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Grozījums Nr. 1
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Paul Tang

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. THIS PARAGRAPH IS 
MISSING. THANK YOU FOR USING 
ANOTHER LANGUAGE.

1. uzsver, ka Revīzijas palāta atzīst, 
ka Eiropas Banku iestādes 2019. finanšu 
gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos 
būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Paul Tang

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzinīgi vērtē Iestādes centienus 
panākt saskaņotāku uzraudzības režīmu 
visā Eiropas finanšu sistēmā; uzsver tās 
nozīmi stabila, labi integrēta, efektīva un 
droša finanšu tirgus nodrošināšanā; 
uzsver to, cik svarīga ir patērētāju 
aizsardzība Savienībā, veicinot 
taisnīgumu un pārredzamību produktu un 
finanšu pakalpojumu tirgū, un cer saņemt 
jaunāko informāciju par turpmākajiem 
pasākumiem, kas tiks veikti šajā jomā, 
tostarp arī par reakciju uz ekonomikas 
digitalizācijas radītajām problēmām un 
pasākumiem ilgtspējas nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Paul Tang

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka publiskā finanšu 
sektora uzraudzība pozitīvi ietekmē cīņu 
pret krāpšanu nodokļu jomā un pret 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Paul Tang

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c atgādina par Iestādes nozīmi, 
novēršot nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju un terorisma finansēšanu; ar 
nepacietību gaida 10 punktu rīcības plānu 
2020./21. gadam, ar ko tiktu pastiprināts 
turpmākais satvars prudenciālajām un 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
apkarošanas prasībām attiecībā uz 
dividenžu arbitrāžas shēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Marc Angel, Paul Tang

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzsver finanšu sistēmas 
pienākumu pienācīgi reaģēt uz 
finansiālās ilgtspējas uzdevumiem, 
Eiropas zaļo kursu un Parīzes nolīgumu; 
tāpēc atzinīgi vērtē Iestādes centienus 
savā darbā pilnībā iekļaut vides, sociālos 
un pārvaldības faktorus; jo īpaši vēlas 
vairāk uzzināt par ieceri vākt ilgākā 
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periodā pierādījumus par riska 
darījumiem saistībā ar tādu darbību 
aktīviem, kuras ir būtiski saistītas ar vides 
un/vai sociālajiem mērķiem, un ar 
nepacietību gaida jaunāko informāciju 
par šo darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Paul Tang

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e atzinīgi vērtē padomdevējas 
komitejas proporcionalitātes jautājumos 
izveidi proporcionalitātes principa 
pārraudzības nolūkā un ar nepacietību 
gaida ierosināto metodiku attiecībā uz to, 
kā komiteja sniegs ieguldījumu EBI gada 
darba programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Marc Angel, Paul Tang

Atzinuma projekts
1.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.f atgādina par Eiropas Ombuda 
ieteikumu lietā 2016/2109/KR1a, kurā 
atzīts, ka EBI lēmums neaizliegt Iestādes 
izpilddirektoram kļūt par finanšu nozares 
lobija izpilddirektoru, nevis nekavējoties 
anulēt tā izpilddirektora statusa 
nodrošināto piekļuvi konfidenciālai 
informācijai, ir slikta pārvaldība; tāpēc 
uzsver, ka ir svarīgi, lai visām Eiropas 
aģentūrām un Savienībai kopumā būtu 
atklāta, efektīva un neatkarīga Eiropas 
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administrācija; uzsver, ka šo jautājumu 
risināšanai ir vajadzīgs vienots juridiskais 
satvars;
_________________
1a 
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/rec
ommendation/en/127638

Or. en

Grozījums Nr. 8
Derk Jan Eppink

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka, lai kompensētu štata 
vietu trūkumu, Iestāde paļaujas uz pagaidu 
darba aģentūru darbiniekiem, kas var radīt 
atkarību no pagaidu darba aģentūrām un 
risku, ka sarežģīts ārēju līgumslēdzēju 
darbs netiek pietiekami uzraudzīts, kā arī 
līgumiskās tiesvedības risku;

2. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka, lai kompensētu štata 
vietu trūkumu, Iestāde paļaujas uz pagaidu 
darba aģentūru darbiniekiem, kas var radīt 
atkarību no pagaidu darba aģentūrām un 
risku, ka sarežģīts ārēju līgumslēdzēju 
darbs netiek pietiekami uzraudzīts, kā arī 
līgumiskās tiesvedības risku neskaidru 
pienākumu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka, lai kompensētu štata 
vietu trūkumu, Iestāde paļaujas uz pagaidu 
darba aģentūru darbiniekiem, kas var radīt 
atkarību no pagaidu darba aģentūrām un 
risku, ka sarežģīts ārēju līgumslēdzēju 
darbs netiek pietiekami uzraudzīts, kā arī 

2. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka, lai kompensētu štata 
vietu trūkumu, it īpaši IT jomā, Iestāde 
paļaujas uz pagaidu darba aģentūru 
darbiniekiem, kas var radīt atkarību no 
pagaidu darba aģentūrām un risku, ka 
sarežģīts ārēju līgumslēdzēju darbs netiek 
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līgumiskās tiesvedības risku; pietiekami uzraudzīts, kā arī līgumiskās 
tiesvedības risku;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andreas Schwab, 
Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka, lai kompensētu štata 
vietu trūkumu, Iestāde paļaujas uz pagaidu 
darba aģentūru darbiniekiem, kas var radīt 
atkarību no pagaidu darba aģentūrām un 
risku, ka sarežģīts ārēju līgumslēdzēju 
darbs netiek pietiekami uzraudzīts, kā arī 
līgumiskās tiesvedības risku;

2. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka, lai kompensētu štata 
vietu trūkumu, Iestāde paļaujas uz pagaidu 
darba aģentūru darbiniekiem, kas var radīt 
atkarību no pagaidu darba aģentūrām un 
risku, ka sarežģīts ārēju līgumslēdzēju 
darbs netiek pietiekami uzraudzīts, kā arī 
līgumiskās tiesvedības risku; ir informēts 
par to, ka līdz Iestādes pārcelšanas brīdim 
to reglamentēja Apvienotās Karalistes 
darba tiesības, un tas nozīmē atšķirības 
pagaidu apakšlīgumu slēgšanas ziņā; 
aicina Iestādi turpmāk uzlabot 
pārredzamību attiecībā uz tās darbinieku 
pieņemšanu saskaņā ar ES darba 
standartiem;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Gunnar Beck, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Francesca 
Donato

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka, lai kompensētu štata 
vietu trūkumu, Iestāde paļaujas uz pagaidu 
darba aģentūru darbiniekiem, kas var radīt 

2. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka, lai kompensētu štata 
vietu trūkumu, Iestāde paļaujas uz pagaidu 
darba aģentūru darbiniekiem, kas var radīt 
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atkarību no pagaidu darba aģentūrām un 
risku, ka sarežģīts ārēju līgumslēdzēju 
darbs netiek pietiekami uzraudzīts, kā arī 
līgumiskās tiesvedības risku;

atkarību no pagaidu darba aģentūrām un 
risku, ka sarežģīts ārēju līgumslēdzēju 
darbs netiek pietiekami uzraudzīts, kā arī 
līgumiskās tiesvedības risku; mudina 
Iestādi nodrošināt to, ka līgumos nav 
neskaidrības starp pakalpojumu 
iepirkumu un pagaidu darbinieku 
nodarbināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andreas Schwab, 
Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka kopš iestāžu izveides ir 
pakāpeniski palielinājies tām uzticēto 
uzdevumu apjoms;  norāda, ka budžets 
laika gaitā ir pakāpeniski un pastāvīgi 
jāpalielina saskaņā ar kompetences 
palielināšanos; uzskata, ka saistībā ar 
turpmākajiem uzdevumiem, kas cita 
starpā izrietēs no digitālās finanšu 
darbības stratēģijas, kā arī saistībā ar 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
apkarošanas pienākumu izpildi ir 
jāpielāgo iestāžu finansējums;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Paul Tang

