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PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za proračunski nadzor da kao 
nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. potvrđuje da su, prema mišljenju Revizorskog suda, transakcije na kojima se temelji 
godišnja računovodstvena dokumentacija Europskog nadzornog tijela za osiguranje i 
strukovno mirovinsko osiguranje („Nadzorno tijelo”) za 2019. godinu zakonite i 
pravilne u svim značajnim aspektima;

2. dijeli opažanje Revizorskog suda da se Nadzorno tijelo oslanja na konzultante i 
privremeno osoblje kako bi nadoknadilo manjak radnih mjesta, što može predstavljati 
rizik ako premali broj kvalificiranog osoblja nadgleda složeni rad koji obavljaju vanjski 
suradnici ili prouzročiti rizik nastanka ugovornih sporova;

3. izražava žaljenje zbog toga što se u proračunu ne opisuje u potpunosti kako su 
izračunani doprinosi država članica EU-a i EFTA-e, niti su doprinosi država članica 
prilagođeni stvarnim iznosima mirovinskih doprinosa Nadzornog tijela;

4. prepoznaje da je sastav Odbora nadzornih tijela primjeren za djelovanje EIOPA-e u 
području donošenja pravila, ali manje za njezine nadzorne uloge; ponovno izražava 
zabrinutost u vezi s time da nacionalna nadzorna tijela imaju glavnu riječ u glavnom 
upravljačkom tijelu Nadzornog tijela, što znači da su u mogućnosti odlučivati o opsegu 
djelovanja Nadzornog tijela u okviru preispitivanja vlastite djelotvornosti (istorazinske 
ocjene);

5. sa zadovoljstvom primjećuje da je Nadzorno tijelo proaktivno u prepoznavanju 
mogućnosti za ostvarivanje učinkovitosti i sinergija s drugim agencijama, posebno s 
EBA-om i ESMA-om;

6. poziva Nadzorno tijelo da se pobrine za odgovarajuće popratne mjere i provedbu 
preporuka Revizorskog suda.


