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1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový 
rok 2018
(2019/2090(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo 
za rozpočtový rok 2018,

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 
2018 spolu s odpoveďami agentúr1,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti2 vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2020 o udelení absolutória orgánu 
za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a najmä na jeho článok 
208,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/20124, a najmä na jeho článok 70,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 
z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán 
pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje 
rozhodnutie Komisie 2009/78/ES5, a najmä na jeho článok 64,

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 
o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä na jeho 
článok 108,

1 Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 34.
3 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
6 Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 
o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a 
Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/10467, a najmä na jeho článok 105,

– so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0060/2020),

1. udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo 
za plnenie rozpočtu orgánu za rozpočtový rok 2018;

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo, 
Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku 
Európskej únie (v sérii L).

7 Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.
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2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2018
(2019/2090(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo 
za rozpočtový rok 2018,

– so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 
2018 spolu s odpoveďami agentúr1,

– so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti2 vedenia účtov a zákonnosti a správnosti 
príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2018 v súlade 
s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2020 o udelení absolutória orgánu 
za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

– so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a najmä na jeho článok 
208,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/20124, a najmä na jeho článok 70,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 
z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán 
pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje 
rozhodnutie Komisie 2009/78/ES5, a najmä na jeho článok 64,

– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 
o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/20126, a najmä na jeho 
článok 108,

1 Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 34.
3 Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
6 Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 
o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a 
Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/10467, a najmä na jeho článok 105,

– so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0060/2020),

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 
2018;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi 
Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby 
zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

7 Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie 
rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2018
(2019/2090(DEC))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu 
pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2018,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch 
v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej 
služby1,

– so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0060/2020),

A. keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov2 bol konečný rozpočet Európskeho orgánu 
pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) za rozpočtový rok 2018 na úrovni 
42 584 409 EUR, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast o 10,84 %; keďže 
toto zvýšenie súviselo s procesom premiestnenia orgánu do Paríža; keďže orgán je 
financovaný z príspevku Únie (16 142 578 EUR, čo predstavuje 37,91 %) a príspevkov 
národných orgánov dohľadu členských štátov a pozorovateľov (26 441 831 EUR, 
čo predstavuje 62,09 %)3;

B. keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho 
orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2018 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) 
vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka orgánu je 
spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

Rozpočet a finančné riadenie

1. konštatuje s uspokojením, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového 
roka 2018 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,85 %, čo v porovnaní s rokom 
2017 predstavuje zvýšenie o 3,94 %; konštatuje, že miera plnenia platobných 
rozpočtových prostriedkov bola 88,23 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje mierny nárast o 0,96 %;

Výkonnosť

2. konštatuje, že orgán používa štrnásť kľúčových ukazovateľov výkonnosti na posúdenie 
výsledkov svojich činností v rozsahu, v akom sú pod jeho kontrolou, a na zlepšenie 
svojho rozpočtového riadenia;

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0017.
2 Ú. v. EÚ C 419, 19.11.2018, s. 3.
3 Ú. v. EÚ C 419, 19.11.2018, s. 2.
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3. s uspokojením konštatuje, že orgán dodal väčšinu svojich regulačných produktov 
v súlade so svojím pracovným programom a splnil všetky ciele stanovené v rámci 
uplatňovania dohôd orgánu o úrovni poskytovaných služieb;

4. víta to, že orgán zdieľa postupy, iniciatívy a vzory s Európskym orgánom pre cenné 
papiere a trhy (ESMA) a Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov, s ktorými uskutočňuje pravidelné schôdze; dôrazne nabáda 
orgán, aby sa aktívne usiloval prehlbovať a rozširovať spoluprácu so všetkými 
agentúrami Únie;

5. pripomína novú pozíciu a nové úlohy a zdroje orgánu v boji proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu; vyjadruje presvedčenie, že účinné naplnenie tejto 
pozície a účinné vykonávanie týchto úloh závisí od podpory rady orgánov dohľadu; 
v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad odmietnutím návrhu prešetriť prípad prania 
špinavých peňazí v Danske Bank;

