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

2. подчертава, че докато обезпечава цялостното и навременно изпълнение на всички 
задачи, Органът следва внимателно да се придържа към задачите и мандата, 
възложени му от Европейския парламент и от Съвета;

3. отбелязва, че предвид на все по-голямото изместване на работата на Органа от 
регулаторни задачи към изпълнение и прилагане на правото на Съюза, 
бюджетните и човешки ресурси следва да се преразпределят вътрешно;

4. изразява съжаление, че не са реализирани възможности за икономии от мащаба и 
повишаване на ефективността поради недостатъчното използване на съвместните 
процедури за възлагане на обществени поръчки между Органа и Европейския 
банков орган (ЕБО); призовава Органа да засили сътрудничеството с ЕБО по 
отношение на услугите за административна подкрепа и услугите за управление на 
съоръжения, които не са свързани с основните дейности;

5. припомня, че 100% от бюджетния излишък е предоставен на Комисията, докато 
държавите членки считат, че следва да им бъде възстановен делът на тяхното 
участие; призовава Комисията да намери решение на този проблем;

6. отбелязва, че кумулираните излишъци за периода 2015—2018 г., произтичащи от 
таксите, заплащани от агенциите за кредитен рейтинг и регистрите на трансакции 
във връзка с регистрацията, сертифицирането и надзора на тези субекти, възлизат 
на 1,1 милиона евро; счита, че тези излишъци не следва да се използват за 
финансиране на други дейности.