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka ir steidzami vajadzīgs 
piešķirt Iestādei pietiekamus resursus, lai 
tā varētu pienācīgi un efektīvi pildīt tai 
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uzticētos uzdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Marc Angel, Paul Tang

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atgādina par Eiropas Revīzijas 
palātas ziņojumu par Eiropas Banku 
iestādes (EBI) 2019. finanšu gada 
pārskatiem, saskaņā ar kuru EBI 
darbaspēka nodrošināšanai varētu būt 
izmantojusi IT pakalpojumu līgumus 
neatbilstoši ES sociālajiem un 
nodarbinātības noteikumiem; tāpēc aicina 
Iestādi nodrošināt, lai līgumos nav 
neskaidrības starp IT pakalpojumu 
iepirkumu un pagaidu darbinieku 
nodarbināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andreas Schwab, 
Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka dažos gadījumos tiesību 
aktu 1. līmenī pieņemtajās pilnvarās nav 
ņemti vērā minimālie termiņi, kas 
vajadzīgi, lai iestādes paveiktu 2. līmeņa 
pasākumu izstrādei un pielāgošanai 
nepieciešamo darbu, tāpēc ir nācies 
pārdalīt resursus un ir kavējusies 
konkrētu pasākumu īstenošana;

Or. es
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Grozījums Nr. 16
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ivars Ijabs

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā;

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā; aicina Iestādi ņemt piemēru no 
ECB Ētikas komitejas, kas publicē savus 
atzinumus par interešu konflikta 
gadījumiem un algotu darbu pēc pilnvaru 
laika beigām, lai palielinātu 
pārredzamību attiecībā uz iespējamiem 
interešu konfliktiem un algotu darbu pēc 
pilnvaru laika beigām;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Derk Jan Eppink

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā;

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā; jo īpaši uzsver, ka Uzraudzības 
padomei nebūtu vajadzējis sniegt 
piekrišanu tam, ka bijušais Iestādes 
izpilddirektors stājas Eiropas Finanšu 
tirgu asociācijas izpilddirektora amatā;

Or. en

Grozījums Nr. 18
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Csaba Molnár, Jonás Fernández, Marc Angel, Paul Tang

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā;

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā; atzinīgi vērtē pirmos pasākumus, 
kas veikti virzībā uz interešu konfliktu 
novēršanu un pareizu pārvaldību un 
pārredzamības pasākumiem, sekojot 
Ombuda ieteikumiem; ar nepacietību 
gaida pilnīgu jaunāko informāciju par 
pašreizējo stāvokli pieņemto un/vai 
paredzēto novēršanas un pārvaldības 
pasākumu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā;

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā; ar gandarījumu ņem vērā, ka EBI 
ir rīkojusies saskaņā ar ES ombuda 
ieteikumiem un ieviesusi pasākumus 
attiecībā uz to, kā rīkoties turpmākās tā 
dēvētā virpuļdurvju efekta situācijās, un, 
piemēram, ir gatava aizliegt augstākā 
līmeņa amatpersonām ieņemt noteiktus 
amatus pēc tam, kad tie atstājuši EBI; 
tomēr brīdina, ka tikai laiks rādīs, vai 
minētie noteikumi tiks pienācīgi 
izpildīti3a;
_________________
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3a Sk. Ombuda reakciju uz EBI jauno 
pasākumu ieviešanu: 
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/pre
ss-release/en/131984

Or. en

Grozījums Nr. 20
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā;

