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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 în 
sistemul 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 să 
primească o actualizare privind măsurile care vor fi luate în acest sens, inclusiv privind 
modul în care se va răspunde la provocările generate de digitalizarea economiei și 
măsurile de sustenabilitate;

3. 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 introduce un număr suplimentar de 
posturi echivalent normă întreagă (ENI) în bugetul său pe 2020 pentru a-și acoperi noul 
mandat privind sustenabilitatea; așteaptă cu interes o actualizare, în a doua jumătate a 
anului 2021, în legătură cu progresele înregistrate în acest domeniu;

4. împărtășește cu îngrijorare observația Curții potrivit căreia, pentru a compensa deficitul 
de posturi, Autoritatea se bazează tot mai mult pe consultanți și pe personal interimar, 
ceea ce ar putea prezenta riscuri de supraveghere inadecvată a activității complexe a 
contractanților externi și ar putea genera litigii contractuale din cauza responsabilităților 
neclare; îndeamnă Autoritatea să asigure evitarea oricărei confuzii în contracte între 
achiziția de servicii și angajarea de lucrători interimari;

5. observă că, potrivit raportului Curții, încă se utilizează contracte de servicii IT pentru 
furnizarea de forță de muncă; constată că acest lucru nu respectă normele sociale și de 
ocupare a forței de muncă ale Uniunii; invită Autoritatea să se asigure că contractele 
evită orice confuzie și că respectă normele sociale și de ocupare a forței de muncă ale 
Uniunii;

6. constată că Autoritatea a primit mai multe competențe de supraveghere directe și a 
sporit convergența; salută această responsabilitate, dar avertizează că, pentru a fi 
eficace, acest proces trebuie să fie treptat și continuu;

7. atrage atenția asupra faptului că, în anumite cazuri, mandatele adoptate la nivelul 1 al 
legislației nu țin seama de perioada 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;

8. regretă faptul că contribuțiile statelor membre la sistemul de pensii care trebuie plătite 
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de Autoritate s-au bazat pe estimări și nu au fost niciodată ajustate pentru a corespunde 
cifrelor reale; invită Comisia să își corecteze instrucțiunile;

9. ia act de faptul că Autoritatea a introdus un buget și o gestiune pe activități și, prin 
urmare, alocă resurse și costuri în funcție de activități și actualizează periodic tablouri 
de bord care combină informațiile bugetare și cele referitoare la performanță;

10. recunoaște că componența consiliului supraveghetorilor Autorității pare a fi adecvată 
pentru responsabilitățile sale de reglementare, dar mai puțin pentru funcțiile sale de 
supraveghere; consideră că capacitatea Autorității de a obține informații veridice de la 
instituțiile financiare nu este suficientă pentru a-și îndeplini diferitele responsabilități;

11. 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;

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

13. 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; avertizează că, pentru a realiza o bună 
supraveghere, este esențial ca Autoritatea să aibă capacitatea de a adopta măsuri pentru 
a ajusta riscurile sau problemele care pot apărea pe piață; observă că majorările bugetare 
trebuie să fie treptate și continue, în concordanță cu creșterea competențelor; consideră 
că viitoarele 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;

14. reiterează faptul că excedentele și deficitele din taxele percepute agențiilor de rating de 
credit și registrelor centrale de tranzacții pot duce la o finanțare încrucișată a 
activităților;

15. observă că veniturile rezultate din taxele plătite de agențiile de rating de credit se 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0017.
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bazează pe veniturile acestora ca entități juridice, ceea ce creează un stimulent pentru 
reducerea sau evitarea taxelor prin transferarea veniturilor în afara Uniunii, situație care 
ar trebui remediată; invită Comisia să prezinte o propunere legislativă în acest sens;

16. salută raportul Autorității din 3 noiembrie 2020 privind evaluarea rapidă inter pares 
referitoare la aplicarea orientărilor privind aplicarea informațiilor financiare 
(ESMA/2014/1293) de către BaFin și FREP în contextul Wirecard, care relevă 
deficiențe majore în supravegherea de piață și instituțională, mai ales în ceea ce privește 
protecția investitorilor și integritatea pieței; sugerează Autorității să țină seama de 
învățămintele desprinse din acest scandal în orientările sale și în evaluările inter pares 
privind implementarea orientărilor respective; invită Comisia să propună măsuri pentru 
o mai mare armonizare a normelor Uniunii privind supravegherea financiară;

17. recunoaște că ancheta cu privire la sistemele de arbitraj al dividendelor, de tipul Cum-
Ex sau Cum-Cum, așa 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; își exprimă satisfacția cu privire la rigurozitatea acestei 
anchete privind integritatea unei anumite zone de activitate a piețelor financiare;

18. 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;

19. salută faptul că Autoritatea și-a intensificat cooperarea administrativă cu Autoritatea 
Bancară Europeană în ceea ce privește procedurile de achiziții publice; solicită 
continuarea spiritului de sinergie în interesul eficienței ambelor autorități;

20. subliniază că, atunci când își realizează activitățile, Autoritatea trebuie să asigure 
compatibilitatea cu legislația Uniunii și respectarea principiului proporționalității și a 
principiilor fundamentale ale pieței interne;

21. invită Autoritatea să se inspire din inițiativele Băncii Centrale Europene și să propună 
programe interne pentru promovarea femeilor și pentru o mai mare diversitate în rândul 
personalului său;

22. 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;

23. salută intenția Autorității de a publica o listă scurtă compusă din cel puțin o femeie și un 
bărbat pentru numirea în funcția de președinte(ă) a(l) Autorității și invită Autoritatea să 
facă același lucru pentru numirea conducerii sale executive;

2 JO C 363, 28.10.2020, p. 102.
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24. consideră că Autoritatea trebuie să țină seama de noile provocări legate de digitalizare 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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