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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru control bugetar, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că, în opinia Curții, operațiunile Autorității subiacente conturilor anuale 
aferente exercițiului financiar 2019 sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare 
sub toate aspectele semnificative;

2. salută eforturile Autorității de a realiza un regim de supraveghere mai bine coordonat la 
nivelul sistemului financiar al UE în ansamblu; evidențiază rolul acesteia de a asigura 
stabilitatea, integrarea corespunzătoare, eficiența și siguranța pieței financiare; 
evidențiază importanța protecției consumatorilor din Uniune prin promovarea echității 
și a transparenței pe piețele produselor și serviciilor financiare și așteaptă cu interes 
actualizarea situației privind măsurile prevăzute în viitor în acest sens, inclusiv privind 
răspunsul la provocările generate de digitalizarea economiei și măsurile de promovare a 
sustenabilității;

3. subliniază că supravegherea sectorului financiar public contribuie în mod pozitiv la 
combaterea fraudei fiscale și a spălării banilor;

4. reamintește importanța rolului jucat de Autoritate în prevenirea spălării banilor și a 
finanțării terorismului; așteaptă cu interes să îi fie transmis planul de acțiune în 10 
puncte elaborat de Autoritate pentru 2020/21 în vederea consolidării viitorului cadru de 
cerințe prudențiale și de combatere a spălării banilor, aplicabil inclusiv în ceea ce 
privește sistemele de arbitraj al dividendelor;

5. atrage atenția asupra datoriei sistemului financiar de a ține seama în mod adecvat de 
problemele de sustenabilitate financiară, de Pactul verde european și de Acordul de la 
Paris; salută, prin urmare, eforturile Autorității de a integra pe deplin factorii de mediu, 
sociali și de guvernanță în activitatea sa; își exprimă interesul, în special, cu privire la 
intenția Autorității de a colecta, în timp, dovezi cu privire la expunerile legate de 
activele unor activități asociate în mod substanțial cu obiective de mediu și/sau sociale 
și așteaptă cu interes o actualizare cu privire la această activitate;

6. împărtășește cu îngrijorare observația Curții potrivit căreia, pentru a compensa deficitul 
de posturi, în special în sectorul IT, Autoritatea se bazează pe personal interimar, ceea 
ce ar putea cauza dependență de agențiile de muncă interimară, ar prezenta riscurile unei 
supravegheri inadecvate a activității complexe de către contractanți externi și ar putea 
genera litigii contractuale din cauza lipsei de claritate în atribuirea responsabilităților; 
este conștient de faptul că, până la mutarea sa, Autoritatea a fost reglementată de 
normele din domeniul muncii din Regatul Unit, care implică diferențe în ceea ce 
privește subcontractarea temporară; invită Autoritatea să mărească de acum înainte 
gradul de claritate în ceea ce privește recrutarea, în conformitate cu standardele în 
domeniul muncii ale Uniunii;

7. observă că, potrivit raportului Curții, este posibil ca Autoritatea să fi utilizat contracte 
de servicii informatice pentru furnizarea de forță de muncă, ceea ce nu este în 
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conformitate cu normele sociale și de ocupare a forței de muncă ale UE; solicită, astfel, 
Autorității să se asigure că în contracte se evită confuzia între achiziția de servicii 
informatice și angajarea de lucrători interimari, în conformitate cu standardele în 
domeniul muncii ale Uniunii;

8. atrage atenția asupra faptului că, în anumite cazuri, mandatele adoptate la nivelul 1 al 
legislației nu țin seama de perioada de timp minimă de care are nevoie Autoritatea 
pentru a duce la capăt lucrările necesare pentru elaborarea și adoptarea măsurilor de la 
nivelul 2, ceea ce impune realocarea resurselor și provoacă întârzieri în aplicarea 
anumitor măsuri;

9. subliniază importanța unei administrări deschise, eficiente și independente pentru toate 
agențiile Uniunii și pentru Uniune, în ansamblul său; subliniază necesitatea unui cadru 
juridic unificat pentru a soluționa aceste probleme;