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā; aicina Iestādi nodrošināt to, ka 
tās iekšējās procedūras interešu konfliktu 
risināšanai atbilst ombuda ieteikumiem 
pēc tā veiktās izmeklēšanas par EBI 
izpilddirektora pāriešanu uz finanšu 
lobiju grupu, ja vēl nav panākta pilnīga 
minēto procedūru atbilstība šiem 
ieteikumiem; turklāt aicina Iestādi panākt 
tās ētikas ceļveža izpildi, lai aizsargātu 
Iestādes integritāti un izveidotu taisnīgu 
un atbildīgu praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Gunnar Beck, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Francesca 
Donato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 

3. atgādina par 2020. gada 13. janvāra 
rezolūciju par EMS iestādēm un 
struktūrām: iespējamā interešu konflikta 
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novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā;

novēršana pēc nodarbinātības publiskajā 
sektorā, kā arī par Eiropas Ombuda 
2020. gada 7. maija lēmumu lietā 
2168/2019/KR; pilnībā piekrīt ombudam, 
ka Iestādei būtu vajadzējis aizliegt amata 
maiņu un ka ar ieviestajiem interešu 
konfliktu novēršanas pasākumiem 
nepietiek, lai risinātu saistītos riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Gunnar Beck, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant, Francesca 
Donato

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē to, ka Iestādes 
Uzraudzības padome ir pieņēmusi 
neatkarības un lēmumu pieņemšanas 
procesu politiku interešu konfliktu 
novēršanai; aicina Eiropas Revīzijas 
palātu turpmākajās Iestādes revīzijās īpaši 
rūpīgi pārbaudīt šādus jautājumus: i) vai 
augstākā līmeņa darbinieki pēc savu 
pilnvaru termiņa beigām ir ieņēmuši 
konkrētus amatus finanšu nozarē; ii) cik 
savlaicīgi ir atcelta darbinieku piekļuve 
konfidenciālai informācijai, kad kļuvis 
zināms par viņu pāriešanu citā darbā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ivars Ijabs

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Iestādi ņemt piemēru no 
ECB iniciatīvām, lai ierosinātu iekšējās 
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programmas sieviešu paaugstināšanai 
amatā un lielākas personāla 
daudzveidības nodrošināšanai; šajā 
sakarā ņem vērā jaunā Iestādes 
izpilddirektora publiski paustās un 
rakstiskās apņemšanās un aicina Iestādi 
regulāri ziņot Parlamentam par panākto 
saistībā ar savu apņemšanos nodrošināt 
paritāti un daudzveidību;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Marc Angel, Paul Tang

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atkārtoti pieprasa dzimumu ziņā 
līdzsvarotu personāla politiku, kā arī 
īstenot nodarbinātības politiku, kas 
pilnībā atbilstu ES sociālajiem un 
nodarbinātības noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Derk Jan Eppink

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus;

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus, ko parādīja tas, ka tā 
nepieņēma ieteikumu Dānijas un 
Igaunijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas lietā; pauž bažas par 
uzraudzītāju nevēlēšanos sodīt savus 
līdzbiedrus, jo tā varētu traucēt efektīvai 
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lēmumu pieņemšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Markus Ferber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus;

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus, kā to parādīja Danske Bank 
lieta;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andreas Schwab, 
Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus;

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus; uzskata, ka ar tās spēju iegūt 
precīzu informāciju no finanšu iestādēm 
nepietiek tās dažādo pienākumu izpildei;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Atzinuma projekts
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4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus;

