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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. отбелязва, че съгласно становището на Сметната палата („Палатата“) операциите 
на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване 
(„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 централната роля на органа да допринася за установяване на 
висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, за 
последователното прилагане на правно обвързващите актове на Съюза, да 
насърчава и улеснява делегирането на задачи и отговорности между 
компетентните органи, да наблюдава и оценява пазарните тенденции в рамките на 
своята компетентност и да насърчава защитата на титулярите на полици, 
членовете на пенсионни схеми и бенефициерите;

4. подчертава необходимостта от по-строг надзор в някои държави членки с цел 
преодоляване на слабостите на застрахователните пазари на тези държави членки 
и защита на потребителите от нелоялни практики на многонационални 
застрахователни дружества;

5. 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;

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 
принципи на вътрешния пазар;
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7. подчертава необходимостта от разпределяне на подходящо финансиране и 
ресурси за органа, така че той да може да изпълнява мандата си последователно, 
независимо и ефикасно;

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. подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички 
задачи, Oрганът следва да се придържа към възложените му от Европейския 
парламент и от Съвета задачи и мандат и да ги използва пълноценно, като не бива 
при никакви обстоятелства да се стреми да надхвърли обхвата на своя мандат; 
посочва, че съсредоточаването върху мандата, възложен от Парламента 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 година1, 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. 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 са предвидени 32 нови членове на персонала, които да 
запълнят областите, засегнати от промени, в работата на органа; отбелязва обаче, 
че според Палатата Органът следва да продължи усилията си в прехода от 
регулаторни към надзорни задачи, както и че Органът следва да засили човешките 
ресурси, на които са възложени надзорни задачи;

12. споделя безпокойството на Палатата, че националните надзорни органи имат 
решаващ глас в основния ръководен орган на Органа, което означава, че те са в 
състояние да вземат решения относно обхвата на действие на Органа за 
преразглеждане на собствената им ефективност (партньорски проверки);

1 OВ C 417, 11.12.2019 г., стр. 1.
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