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NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie, že podľa názoru Dvora audítorov sú operácie Európskeho orgánu pre 
cenné papiere a trhy (ďalej len „orgán“) súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za 
rozpočtový rok 2018 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

2. zdôrazňuje, že pri zabezpečení úplného a včasného vykonávania všetkých úloh by sa 
mal orgán dôsledne zameriavať výhradne na úlohy a mandát, ktoré mu pridelili 
Európsky parlament a Rada;

3. konštatuje, že keďže sa pracovné zaťaženie orgánu čoraz viac presúva z regulačnej 
činnosti na presadzovanie a uplatňovanie práva Únie, rozpočtové a ľudské zdroje 
orgánu by sa mali vnútorne prerozdeliť;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku nedostatočného využívania spoločných 
postupov verejného obstarávania medzi orgánom a Európskym orgánom pre 
bankovníctvo (EBA) sa nevyužili možnosti úspor z rozsahu a zvýšenia efektívnosti; 
vyzýva orgán, aby posilnil spoluprácu s EBA v oblasti služieb administratívnej podpory 
a služieb správy zariadení, ktoré nesúvisia s hlavnými činnosťami;

5. pripomína, že 100 % rozpočtového prebytku bolo pridelených Komisii, zatiaľ čo 
členské štáty sa domnievajú, že ich podiel na príspevku by sa im mal vrátiť; vyzýva 
Komisiu, aby túto otázku vyriešila;

6. poznamenáva, že kumulované prebytky vyplývajúce z poplatkov, ktoré zaplatili 
ratingové agentúry a archívy obchodných údajov v súvislosti s registráciou, 
certifikáciou a dohľadom týchto subjektov za roky 2015 až 2018, predstavujú 1,1 mil. 
EUR; zastáva názor, že tieto prebytky by sa nemali použiť na financovanie iných 
činností.


