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ĮVADAS

Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos kitos 27 valstybės narės, susitikusios
vykstant Tarybos posėdžiui, nusprendė, kad nauja Europos bankininkystės institucijos
(EBI) būstinės vieta bus Paryžius (Prancūzija)1.
EBI būstinės vieta yra nustatyta EBI steigimo reglamento 2 (toliau – EBI reglamentas)
7 straipsnyje, todėl jis turėjo būti iš dalies pakeistas3, kad būstinė būtų perkelta iš
Londono į Paryžių. Be būstinės vietos pakeitimo, iš dalies pakeitus EBI reglamentą
taip pat nustatyti tam tikri nauji EBI reikalavimai, susiję su jos būstinės vieta, ir
įpareigojimas Komisijai iki 2019 m. kovo 30 d. paskelbti ir vėliau kas 12 mėnesių
skelbti EBI atitikties šiems reikalavimams ataskaitą.
Pagal EBA reglamento 7 straipsnį: „Institucijos būstinės vieta nedaro poveikio
Institucijos užduočių ir įgaliojimų vykdymui, valdymo struktūros organizavimui,
pagrindinės organizacijos veiklai ar pagrindiniam jos veiklos finansavimui, sudarant
sąlygas, kai taikytina, bendrai su Sąjungos agentūromis naudotis administracinės
paramos paslaugomis ir infrastruktūros administravimo paslaugomis, kurios nėra
susijusios su Institucijos pagrindine veikla.“
EBI pateikė reikiamą informaciją, kurios reikia šiems ataskaitų teikimo
reikalavimams įvykdyti. Pirmoji ataskaita paskelbta 2019 m.4. Tai antroji ataskaita
pagal naują ataskaitų teikimo įpareigojimą.
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SUSITARIMAS DĖL EBI BŪSTINĖS

Susitarimas dėl būstinės su Prancūzijos Vyriausybe buvo pasirašytas 2019 m. kovo
6 d. Paryžiuje. EBI laukia patvirtinimo dėl Prancūzijos teisėje numatytų procedūrų
užbaigimo, nes jo reikia, kad Susitarimas dėl būstinės įsigaliotų. Be kita ko, jį turi
ratifikuoti Prancūzijos Parlamentas. Susitarimo dėl būstinės pasirašymas nepaveikė
EBI veiklos ir valdymo.
Susitarime dėl būstinės ne tik įvykdyti Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos
privilegijų ir imunitetų5 reikalavimai, bet ir iš Londono į Paryžių persikeliantiems
darbuotojams numatyta privilegija dvylika mėnesių nuo persikėlimo nemokėti
mokesčio už įsigyjamą automobilį; ši privilegija suteikta ir darbuotojams, turintiems
Prancūzijos pilietybę. Iki 2020 m. kovo 13 d. dešimt iš 175 darbuotojų, turinčių teisę
naudotis šia privilegija, įregistravo savo transporto priemones naudodamiesi šia
privilegija, o dar keturi šiuo metu laukia procedūros pabaigos.
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Be to, pagal Susitarimą dėl būstinės Prancūzijos vyriausybė privalo dalyvauti steigiant
Europos mokyklą Paryžiaus regione. 2019 m. rugsėjo mėn. Kurbevua atidaryta
antrojo tipo Europos mokykla, ir šiuo metu vyksta jos akreditavimo procesas.
Mokykloje sukurti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo anglų kalba ciklai, tačiau viso
vidurinio ugdymo anglų kalba ciklo dar nėra, nes klasės formuojamos palaipsniui.
Mokykla siekia, kad iki 2021 m. rugsėjo mėn. susidarytų visas vidurinio ugdymo
ciklas. Prancūzų skyriuje veikia ikimokyklinio ugdymo klasės ir dalis pradinių klasių,
o vidurinio ugdymo ciklas pradės veikti 2021 m. rugsėjo mėn.
EBI taip pat bendradarbiavo su Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministerijos
Protokolo skyriumi ir su Prancūzijos muitinėmis, kad darbuotojai ir jų šeimos galėtų
sklandžiai atvykti į Prancūziją ir gauti specialius leidimus gyventi ir kad EBI atžvilgiu
būtų sklandžiai taikomos mokestinės lengvatos. 2020 m. gegužės 15 d. specialius
leidimus gyventi gavo 139 darbuotojai ir 67 šeimos nariai.
Protokolu Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų EBI atleidžiama nuo
perkamų institucijos veiklai reikalingų prekių ir paslaugų PVM. EBI Prancūzijos
Vyriausybei pateikė prašymus kompensuoti PVM, sumokėtą už Prancūzijos subjektų
tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas bei internetu įsigytas prekes ir paslaugas, ir
gavo kompensaciją už išlaidas, nurodytas ankstesniuose prašymuose.
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EBI VALDYMAS, VEIKLA IR UŽDUOČIŲ VYKDYMAS