10. reamintește rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele 
uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese post-angajare în 
sectorul public1, precum și decizia din 18 noiembrie 2020 și recomandarea 
Ombudsmanului European din 7 mai 2020 în cauza 2168/2019/KR; subliniază că, în 
cazul fostului director executiv al Autorității, ar fi putut fi luată în considerare opțiunea 
interzicerii transferului său direct la Asociația pentru piețele financiare din Europa 
(AFME); salută adoptarea de către Consiliul supraveghetorilor Autorității a politicii sale 
privind independența și procesele decizionale pentru evitarea conflictelor de interese, ca 
un prim pas în direcția prevenirii și gestionării corespunzătoare a conflictelor de interese 
și a măsurilor de transparență, prin urmărirea recomandărilor Ombudsmanului; așteaptă 
cu interes o actualizare completă a situației măsurilor preventive și de gestionare luate 
și/sau prevăzute; invită Autoritatea să se inspire din publicarea de către comitetul de 
etică al Băncii Centrale Europene a avizelor sale privind cazurile de conflict de interese 
și activitățile remunerate desfășurate după expirarea mandatului, pentru a-și îmbunătăți 
transparența în legătură cu potențialele conflicte de interese și cu activitățile remunerate 
desfășurate după expirarea mandatului;

11. invită Curtea de Conturi Europeană să examineze în mod special, în cadrul viitoarelor 
sale audituri ale Autorității, (i) dacă membrii personalului de nivel superior au preluat 
anumite funcții în sectorul financiar după încheierea mandatului lor și (ii) cât de rapid 
este retras accesul la informații confidențiale pentru membrii personalului, după ce 
Autoritatea a luat cunoștință de faptul că aceștia și-au găsit un alt loc de muncă;

12. își reiterează apelul pentru o politică de personal echilibrată din punctul de vedere al 
genului, precum și pentru aplicarea unei politici de ocupare a forței de muncă care să 
respecte pe deplin normele sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii; ia act, în 
acest sens, de angajamentele publice și scrise asumate de noul director executiv al 
Autorității și îndeamnă Autoritatea să informeze periodic Parlamentul cu privire la 
progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentele sale privind paritatea și 
diversitatea;

13. recunoaște că componența Consiliului supraveghetorilor Autorității pare a fi adecvată 
pentru responsabilitățile de reglementare ale ABE, dar mai puțin pentru rolurile de 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0017.
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supraveghere ale acesteia, fapt ilustrat de neadoptarea unei recomandări în cazul de 
spălare a banilor dintre Danemarca și Estonia; își exprimă îngrijorarea cu privire la 
reticența autorităților de supraveghere de a-și sancționa omologii, care poate împiedica 
procesul decizional eficient; consideră că capacitatea Autorității de a obține informații 
veridice de la instituțiile financiare nu este suficientă pentru a-și îndeplini diferitele 
responsabilități; recomandă alocarea unor mijloace suficiente Autorității pentru a-i 
asigura o mai mare autonomie față de autoritățile naționale ale statelor membre;

14. reamintește, în acest context, noul mandat al Autorității în lupta împotriva spălării 
banilor și a finanțării terorismului; subliniază, de asemenea, că Autoritatea ar trebui să 
facă uz pe deplin de competențele care îi sunt conferite în temeiul capitolului II din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 pentru a se asigura că toate sarcinile și atribuțiile sunt 
îndeplinite în mod corespunzător și la timp, precum și pentru a asigura îndeplinirea 
sarcinilor și a obiectivelor stabilite în același capitol, în special în ceea ce privește 
protecția consumatorilor în domeniul finanțelor digitale, aflat în creștere rapidă, inclusiv 
în legătură cu activitatea neobăncilor;

15. recunoaște că Autoritatea a efectuat o anchetă cu privire la sistemele de arbitraj al 
dividendelor, de tipul Cum-Ex sau Cum-Cum, astfel cum a solicitat Parlamentul 
European în rezoluția sa din 29 noiembrie 2018 referitoare la scandalul Cum-Ex: frauda 
financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare2; constată, cu toate acestea, 
deficiențele raportului în ceea ce privește clarificarea acestor practici ilegale și regretă 
faptul că nu a fost stabilită nicio dată pentru o anchetă oficială;

16. subliniază că, atunci când își desfășoară activitățile, Autoritatea trebuie să acorde atenție 
asigurării compatibilității cu legislația Uniunii și respectării principiului 
proporționalității, dacă este cazul, precum și a principiilor fundamentale ale pieței 
interne; salută înființarea unui Comitet consultativ pentru proporționalitate care să 
supravegheze respectarea principiului proporționalității și așteaptă cu interes 
metodologia propusă privind modul în care Comitetul va contribui la programul anual 
de lucru al Autorității; subliniază că principiul proporționalității ar trebui să fie un 
principiu director pentru activitatea Autorității, dacă este cazul;