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus; norāda, ka Iestādei trūkst 
darbinieku un ka tā nespēj labākajos 
apstākļos pildīt ES mēroga uzdevumus, 
piemēram, spriedzes testus; iesaka piešķirt 
vairāk līdzekļu, lai panāktu lielāku 
neatkarību no dalībvalstu valsts 
iestādēm4a;
_________________
4a Sk. Revīzijas palātas īpašo ziņojumu: 
“Ar ļoti ierobežotiem personāla resursiem 
un lielām pūlēm EBI koordinēja testu, 
kurā bija iesaistītas daudzas ieinteresētās 
personas un kura termiņi bija īsi. (..) 
Ņemot vērā resursu trūkumu un 
pašreizējo pārvaldības kārtību, EBI 
nevarēja nodrošināt “metožu, prakses un 
rezultātu salīdzināmību un uzticamību”, 
kā paredzēts regulā.” 
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-
reports/eba-stress-test-10-2019/lv/

Or. en

Grozījums Nr. 29
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus;

4. atzīst, ka Uzraudzības padomes 
sastāvs šķiet piemērots, lai pildītu EBI 
likumdošanas pienākumus, bet mazāk 
piemērots, lai veiktu uzraudzības 
pienākumus; šajā saistībā atgādina par 
Iestādes jaunajām pilnvarām cīņā pret 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
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teroristu finansēšanu; turklāt uzsver, ka 
Iestādei būtu pilnībā jāizmanto pilnvaras, 
kas tai piešķirtas saskaņā ar II nodaļu 
Regulā (ES) Nr. 1093/2010, lai 
nodrošinātu, ka visi darbi un uzdevumi 
tiek pienācīgi un savlaicīgi izpildīti, un lai 
nodrošinātu, ka visi tajā pašā nodaļā 
izklāstītie uzdevumi un mērķi tiek īstenoti, 
jo īpaši attiecībā uz patērētāju aizsardzību 
strauji augošajā digitālās finanšu 
darbības nozarē, arī saistībā ar 
neobankām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Markus Ferber

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda — tā kā Iestādes darba 
apjomā palielinās Savienības tiesību 
īstenošanas nodrošināšanas un 
piemērošanas daļa, savukārt regulatīvo 
pienākumu daļa samazinās, ir iekšēji 
jāpārdala budžeta resursi un 
cilvēkresursi; norāda, ka stingra 
koncentrēšanās uz Eiropas likumdevēja 
uzticētajām pilnvarām nodrošinās resursu 
efektīvāku un lietderīgāku izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka Iestāde ir veikusi 
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izmeklēšanu par dividenžu arbitrāžas 
tirdzniecības shēmām, piemēram, cum-ex 
vai cum-cum, kā to prasīja Eiropas 
Parlaments1a; tomēr norāda uz ziņojuma 
nepilnībām attiecībā uz minētās 
nelikumīgās prakses precizēšanu un pauž 
nožēlu par to, ka nav noteikts konkrēts 
datums oficiālai izmeklēšanai;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2018-0475_LV.html

Or. en

Grozījums Nr. 32
Markus Ferber

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b norāda, ka Iestādes darbā cita 
starpā būtu jāvadās pēc proporcionalitātes 
principa;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andreas Schwab, 
Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž bažas par to, ka atšķirībā no 
izveidotā budžeta EBTA dalībvalstu 
kompetento iestāžu (VKI) iemaksas netika 
aprēķinātas saskaņā ar formulu, kas 
izklāstīta tajā pašā budžetā, un tādējādi ES 
un EBTA VKI maksājumi tika samazināti 
par 0,7 miljoniem EUR; norāda, ka pensiju 

5. norāda, ka atšķirībā no izveidotā 
budžeta EBTA dalībvalstu kompetento 
iestāžu (VKI) iemaksas netika aprēķinātas 
saskaņā ar formulu, kas izklāstīta tajā pašā 
budžetā, un tādējādi ES un EBTA VKI 
maksājumi tika samazināti par 0,7 
miljoniem EUR; norāda, ka pensiju 
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iemaksu aprēķins ir jāprecizē; iemaksu aprēķins ir jāprecizē; ir informēts 
par to, ka aprēķinātā summa ir 
novērtējums un ka tā ir atkarīga no 
personāla sastāva gada laikā un no 
iespējas to ik gadu koriģēt;