6. pripomína, že orgán zatiaľ nezačal prešetrovanie systémov obchodovania spočívajúcich 
v dividendovej arbitráži, ako sú cum-ex alebo cum-cum, ako to požadoval Parlament; 
nabáda orgán, aby spolu s orgánom ESMA tieto systémy dividendovej arbitráže 
prešetril s cieľom zastaviť súčasné praktiky, ktoré ohrozujú integritu finančných trhov 
Únie, a predísť ich používaniu v budúcnosti;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že bola zastavená spolupráca medzi orgánom a 
orgánom ESMA na príprave postupu spoločného verejného obstarávania na prenájom 
kancelárskych priestorov v Paríži a že orgán a orgán ESMA vykonali samostatné 
postupy verejného obstarávania, a to nielen pre kancelárske priestory, ale aj pre iné 
súvisiace služby; vyzýva orgán, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu 
o tom, aké dôvody ho viedli k nevyužitiu príležitosti na úsporu z rozsahu a zvýšenie 
efektívnosti; naliehavo vyzýva orgán, aby zvážil myšlienku spoločných postupov 
verejného obstarávania a spoločného využívania zdrojov v prípade prekrývajúcich sa 
úloh s inými agentúrami, ktoré vykonávajú podobné činnosti alebo sa nachádzajú 
v blízkosti sídiel orgánu;

8. vyzýva orgán, aby zlepšil a zintenzívnil komunikáciu s členskými štátmi; naliehavo 
vyzýva orgán, aby zlepšil a zintenzívnil spoluprácu s členskými štátmi a s národnými 
bankami a komerčnými bankovými subjektmi členských štátov; zdôrazňuje význam 
takejto bezproblémovej spolupráce pre splnenie cieľa orgánu, ktorým je vytvorenie 
jednotného súboru bankových pravidiel;

9. zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého 
európskeho finančného systému je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie 
integrovaného, efektívnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne 
ochrany spotrebiteľov v Únii podporou spravodlivosti a transparentnosti na trhu 
produktov a finančných služieb;

10. pripomína význam dohľadu nad finančným sektorom, ktorý je nevyhnutným a skutočne 
účinným nástrojom v boji proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí;

11. konštatuje, že úloha, právomoci a zdroje orgánu v oblasti boja proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT) sa posilnia v súvislosti s novými 
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legislatívnymi návrhmi, o ktorých sa dosiahla politická dohoda v marci 20194; 
zdôrazňuje, že orgán by mal zohrávať vedúcu úlohu pri predchádzaní praniu špinavých 
peňazí, pričom bude využívať nové právomoci a vytvorenie nového interného výboru 
pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a preto by mal mať 
väčšiu kapacitu v oblasti ľudských a materiálnych zdrojov s cieľom účinne prispievať 
k dôslednému a efektívnemu predchádzaniu využívaniu finančného systému na účely 
prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

12. zdôrazňuje, že orgán musí pri vykonávaní svojich činností venovať osobitnú pozornosť 
zabezpečeniu súladu s právom Únie, dodržiavaniu zásady proporcionality a 
dodržiavaniu základných zásad vnútorného trhu;

13. naliehavo vyzýva orgán, aby predložil svoje návrhy na zníženie záťaže vykazovania 
na účely dohľadu pre malé a menej zložité inštitúcie v časovom rámci, ktorý stanovili 
Parlament a Rada, s cieľom dosiahnuť väčšiu proporcionalitu5; žiada orgán, aby zaistil 
jednotné používanie vymedzených pojmov vo všetkých regulačných a neregulačných 
dokumentoch6;

14. konštatuje, že pracovné zaťaženie orgánu sa neustále vyvíja a zahŕňa regulačné úlohy aj 
presadzovanie a uplatňovanie práva Únie; konštatuje, že s cieľom uľahčiť tento vývoj 
boli vnútorne prerozdelené rozpočtové a personálne zdroje; zdôrazňuje, že orgán sa 
nesmie nikdy pokúsiť prekročiť svoj mandát; poukazuje na to, že ak sa orgán zameria 
na mandát, ktorý mu pridelili Parlament a Rada, povedie to k účinnejšiemu a 
efektívnejšiemu využívaniu zdrojov;

