
PA\1192343CS.docx PE643.134v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

2019/2092(DEC)

11.11.2019

NÁVRH STANOVISKA
Hospodářského a měnového výboru

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry 
a trhy na rozpočtový rok 2018
(2019/2092(DEC))

Zpravodaj: Derk Jan Eppink



PE643.134v01-00 2/3 PA\1192343CS.docx

CS

PA_NonLeg



PA\1192343CS.docx 3/3 PE643.134v01-00

CS

NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že podle stanoviska Účetního dvora jsou operace Evropského orgánu 
pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán“), na nichž se zakládá roční účetní závěrka za 
rok 2018, ve všech významných ohledech legální a správné;

2. zdůrazňuje, že orgán by se měl při zajišťování toho, aby veškerá činnost byla prováděna 
v úplnosti a ve stanovené lhůtě, důsledně zaměřovat pouze na úkoly a mandát, které mu 
svěřily Evropský parlament a Rada;

3. konstatuje, že vzhledem k tomu, že se činnost orgánu v rostoucí míře přesouvá od 
regulačních úkolů k vymáhání a uplatňování právních předpisů Unie, měly by být 
vnitřně přerozděleny jeho rozpočtové a personální zdroje;

4. vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku nedostatečného využívání společných 
zadávacích řízení orgánem a Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) nebyly 
využity příležitosti k úsporám z rozsahu a ke zvýšení efektivity; vyzývá orgán, aby 
prohloubil spolupráci s EBA v oblasti služeb administrativní podpory a služeb správy 
budov, které nesouvisejí s hlavními činnostmi;

5. připomíná, že 100 % rozpočtového přebytku bylo přiděleno Komisi, přestože členské 
státy se domnívají, že by jim měl být příslušný podíl jejich příspěvku vrácen; vyzývá 
Komisi, aby tuto záležitost vyřešila;

6. podotýká, že kumulované přebytky za období let 2015 až 2018 z poplatků hrazených 
ratingovými agenturami a registry obchodních údajů v souvislosti s registrací, 
certifikací a dohledem nad těmito subjekty činí 1,1 mil. EUR; zastává názor, že tyto 
přebytky by neměly sloužit k financování jiných činností.