Or. es

Grozījums Nr. 34
Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. pauž bažas par to, ka atšķirībā no 
izveidotā budžeta EBTA dalībvalstu 
kompetento iestāžu (VKI) iemaksas netika 
aprēķinātas saskaņā ar formulu, kas 
izklāstīta tajā pašā budžetā, un tādējādi ES 
un EBTA VKI maksājumi tika samazināti 
par 0,7 miljoniem EUR; norāda, ka pensiju 
iemaksu aprēķins ir jāprecizē;

5. pauž bažas par to, ka atšķirībā no 
izveidotā budžeta EBTA dalībvalstu 
kompetento iestāžu (VKI) iemaksas netika 
aprēķinātas saskaņā ar formulu, kas 
izklāstīta tajā pašā budžetā, un tādējādi ES 
un EBTA VKI maksājumi tika samazināti 
par 0,7 miljoniem EUR; norāda, ka pensiju 
iemaksu aprēķins ir jāprecizē; aicina 
Komisiju nodrošināt trūkstošo 
maksājumu saņemšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Gunnar Beck

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu par to, ka grozītajā 
2019. gada budžetā nav iekļauta 
pienācīga informācija par Francijas 
ieguldījumu Iestādes darbības izmaksu 
segšanā; aicina Iestādi pēc iespējas drīzāk 
publicēt šos skaitļus;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Gunnar Beck

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Iestādi pārbaudīt 
deklarācijas par atbilstību Francijas 
sociālajām un darba tiesībām, kuras 
līgumslēdzēji snieguši saskaņā ar 
Finanšu regulu, ko piemēro Savienības 
vispārējam budžetam, un publicēt šīs 
deklarācijas savā tīmekļa vietnē;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Derk Jan Eppink

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pieņem zināšanai to, ka Iestāde ir 
pastiprinājusi administratīvo sadarbību ar 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) 
publiskā iepirkuma procedūru jomā;

6. pieņem zināšanai to, ka Iestāde ir 
pastiprinājusi administratīvo sadarbību ar 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) 
publiskā iepirkuma procedūru jomā, jo 
īpaši abām iestādēm izmantojot 
pamatlīgumus, kurus noslēgusi attiecīgi 
otra iestāde, kā arī pievienojoties Eiropas 
Centrālās bankas (ECB) un Eurosistēmas 
Iepirkumu koordinācijas biroja (EPCO) 
rīkotajām publiskā iepirkuma 
procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andreas Schwab, 
Eva Maydell, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Danuta Maria Hübner
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pieņem zināšanai to, ka Iestāde ir 
pastiprinājusi administratīvo sadarbību ar 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) 
publiskā iepirkuma procedūru jomā;

6. atzinīgi vērtē to, ka Iestāde ir 
pastiprinājusi administratīvo sadarbību ar 
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) 
publiskā iepirkuma procedūru jomā; prasa, 
lai abu iestāžu efektivitātes interesēs arī 
turpmāk tiktu nodrošināts sinerģijas gars;

Or. es

Grozījums Nr. 39
Derk Jan Eppink

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pieņem zināšanai to, ka pēc tam, 
kad tiks pabeigta pārcelšanās no Londonas 
uz Parīzi pēc Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no Eiropas Savienības, EBI 
Londonas biroja nomai ir paredzēts 10,1 
miljons EUR.

7. pieņem zināšanai to, ka pēc tam, 
kad tiks pabeigta Iestādes telpu pārcelšana 
no Londonas uz Parīzi pēc Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no Eiropas 
Savienības, saistībā ar EBI Londonas 
biroja nomu ir paredzēts 10,1 miljona 
EUR piešķīrums.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Ivars Ijabs, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, Dragoș Pîslaru

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pieņem zināšanai to, ka pēc tam, 
kad tiks pabeigta pārcelšanās no Londonas 
uz Parīzi pēc Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no Eiropas Savienības, EBI 
Londonas biroja nomai ir paredzēts 10,1 
miljons EUR.