15. žiada, aby orgán prešetril systémy obchodovania spočívajúce v dividendovej arbitráži, 
ako je cum-ex, s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov a 
vnútroštátne rozpočty, zistil povahu a veľkosť aktérov v týchto systémoch, posúdil, 
či došlo k porušeniu práva Únie alebo vnútroštátneho práva, posúdil opatrenia, ktoré 
prijali orgány finančného dohľadu v členských štátoch, a vypracoval vhodné 
odporúčania pre reformu a opatrenia určené dotknutým príslušným orgánom;

Personálna politika

16. konštatuje, že k 31. decembru 2018 bol plán pracovných miest naplnený na 97,93 %, 
pričom obsahoval 145 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie 
(v porovnaní so 134 povolenými pracovnými miestami v roku 2017); konštatuje, 
že v roku 2018 orgán okrem toho zamestnával 42 zmluvných zamestnancov a 16 
vyslaných národných expertov;

17. konštatuje, že orgán uverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na svojom 
webovom sídle a na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov 
a s cieľom zvýšiť publicitu aj cez iné súvisiace kanály;

18. so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov orgán v roku 2018 okrem 
svojich vlastných zamestnancov využíval 42 dočasných agentúrnych pracovníkov, 
z ktorých 27 vykonávalo funkcie v oblasti IT, pričom v tejto oblasti pracovalo len 13 

4  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_19_1655 
5  Na základe podnetu od IHK München a Genossenschaftsverband Bayern.
6  Na základe podnetu od Michaela Ikratha, člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
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vlastných zamestnancov orgánu, čo viedlo ku kritickej závislosť od agentúr dočasného 
zamestnávania v oblasti, ktorá je pre činnosť orgánu kľúčová; naliehavo vyzýva orgán, 
aby toto značné riziko pre kontinuitu činností riešil s Parlamentom a Radou 
pri rokovaniach o pridelení zamestnancov pre orgán;

19. so znepokojením berie na vedomie nerovnomerné zastúpenie mužov a žien 
vo vrcholovom manažmente uvedené za rok 2018 (5 mužov a 1 žena), ako aj to, 
že v správnej rady nie je ani jedna žena (5 mužov);

Obstarávanie

20. konštatuje, že orgán sa zúčastňoval na niekoľkých medziinštitucionálnych postupoch 
obstarávania s generálnymi riaditeľstvami Komisie a inými agentúrami;

21. víta to, že podľa správy Dvora audítorov orgán vyvinul značné úsilie, pokiaľ ide 
o prípravu súťažných podkladov a metodiku vyhodnocovania ponúk; konštatuje však, 
že stále existuje priestor na uplatňovanie zmysluplnejších kritérií na vyhodnotenie 
ponúk a že pokiaľ ide o postup obstarávania týkajúci sa budúcich priestorov orgánu, 
uchádzači, ktorí uviedli, že by mohli poskytnúť dostatočný priestor aj pre sídlo ESMA 
v tej istej budove, dostali body navyše a že víťazný uchádzač tieto body tiež dostal, 
ale napokon sa na postupe obstarávania na priestory ESMA nezúčastnil;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

22. berie na vedomie opatrenia, ktoré orgán už prijal, ako aj jeho pretrvávajúce úsilie 
zabezpečiť transparentnosť, prevenciu a riešenie konfliktov záujmov a ochranu 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti; konštatuje, že sú potrebné ďalšie kroky 
v oblasti prevencie a riešenia konfliktov záujmov a na zvýšenie transparentnosti činností 
orgánu podávaním správ o stretnutiach zamestnancov orgánu s externými 
zainteresovanými stranami a ich sprístupňovaním na webovom sídle orgánu;

