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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. подчертава, че съгласно становището на Сметната палата („Палатата“) 
операциите на Европейския банков орган („Органа“), свързани с годишните 
отчети за 2018 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2. изтъква, че ролята на Органа в насърчаването на общ надзорен режим в рамките 
на цялата европейска финансова система е съществена за осигуряването на 
финансова стабилност, по-добре интегриран, по-ефикасен и по-безопасен 
финансов пазар, както и на висока степен на защита на потребителите в Съюза, 
чрез насърчаване на справедливост и прозрачност на стоковите пазари и пазарите 
на финансови услуги;

3. подчертава значението на осъществяването на надзор над финансовия сектор, 
който е необходим и наистина ефективен инструмент за борба с данъчните 
измами и изпирането на пари;

4. подчертава отговорността на финансовата система, за да се посрещнат 
предизвикателствата, свързани с устойчивостта, и да се гарантира, че Съюзът ще 
изпълни задълженията си, поети по силата на Парижкото споразумение в 
контекста на Рамковата конвенция на обединените нации по изменението на 
климата; подчертава ключовата роля на Органа за интегрирането на 
екологичните, социалните и управленските фактори в регулаторната и надзорната 
рамка и за мобилизирането и насочването на потоците от частни капитали към 
устойчиви инвестиции; поради това подчертава необходимостта от достатъчно 
ресурси, за да се наблюдава прилагането на посочената рамка от страна на 
финансовите институции и националните компетентни органи;

5. отбелязва, че ролята, правомощията и ресурсите на Органа в областта на борбата 
с изпирането на пари и с финансирането на тероризма (БИП/БФТ) ще бъдат 
увеличени в контекста на новите законодателни предложения, по които беше 
постигнато политическо споразумение през март 2019 г.1; подчертава, че Органът 
следва да поеме водеща роля в предотвратяването на изпирането на пари, като се 
възползва от новите правомощия и създаването на нова вътрешна комисия за 
борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и поради това следва 
да му бъде предоставен увеличен капацитет в областта на човешките и 
материалните ресурси, за да допринася ефективно за последователното и 
ефикасно предотвратяване на използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари и финансирането на тероризма;

6. подчертава, че Органа, при извършване на своите дейности, трябва да обръща 
особено внимание на обезпечаването на съвместимост с правото на Съюза, 
зачитането на принципа на пропорционалност и спазването на основните 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_1655 



PE643.104v02-00 4/7 AD\1194886BG.docx

BG

принципи на вътрешния пазар;

7. настоятелно призовава Органа да представи своите предложения за намаляване на 
тежестта на докладването в областта на надзора за малките и опростени 
институции в рамките на срока, определен от Европейския парламент и Съвета, за 
да се постигне по-голяма пропорционалност2; отправя искане към Органа да 
гарантира последователно използване на определенията във всички регулаторни и 
нерегулаторни документи3;

8. подчертава значението на открита, ефикасна и независима администрация за 
всички агенции на Съюза и Съюза като цяло; припомня проблема с конфликта на 
интереси, породен от ситуациите на „кадрова въртележка“, и подчертава 
необходимостта от единна правна рамка за справяне с тези проблеми;

9. отбелязва, че работното натоварване на Органа непрекъснато се променя и 
включва както регулаторни задачи, така и изпълнението и прилагането на правото 
на Съюза; отбелязва, че с цел да се улесни това развитие, бюджетни и човешки 
ресурси бяха преразпределени вътрешно; подчертава, че Органът не трябва при 
никакви обстоятелства да се опитва да надхвърля обхвата на своя мандат; 
посочва, че съсредоточаването върху мандата, възложен от Европейския 
парламент и от Съвета, ще доведе до по-ефективно и ефикасно използване на 
ресурсите;

10. отбелязва въз основа на годишния доклад на Палатата относно агенциите на ЕС за 
финансовата 2018 година4, временните работници следва да работят при същите 
условия на труд като служителите, наети пряко от съответното предприятие 
ползвател; при все това отбелязва, че изглежда вероятно Органът да не е направил 
сравнение между условията на труд за собствения си персонал и тези на 
временните работници; следователно призовава Органа да анализира условията на 
работа на срочно наетите от него работници и да се увери, че те съответстват на 
европейското и националното трудово законодателство;

11. поставя под въпрос дали използването на временни работници и външни 
консултанти вместо увеличаването на броя на собствените му служители 
представлява най-доброто използване на ресурсите в дългосрочен план, особено в 
стратегически сектори като информационните технологии, както се посочва от 
Палатата;

12. припомня, че към настоящия момент Органът не е започнал разследване във 
връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като например Cum-
 Ex, както беше поискано от Европейския парламент5;

13. изисква от Органа да проведе разследване във връзка със схемите за търговия чрез 
арбитраж на дивиденти, като например Cum-Ex, за да оцени потенциалните 

2 Въз основа на информация, предоставена от IHK München и Genossenschaftsverband Bayern.
3 Въз основа на информация, предоставена от Михаел Икрат, член на Европейския икономически и 
социален комитет.
4 ОВ C 417, 11.12.2019 г, стр. 1. 
5  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_BG.html
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заплахи за целостта на финансовите пазари и за националните бюджети, да 
установи естеството и мащаба на участниците в тези схеми, да направи оценка на 
това дали има нарушения на националното право или на правото на Съюза, да 
направи оценка на действията, предприети от финансовите надзорни органи в 
държавите членки, и да отправи подходящи препоръки за реформа и за 
предприемане на действия пред съответните компетентни органи;

14. изразява съжаление, че не са реализирани възможности за икономии от мащаба и 
повишаване на ефективността поради решението да не се провеждат съвместните 
процедури за възлагане на обществени поръчки между Органа и Европейския 
орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), след преместването на седалището на 
Органа от Лондон в Париж; призовава Органа да засили сътрудничеството си с 
ЕОЦКП по отношение на услугите за административна подкрепа и услугите за 
управление на съоръжения, които не са свързани с основните дейности, когато 
това е осъществимо;

15. отбелязва, че в резултат на завършеното преместване на седалището му в Париж 
през 2019 г. в отчетите на Органа са включени провизии за свързани разходи в 
размер на 4,7 млн. евро и провизии за оставащи бъдещи плащания по договори за 
офисите в Лондон, възлизащи на 10,4 млн. евро; предлага да се извърши одит, 
след като има яснота по отношение на всички разходи и последствия от 
преместването, за да се определят най-добрите практики и областите, в които 
може да се постигне подобрение;

16. припомня новата роля, задачи и ресурси на Органа в борбата с изпирането на пари 
и финансирането на тероризма; счита, че ефективното изпълнение на тази роля и 
задачи зависи от подкрепата на Съвета на надзорниците;

17. изразява съжаление в този контекст относно отхвърлянето на предложение за 
разследване на случая с изпирането на пари, свързан с Danske Bank.
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