būtu salīdzinājusi savu darbinieku un 
pagaidu darbinieku darba apstākļus, kas radīja tiesāšanās risku un reputācijas 
apdraudējumu; tādēļ aicina Iestādi analizēt pagaidu darbinieku darba apstākļus un 
nodrošināt, ka tie atbilst Savienības un valsts darba tiesībām;

26. norāda, ka pēc Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta 2018. gada revīzijas ziņojuma “The 
Single Rulebook - Questions & Answers in the European Banking Authority” 
(“Vienotais noteikumu kopums: jautājumi un atbildes Eiropas Banku iestādē”) Iestāde 
sagatavoja rīcības plānu attiecībā uz dažām jomām, kurās iespējami uzlabojumi; aicina 
Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par norisēm šajā jautājumā;

Citi komentāri

27. norāda, ka, ņemot vērā Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Savienības, Iestādes 
mītnes vieta kopš 2019. gada marta tika pakāpeniski pārcelta uz Parīzi Francijā; 
konstatē, ka Iestādes pārskatos ir iekļauti uzkrājumi attiecīgajām izmaksām 
4,7 miljonu EUR apmērā un uzrādīti 10,4 miljoni EUR atlikušajiem turpmākajiem 
līgumā paredzētajiem maksājumiem par birojiem Londonā;

28. uzsver, ka finanšu sistēmas pienākums ir reaģēt uz ilgtspējas izaicinājumiem un 
nodrošināt, ka Savienība īsteno saistības, ko tā ir uzņēmusies Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā 
Parīzes nolīgumā; uzsver Iestādes nozīmīgo lomu attiecībā uz vidisko, sociālo un ar 
pārvaldību saistīto faktoru iestrādi regulatīvajā un uzraudzības sistēmā un privāto 
kapitāla plūsmu izmantošanu un novirzīšanu ilgtspējīgām investīcijām; tādēļ uzsver, ka 
ir vajadzīgi pietiekami resursi, lai uzraudzītu to, kā finanšu iestādes un kompetentās 
valsts iestādes minēto sistēmu īsteno;

29. uzskata, ka, tiklīdz būs noskaidrotas visas Iestādes pārvietošanas izmaksas, Revīzijas 
palātai būtu jāveic revīzija par pārvietošanas efektivitāti un izmaksu lietderību, lai 
noteiktu paraugpraksi un pievērstos jomām, kurās jāveic uzlabojumi;

30. aicina Iestādi koncentrēties uz tās veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību;

o

o     o

31. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 
apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada ... 
marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli8.

8 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.
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EKONOMIKAS UN MONETĀRĀS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2090(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Derk Jan Eppink

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Revīzijas palāta atzīst, ka Eiropas Banku iestādes (“Iestāde”) 2018. gada 
pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

2. uzsver, ka Iestādei ir ļoti svarīga loma vienota uzraudzības režīma veicināšanā Eiropas 
finanšu sistēmā, lai Savienībā nodrošinātu finanšu stabilitāti, labāk integrētu, efektīvāku 
un drošāku finanšu tirgu, kā arī augstu patērētāju aizsardzības līmeni, veicinot 
godīgumu un pārredzamību preču un finanšu pakalpojumu tirgū;

3. atgādina, ka ir svarīgi uzraudzīt finanšu sektoru, kas ir vajadzīgs un patiesi efektīvs 
instruments, ar kuru tiktu apkarota krāpšana nodokļu jomā un nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācija;

4. uzsver, ka finanšu sistēmas pienākums ir reaģēt uz ilgtspējas izaicinājumiem un 
nodrošināt, ka Savienība īsteno saistības, ko tā ir uzņēmusies Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtajā 
Parīzes nolīgumā; uzsver Iestādes nozīmīgo lomu attiecībā uz vidisko, sociālo un ar 
pārvaldību saistīto faktoru iestrādi regulatīvajā un uzraudzības sistēmā un privāto 
kapitāla plūsmu izmantošanu un novirzīšanu ilgtspējīgām investīcijām; tādēļ uzsver, ka 
ir vajadzīgi pietiekami resursi, lai uzraudzītu to, kā finanšu iestādes un kompetentās 
valsts iestādes minēto sistēmu īsteno;

5. norāda, ka, ņemot vērā jaunos tiesību aktu priekšlikumus, par kuriem 2019. gada martā 
tika panākta politiska vienošanās9, Iestādei būs lielāka loma, pilnvaras un resursi 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas 
apkarošanas (AML/CFT) jomā; uzsver, ka Iestādei būtu jāuzņemas vadošā loma 

9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_19_1655 
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nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā, izmantojot jaunās kompetences un 
izveidojot jaunu iekšēju AML/CFT komiteju, un tādēļ tai būtu jānodrošina lielāka spēja 
cilvēkresursu un materiālo resursu jomā, lai būtiski palīdzētu konsekventi un efektīvi 
novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un 
terorisma finansēšanai;