23. pripomína, že vo svojom uznesení zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch 
v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej 
služby, Parlament vyjadril znepokojenie nad konfliktom záujmov, ktorý vznikol 
v dôsledku vymenovania výkonného riaditeľa orgánu za generálneho riaditeľa 
Združenia pre finančné trhy v Európe (AFME) od 1. februára 2020 a ktorý nebol 
dostatočne vyriešený obmedzeniami uloženými radou orgánov dohľadu; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že rada orgánov dohľadu orgánu rovnako na pozíciu výkonného 
riaditeľa nominovala kandidáta, ktorý bol predtým zamestnaný v AFME ako výkonný 
riaditeľ pre podporu; zdôrazňuje, že situácie konfliktu záujmov, ktoré vznikli 
po skončení verejnej služby alebo z dôvodu tzv. javu otáčavých dverí, sú spoločným 
problémom v prípade mnohých orgánov a agentúr v celej Únii, ktorý ovplyvňuje ich 
dobré meno; nabáda orgán, aby zlepšil svoju politiku týkajúcu sa konfliktu záujmov;

24. konštatuje, že po vypracovaní stratégie orgánu pre boj proti podvodom na obdobie 2015 
– 2017 pokračoval tím pre boj proti podvodom v koordinácii a vykonávaní uvedenej 
stratégie; 

Vnútorné kontroly

25. konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov je jednou z hlavných povinností 
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vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES7 
a z pracovného práva Spojeného kráľovstva zabezpečiť, aby dočasní agentúrni 
zamestnanci pracovali za rovnakých pracovných podmienok ako zamestnanci priamo 
zamestnaní užívateľským podnikom; konštatuje však, že v zmluvách sa od agentúr 
dočasného zamestnávania nevyžadovalo, aby tieto podmienky výslovne dodržiavali, 
a nenašli sa ani dôkazy o tom, že by orgán samotný vykonal porovnanie pracovných 
podmienok vlastných zamestnancov a dočasných agentúrnych zamestnancov, čo viedlo 
k súdnym sporom a ohrozeniu dobrého mena; vyzýva orgán, aby analyzoval pracovné 
podmienky svojich dočasných agentúrnych zamestnancov a aby zabezpečil ich súlad 
s právom Únie a vnútroštátnym pracovným právom;

26. konštatuje, že v nadväznosti na audítorskú správu útvaru Komisie pre vnútorný audit 
v roku 2018 s názvom Jednotný súbor pravidiel – otázky a odpovede v Európskom 
orgáne pre bankovníctvo orgán vypracoval akčný plán na riešenie niektorých 
potenciálnych oblastí na zlepšenie; vyzýva orgán, aby o vývoji v tejto súvislosti 
informoval orgán udeľujúci absolutórium;

Ďalšie poznámky

27. poznamenáva, že vzhľadom na rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie sa 
sídlo orgánu od marca 2019 postupne presúvalo do Paríža vo Francúzsku; konštatuje, 
že účtovná závierka orgánu zahŕňa rezervy na súvisiace náklady vo výške 4,7 milióna 
EUR a je v nej vykázané, že 10,4 milióna EUR zostáva na budúce zmluvné platby za 
kancelárie v Londýne;

28. zdôrazňuje zodpovednosť finančného systému pri plnení výziev v oblasti udržateľnosti 
a zabezpečení toho, aby Únia plnila záväzky prijaté v rámci Parížskej dohody podľa 
Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy; zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu orgánu pri integrácii faktorov týkajúcich sa životného prostredia, 
sociálnej oblasti a riadenia do rámca pre reguláciu a dohľad a pri mobilizácii 
a usmerňovaní tokov súkromného kapitálu smerom k udržateľným investíciám; 
preto zdôrazňuje potrebu dostatočných zdrojov na monitorovanie vykonávania 
uvedeného rámca zo strany finančných inštitúcií a príslušných vnútroštátnych orgánov;

29. zastáva názor, že Dvor audítorov by mal vykonať audit efektívnosti a nákladovej 
účinnosti premiestnenia orgánu, keď budú jasné všetky náklady na presťahovanie, 
s cieľom určiť najlepšie postupy a riešiť oblasti na zlepšenie;

30. vyzýva orgán, aby sa zameral na oboznamovanie verejnosti s výsledkami svojho 
výskumu a aby verejnosť informovalo prostredníctvom sociálnych a iných médií;

o

o     o

7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci (Ú. v. 
EÚ L 327, 5.12.2008, s. 9).
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31. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 
o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... marca 20208 o výkonnosti, 
finančnom riadení a kontrole agentúr.