EBI būstinės perkėlimas neturėjo poveikio EBI užduotims ir įgaliojimams, jos
valdymo struktūros organizavimui, pagrindinės organizacinės struktūros veiklai ir jos
pagrindiniam finansavimui. Nuo 2019 m. birželio mėn. pradžios EBI savo naujose
patalpose Paryžiuje veikia visu pajėgumu.
EBI ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) glaudžiai koordinuoja
viešųjų pirkimų procedūras. EBI yra sudariusi dvi preliminariąsias sutartis, parengtas
pagal ESMA vykdytas procedūras: dėl informacinių ir ryšių technologijų
konsultacinių paslaugų ir infrastruktūros administravimo konsultacinių paslaugų.
ESMA taip pat pakvietė EBI dalyvauti būsimoje pagal terminuotą sutartį dirbančių
darbuotojų paslaugų viešųjų pirkimų procedūroje: EBI prie jos prisijungs. ESMA
prisijungė prie EBI vykdytos kalbų mokymo viešųjų pirkimų procedūros. Pasibaigus
procedūrai, 2020 m. sausio mėn. pasirašytos preliminariosios sutartys. EBI pakvietė
ESMA (ir Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją) prisijungti prie būsimos
dokumentų korektūros ir redagavimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūros.
Pasibaigus procedūrai, preliminariąją sutartį numatoma pasirašyti 2020 m. Abi
agentūros šiuo metu svarsto surengti bendrus viešuosius pirkimus, susijusius su
būsima medicinos paslaugų procedūra ir keliomis kitomis administravimo srities
procedūromis, kurios vyks vėliau.
2019 m. liepos 8 d. Europos Komisija patvirtino Europos priežiūros institucijų
prašymą leisti jų finansinėms taisyklėms nukrypti nuo tam tikrų Deleguotojo
reglamento (ES) 2019/7156 nuostatų, kad jos galėtų prisijungti prie Europos Centrinio
Banko ir Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnybos (EPCO) vykdomų
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viešųjų pirkimų procedūrų. EBI tarpininkauja palaikant ryšius su EPCO ir kitomis
dviem Europos priežiūros institucijomis ir koordinuoja diskusijas dėl EPCO vykdomų
viešųjų pirkimų procedūrų pasirinkimo ir prisijungimo prie jų. EIOPA tarpininkauja
palaikant ryšius su ECB.
EBI ir ESMA taip pat dalyvauja Paryžiuje įsikūrusių tarptautinių organizacijų viešųjų
pirkimų pareigūnų tinklo veikloje. ESMA iniciatyva tarptautinės organizacijos taip
pat svarsto galimybę rengti reguliarius administracijos vadovų susitikimus.
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IŠVADOS

Remiantis turima informacija, EBI būstinės perkėlimas į Paryžių ir pirmiau aprašyti
administracinio bendradarbiavimo susitarimai su ESMA ir EIOPA, kurie nesusiję su
pagrindine EBI veikla, poveikio EBI užduočių ir įgaliojimų vykdymui, jos valdymo
struktūrai, pagrindinei organizacinei struktūrai ir veiklos finansavimui nepadarė.
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