6. uzsver, ka Iestādei savā darbībā būtu jāpievērš īpaša uzmanība atbilstības 
nodrošināšanai Savienības tiesību aktiem, kā arī proporcionalitātes principa un iekšējā 
tirgus pamatprincipu ievērošanai;

7. mudina Iestādi Eiropas Parlamenta un Padomes noteiktajā termiņā iesniegt 
priekšlikumus par to, kā samazināt uzraudzības pārskatu sniegšanas slogu mazām un 
nesarežģītām iestādēm, lai panāktu lielāku proporcionalitāti10; aicina Iestādi nodrošināt 
definīciju konsekventu izmantošanu visos regulatīvajos un neregulatīvajos 
dokumentos11;

8. uzsver, ka ir svarīgi, lai visām Savienības aģentūrām un Savienībai kopumā būtu 
atvērta, efektīva un neatkarīga administrācija; atgādina par interešu konfliktu, kas rodas 
saistībā ar “virpuļdurvju efekta” situācijām, un uzsver, ka šādu jautājumu risināšanai ir 
vajadzīgs vienots tiesiskais regulējums;

9. norāda, ka Iestādes darba apjoms pastāvīgi mainās un ietver gan regulatīvus uzdevumus, 
gan Savienības tiesību aktu izpildi un piemērošanu; norāda — lai veicinātu šo attīstību, 
budžeta resursi un cilvēkresursi ir iekšēji pārdalīti; uzsver, ka Iestāde nekādā gadījumā 
nedrīkst mēģināt pārsniegt savas pilnvaras; norāda, ka koncentrēšanās uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes uzticētajām pilnvarām ļaus izmantot resursus efektīvāk un 
lietderīgāk;

10. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 
2018. finanšu gadu12 pagaidu darbiniekiem būtu jānodrošina tādi paši darba apstākļi kā 
lietotājuzņēmuma tieši nodarbinātajam personālam; tomēr norāda, ka Iestāde visdrīzāk 
nav salīdzinājusi savu darbinieku un pagaidu darbinieku darba apstākļus; tādēļ aicina 
Iestādi analizēt pagaidu darbinieku darba apstākļus un nodrošināt, lai tie atbilstu 
Savienības un valsts darba tiesību aktiem;

11. apšauba, vai pagaidu darbinieku un ārējo konsultantu izmantošana tā vietā, lai 
palielinātu savu darbinieku skaitu, ir vislabākais resursu izmantojums ilgtermiņā, jo 
īpaši tādās stratēģiskās nozarēs kā IT, kā to norādījusi Revīzijas palāta;

12. atgādina, ka Iestāde līdz šim nav sākusi izmeklēšanu par dividenžu arbitrāžas 
tirdzniecības shēmām, piemēram, cum-ex vai cum-cum, kā to aicinājis darīt Eiropas 
Parlaments13;

13. prasa Iestādei veikt izmeklēšanu saistībā ar dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmām, 
piemēram, cum-ex, lai novērtētu iespējamos draudus finanšu tirgu integritātei un valstu 

10 Pamatojoties uz IHK München un Genossenschaftsverband Bayern sniegto informāciju.
11 Pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa Michael Ikrath sniegto informāciju.
12 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp. 
13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_LV.html
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budžetam, noteiktu šādu shēmu dalībnieku veidu un skaitu, novērtētu, vai ir notikuši 
valstu vai Savienības tiesību aktu pārkāpumi, novērtētu finanšu uzraudzības iestāžu 
veiktās darbības dalībvalstīs un sniegtu attiecīgajām kompetentajām iestādēm 
piemērotus reformu un rīcības ieteikumus;

14. pauž nožēlu par to, ka iespējas gūt apjomradītus ietaupījumus un efektivitātes 
pieaugumu netika izmantotas, jo pēc tam, kad Iestādes mītne tika pārcelta no Londonas 
uz Parīzi, tika nolemts, ka Iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) 
neizmantos kopīgas iepirkuma procedūras; aicina Iestādi kad vien iespējams stiprināt 
sadarbību ar EVTI attiecībā uz administratīvā atbalsta dienestiem un infrastruktūras 
pārvaldības pakalpojumiem, kas nav saistīti ar pamatdarbību;

15. norāda, ka pēc tam, kad 2019. gadā tika pabeigta pārvākšanās uz Parīzi, Iestādes 
pārskatos ir iekļauti uzkrājumi saistītām izmaksām 4,7 miljonu EUR apmērā un 
uzkrājumi atlikušajiem turpmākajiem līgummaksājumiem par birojiem Londonā 10,4 
miljonu EUR apmērā; ierosina pēc tam, kad būs skaidras visas pārvākšanās izmaksas un 
sekas, veikt revīziju, lai noteiktu paraugpraksi un jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi;

16. atgādina par Iestādes jauno lomu, uzdevumiem un resursiem saistībā ar cīņu pret 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu; uzskata, ka šīs lomas un 
uzdevumu efektīva izpilde ir atkarīga no Uzraudzības padomes atbalsta;

17. šajā sakarā pauž nožēlu par to, ka ir noraidīts priekšlikums izmeklēt Danske Bank 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietu.
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