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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 

бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. потвърждава, че съгласно Сметната палата операциите на Европейския орган за 

застраховане и професионално пенсионно осигуряване („Органа“), свързани с 

годишните отчети за 2016 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени 

аспекти; призовава Органа да осигури предприемането на подходящи последващи 

действия и изпълнението на препоръките на Сметната палата; отбелязва, че 

понастоящем Палатата извършва одит на дейностите по надзора и стрес тестовете 

на Органа; приветства факта, че този одит е един от приоритетите на Палатата за 

2018 г.; 

2. подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички 

задачи, произтичащи от регулаторната рамка, определена от Европейския 

парламент и от Съвета, Органът следва внимателно да се придържа към задачите, да 

не излиза извън рамките на мандата, възложен му от Европейския парламент и от 

Съвета, и да отделя особено внимание на принципа на пропорционалност, за да 

оптимизира използването на ресурсите и да постигне целите, възложени му от 

Европейския парламент и от Съвета; 

3. изтъква централната роля на Органа за осигуряването на по-добър надзор на 

финансовата система на Съюза с цел обезпечаването на финансова стабилност, 

необходимата прозрачност и по-голяма сигурност на финансовите пазари на Съюза, 

по-специално чрез координация на надзора между националните надзорни органи, 

чрез сътрудничество с институциите, отговарящи за международния надзор, когато 

това е необходимо, както и чрез мониторинг на последователното прилагане на 

правото на ЕС; подчертава, че сътрудничеството следва да се основава на 

атмосфера на доверие; подчертава работата на националните надзорни органи 

предвид значителния размер на застрахователния пазар на Съюза; подчертава 

ролята на Органа за допринасяне за конвергентните надзорни практики на високо 

равнище в областта на защитата на потребителите и за насърчаване на тяхното 

възприемане и прилагане; 

4. отбелязва усилията на Органа за вътрешно преразпределяне на неговия бюджет и 

персонал предвид все по-голямото изместване на работата на Органа от 

регулаторни задачи към сближаване в областта на надзора и прилагане; счита, че е 

от съществено значение Органът да разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява 

своите задачи пълноценно, включително за да се справя с всяка допълнителна 

трудова натовареност, налагана от тези задачи, като същевременно осигурява 

подходящо равнище на определяне на приоритетите по отношение на 

разпределението на ресурсите и бюджетната ефективност; посочва освен това, че 

всяко увеличение на натовареността на Органа може също така да бъде преодоляно 

чрез преразпределянето на бюджетни средства или работна сила, при условие че 

това не застрашава пълното упражняване от страна на Органа на неговия мандат и 

осигурява независимостта на Органа при изпълнението на неговите надзорни 

задачи; 
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5. отбелязва факта, че 40% от финансирането на Органа се осигуряват чрез средства на 

Съюза, а 60% – чрез вноски на държавите членки; отбелязва необходимостта от 

извършване на редовна и надлежна оценка на работата на Органа с цел ефективно, 

прозрачно и надеждно разпределяне и използване на неговите ресурси; 

6. счита, че протоколите от заседанията на Съвета на надзорниците и на групите на 

участниците, които са публично достъпни, следва да бъдат публикувани по-бързо, 

за да се намали още повече настоящото забавяне, както и за да се дава по-добра 

представа за проведените обсъждания, позициите на членовете и начина им на 

гласуване; подчертава, че за Органа е от съществено значение, с оглед на естеството 

на неговите задачи, да демонстрира прозрачност не само пред Европейския 

парламент и пред Съвета, но и пред гражданите на Съюза; счита, че чрез прякото 

излъчване на събития по интернет би могло да се достигне до по-голяма част от 

обществеността; посочва, че достъпът до документи и информация, свързани с 

вътрешни срещи, също следва да бъде улеснен; припомня, че е важно да се 

защитават лицата, сигнализиращи за нередности, с цел укрепване на прозрачността, 

демократичната отчетност и обществения контрол. 
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