7. pieņem zināšanai to, ka pēc tam, 
kad tiks pabeigta pārcelšanās no Londonas 
uz Parīzi pēc Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no Eiropas Savienības, EBI 
Londonas biroja nomai ir paredzēts 10,1 
miljons EUR; norāda, ka jaunā uzņemošā 
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dalībvalsts, proti, Francija, 2019. gada 
janvārī iemaksāja 2,5 miljonus euro EBI 
darbības izmaksu segšanai, taču grozītajā 
2019. gada budžetā nav iekļauta 
pienācīga informācija par Francijas 
iemaksu.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pieņem zināšanai to, ka pēc tam, 
kad tiks pabeigta pārcelšanās no Londonas 
uz Parīzi pēc Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no Eiropas Savienības, EBI 
Londonas biroja nomai ir paredzēts 10,1 
miljons EUR.

7. pieņem zināšanai to, ka pēc tam, 
kad tiks pabeigta pārcelšanās no Londonas 
uz Parīzi pēc Apvienotās Karalistes 
izstāšanās no Eiropas Savienības, EBI 
Londonas biroja nomai ir paredzēts 10,1 
miljons EUR; ierosina pēc tam, kad būs 
skaidras visas pārvākšanās izmaksas un 
sekas, veikt revīziju, lai noteiktu 
paraugpraksi un jomas, kurās 
nepieciešami uzlabojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andreas Schwab, 
Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka Iestāde gūst labumu 
no publiskā un privātā sektora pieredzes, 
ko nodrošina tās darbinieki; uzskata, ka 
būtu jāpēta sistēmas, kā publiskajam 
sektoram piesaistīt talantīgus cilvēkus no 
privātā sektora un otrādi, paredzot 
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minimuma garantijas, lai veicinātu abu 
sektoru neatkarību; uzskata, ka 
Savienības kopīgajām struktūrām būtu 
jāuzrauga noteikumu īstenošana šajā 
jomā un būtu jāņem vērā katra gadījuma 
konkrētie apstākļi; 

Or. es

Grozījums Nr. 43
Csaba Molnár, Jonás Fernández, Marc Angel, Paul Tang

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina, ka Francija, kas ir jaunā 
Iestādi uzņemošā dalībvalsts, 2019. gada 
janvārī iemaksāja 2 500 000 euro un 
2020. gada janvārī — 500 000 euro EBI 
budžetā, kas tika pieņemts 2019. gada 
decembrī, taču kurā nav iekļauta 
pienācīga informācija par šīm iemaksām.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andreas Schwab, 
Eva Maydell, Markus Ferber, Sirpa Pietikäinen, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b norāda, ka Iestādei savā darbā ir 
jāpievērš uzmanība tam, lai tiktu 
nodrošināta atbilstība Savienības 
tiesībām, ievērots proporcionalitātes 
princips un izpildīti iekšējo tirgu 
reglamentējošie pamatprincipi;

Or. es
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Grozījums Nr. 45
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil, Andreas Schwab, 
Eva Maydell, Markus Ferber, Sirpa Pietikäinen, Danuta Maria Hübner

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c uzskata, ka Iestādei ir jāņem vērā 
jaunie sarežģītie uzdevumi digitālajā jomā 
un ar ilgtspēju saistītie uzdevumi; 
uzskata, ka šo noteikto mērķu 
sasniegšanai un iekļaušanai regulatīvajā 
un uzraudzības sistēmā ir vienmēr 
jānotiek saskaņā ar tirgus nostiprināšanu, 
nemazinot tirgus konkurētspēju un 
neradot pārmērīgu slogu tirgus 
dalībniekiem, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem; uzskata, ka šo mērķu 
īstenošanas uzraudzībai ir jānodrošina 
pietiekami resursi;

Or. es