8 Prijaté texty, P9_TA(2020)0000.
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STANOVISKO VÝBORU PRE HOSPODÁRSKE A MENOVÉ VECI

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 
2018
(2019/2090(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Derk Jan Eppink

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že podľa názoru Dvora audítorov sú operácie Európskeho orgánu 
pre bankovníctvo (ďalej len „orgán“) súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za 
rozpočtový rok 2018 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

2. zdôrazňuje, že úloha orgánu pri podpore spoločného režimu dohľadu v rámci celého 
európskeho finančného systému je kľúčová pre zabezpečenie finančnej stability, lepšie 
integrovaného, účinnejšieho a bezpečnejšieho finančného trhu, ako aj vysokej úrovne 
ochrany spotrebiteľov v Únii podporou spravodlivosti a transparentnosti na trhu 
výrobkov a finančných služieb;

3. pripomína význam dohľadu nad finančným sektorom, ktorý je nevyhnutným a skutočne 
účinným nástrojom v boji proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí;

4. zdôrazňuje zodpovednosť finančného systému pri plnení výziev v oblasti udržateľnosti 
a zabezpečenie toho, aby Únia plnila svoje záväzky prijaté podľa Parížskej dohody 
v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu orgánu pri začleňovaní faktorov týkajúcich sa ochrany 
životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vecí verejných do rámca regulácie a 
dohľadu a pri mobilizácii a usmerňovaní tokov súkromného kapitálu smerom 
k udržateľným investíciám; preto zdôrazňuje potrebu dostatočných zdrojov 
na monitorovanie vykonávania tohto rámca zo strany finančných inštitúcií a príslušných 
vnútroštátnych orgánov;

5. konštatuje, že úloha, právomoci a zdroje orgánu v oblasti boja proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT) sa posilnia v súvislosti s novými 
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legislatívnymi návrhmi, o ktorých sa dosiahla politická dohoda v marci 20191; 
zdôrazňuje, že orgán by mal zohrávať vedúcu úlohu pri predchádzaní praniu špinavých 
peňazí, pričom bude využívať nové právomoci a vytvorenie nového vnútorného výboru 
pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a preto by mal mať 
väčšiu kapacitu v oblasti ľudských a materiálnych zdrojov s cieľom účinne prispievať 
k dôslednému a účinnému predchádzaniu využívaniu finančného systému na účely 
prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

6. zdôrazňuje, že orgán musí pri vykonávaní svojich činností venovať osobitnú pozornosť 
zabezpečeniu súladu s právom Únie, dodržiavaniu zásady proporcionality a 
dodržiavaniu základných zásad vnútorného trhu;

7. naliehavo vyzýva orgán, aby predložil svoje návrhy na zníženie záťaže vykazovania 
na účely dohľadu pre malé a menej zložité inštitúcie v časovom rámci, ktorý stanovili 
Európsky parlament a Rada, s cieľom dosiahnuť väčšiu proporcionalitu2; žiada orgán, 
aby zaistil jednotné používanie definícií vo všetkých regulačných a neregulačných 
dokumentoch3;

8. zdôrazňuje význam otvorenej, efektívnej a nezávislej správy pre všetky agentúry Únie a 
Úniu ako celok; pripomína problém konfliktu záujmov vyplývajúci zo situácií „javu 
otáčavých dverí“ a zdôrazňuje potrebu jednotného právneho rámca na riešenie takýchto 
otázok;