17. este preocupat de faptul că, spre deosebire de bugetul stabilit, contribuțiile autorităților 
naționale competente (ANC) din statele AELS nu au fost calculate în conformitate cu 
formula stabilită în același buget și, prin urmare, au redus plățile ANC din Uniune și din 
cadrul AELS cu 0,7 milioane EUR; observă că este nevoie de clarificări suplimentare în 
ceea ce privește calcularea contribuțiilor la sistemul de pensii; este conștient de faptul că 
acest calcul este estimat și depinde de componența personalului în cursul anului și de 
posibilitatea de a efectua ajustări anuale; invită Comisia să se asigure că s-au primit 
plățile lipsă;

18. observă că, întrucât sarcinile Autorității își pierd din caracterul de reglementare și se 
axează tot mai mult pe aplicarea și asigurarea respectării legislației Uniunii, resursele 
bugetare și umane ale Autorității trebuie să fie realocate la nivel intern; subliniază că 
focalizarea strictă pe mandatul încredințat de legiuitorul european va asigura utilizarea 
mai eficientă și mai eficace a resurselor; observă că majorările bugetare trebuie să fie 
treptate și continue, în conformitate cu creșterea competențelor; consideră că viitoarele 

2  JO C 363, 28.10.2020, p. 102. 
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responsabilități generate, printre altele, de Strategia privind finanțele digitale, precum și 
responsabilitățile legate de combaterea spălării banilor, impun adaptarea finanțării 
Autorității; subliniază că este stringent necesar să se aloce Autorității resurse suficiente 
pentru a-i permite să-și îndeplinească atribuțiile în mod corespunzător și eficient;

19. salută faptul că Autoritatea și-a intensificat cooperarea administrativă cu Autoritatea 
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe în ceea ce privește procedurile de achiziții 
publice, în special atunci când ambele autorități utilizează contracte-cadru încheiate de 
cealaltă autoritate, dar și atunci când participă la procedurile de achiziții publice 
gestionate de Banca Centrală Europeană și de Biroul de coordonare a achizițiilor 
Eurosistemului; solicită să se caute în continuare posibile sinergii între cele două 
autorități, în interesul eficienței acestora;

20. ia act de faptul că, după finalizarea mutării sediului său de la Londra la Paris în urma 
retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, s-a contabilizat un provizion de 10,1 
milioane EUR aferent închirierii biroului de la Londra al Autorității; constată că noul 
stat membru gazdă, Franța, a contribuit cu 2,5 milioane EUR în ianuarie 2019 la 
cheltuielile de funcționare ale Autorității; regretă faptul că bugetul rectificat pentru 2019 
nu conține informații adecvate cu privire la această contribuție; îndeamnă Autoritatea să 
publice cât se poate de curând aceste cifre; sugerează să se realizeze un audit după ce 
toate costurile și consecințele mutării sunt clare, pentru a identifica bunele practici și 
domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri;

21. consideră că combinația de experiențe publice și private pe care o aduce personalul său 
este benefică pentru Autoritate; consideră că ar trebui studiate sisteme pentru atragerea 
specialiștilor din sectorul privat în sectorul public și invers, cu instituirea unor măsuri de 
protecție minime, care să promoveze independența ambelor sectoare; consideră că 
punerea în aplicare de norme în acest sens ar trebui monitorizată de organisme comune 
ale Uniunii și ar trebui să țină seama de împrejurările specifice ale fiecărui caz;

22. consideră că Autoritatea ar trebui să țină seama de noile provocări legate de aspectele 
digitale și de sustenabilitate; consideră că îndeplinirea acestor obiective stabilite și 
integrarea lor în cadrul de reglementare și supraveghere trebuie să se efectueze 
întotdeauna în acord cu consolidarea pieței, fără a-i compromite competitivitatea și fără 
a împovăra în mod excesiv actorii de pe piață, mai ales pe cei mici și mijlocii; consideră 
că monitorizarea realizării acestor obiective trebuie însoțită de resurse adecvate.
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