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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza, że w opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego transakcje leżące 
u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (zwanego dalej „Urzędem”) za rok 2018 są legalne 
i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2. podkreśla, że dbając o to, aby wszystkie zadania były wykonywane w pełni 
i w przewidzianym terminie, Urząd powinien uważnie skupiać się jedynie na zadaniach 
i mandacie powierzonych mu przez Parlament Europejski i Radę;

3. zauważa, że ciężar obowiązków Urzędu w coraz większym stopniu przesuwa się 
z zadań regulacyjnych ku egzekwowaniu i stosowaniu prawa unijnego, w związku 
z czym należy dokonać wewnętrznych przesunięć środków budżetowych i zasobów 
kadrowych;

4. ubolewa, że z powodu niewystarczającego korzystania przez Urząd i Europejski Urząd 
Nadzoru Bankowego (EUNB) ze wspólnych postępowań o udzielenie zamówienia nie 
wykorzystano możliwości osiągnięcia korzyści skali i poprawy wydajności; apeluje do 
Urzędu o zacieśnienie współpracy z EUNB w zakresie służb wsparcia 
administracyjnego i zarządzania infrastrukturą, gdyż są to dziedziny niezwiązane 
z działalnością podstawową;

5. przypomina, że nadwyżkę budżetową w 100% przekazano Komisji, natomiast państwa 
członkowskie uważają, że ich wkłady powinny wrócić do nich; wzywa Komisję do 
rozwiązania tej kwestii;

6. zauważa, że skumulowana nadwyżka za lata 2015–2018, pochodząca z opłat 
uiszczanych przez agencje ratingowe i repozytoria transakcji w związku z rejestracją 
i certyfikacją tych podmiotów oraz nadzorem nad nimi, wynosi 1,1 mln EUR; jest 
zdania, że nadwyżki tej nie należy przeznaczać na finansowanie innej działalności.