9. konštatuje, že pracovné zaťaženie orgánu sa neustále vyvíja a zahŕňa regulačné úlohy aj 
presadzovanie a uplatňovanie práva Únie; konštatuje, že s cieľom uľahčiť tento vývoj 
boli rozpočtové a personálne zdroje vnútorne prerozdelené; zdôrazňuje, že orgán sa 
nesmie nikdy pokúšať ísť nad rámec svojho mandátu; poukazuje na to, že zameranie sa 
na mandát pridelený Európskym parlamentom a Radou povedie k účinnejšiemu a 
efektívnejšiemu využívaniu zdrojov;

10.  poznamenáva, že podľa správy Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 
20184 by mali dočasní agentúrni zamestnanci pracovať v rovnakých podmienkach ako 
zamestnanci priamo zamestnaní užívateľským subjektom; konštatuje však, že sa javí, 
že orgán pravdepodobne nevykonal žiadne porovnanie medzi pracovnými podmienkami 
vlastných zamestnancov a dočasných zamestnancov; vyzýva preto orgán, aby 
analyzoval pracovné podmienky svojich dočasných zamestnancov a aby zabezpečil ich 
súlad s právom Únie a vnútroštátnym pracovným právom;

11. kladie si otázku, či je využívanie dočasných pracovníkov a externých poradenských 
služieb namiesto zvyšovania počtu vlastných zamestnancov najlepším využívaním 
zdrojov v dlhodobom horizonte, najmä v strategických sektoroch, ako sú IT, ako 
uviedol Dvor audítorov;

12. pripomína, že orgán zatiaľ nezačal vyšetrovanie systémov obchodovania s arbitrážou 
dividend, ako sú cum-ex alebo cum-cum, ako to požadoval Európsky parlament5;

1  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1655 
2  Na základe podnetu od IHK München a Genossenschaftsverband Bayern.
3  Na základe podnetu od Michaela Ikratha, člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
4Ú. v. EÚ C 417, 11.12.2019, s. 1. 
5  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_SK.html
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13. žiada, aby orgán vykonal vyšetrovanie systémov obchodovania s arbitrážou dividend, 
ako sú systémy cum-ex, s cieľom posúdiť potenciálne ohrozenie integrity finančných 
trhov a rozpočtov členských štátov, odhalil, ako a v akom rozsahu sú do týchto 
systémov zapojené jednotlivé subjekty, posúdil, či došlo k porušeniu vnútroštátnych 
právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie, posúdil opatrenia, ktoré prijali 
orgány finančného dohľadu členských štátov, a vypracoval vhodné odporúčania pre 
reformu a opatrenia zainteresovaných príslušných orgánov;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku rozhodnutia nezaviesť spoločné postupy 
verejného obstarávania medzi orgánom a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy 
(ESMA) pri sťahovaní sídla orgánu z Londýna do Paríža sa nevyužili možnosti úspor 
z rozsahu a zvýšenia efektívnosti; vyzýva orgán, aby podľa možnosti posilnil 
spoluprácu s ESMA v oblasti služieb administratívnej podpory a služieb správy 
zariadení, ktoré nesúvisia s hlavnými činnosťami;

15. konštatuje, že v dôsledku dokončeného premiestnenia sídla orgánu do Paríža v roku 
2019 zahŕňajú účty rezervy na súvisiace náklady vo výške 4,7 milióna EUR a rezervy 
na zostávajúce budúce zmluvné platby za kancelárie v Londýne vo výške 10,4 milióna 
EUR; navrhuje, aby sa audit uskutočnil po tom, ako sa všetky náklady a dôsledky 
presťahovania objasnia, s cieľom určiť najlepšie postupy a oblasti na zlepšenie;

16. pripomína novú pozíciu a nové úlohy a zdroje orgánu v boji proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu; zastáva názor, že účinné naplnenie tejto pozície a 
vykonávanie týchto úloh závisí od podpory rady orgánov dohľadu;

17. v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad odmietnutím návrhu vyšetriť prípad prania 
špinavých peňazí v Danske Bank;
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