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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. onderstreept dat de rol van de EBA van essentieel belang is voor het bevorderen van de 

consistente toepassing van het recht van de Unie en een betere coördinatie tussen de 

nationale instanties, voor het waarborgen van financiële stabiliteit, transparantie en beter 

geïntegreerde en veiligere financiële markten, alsook voor een hoge mate van 

consumentenbescherming en convergente toezichtspraktijken op dit gebied; 

2. neemt er kennis van dat naar het oordeel van de Europese Rekenkamer de onderliggende 

verrichtingen bij de jaarrekening van de EBA betreffende het op 31 december 2015 

afgesloten begrotingsjaar op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn; stelt evenwel 

vast dat de beoordeling van de Rekenkamer zeer kort is uitgevallen en weinig suggesties 

bevat voor een efficiënter begrotingsbeheer door de EBA; 

3. herinnert eraan dat het Europees Parlement een stuwende kracht was achter de oprichting 

van een nieuw, omvattend Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS), waarvan de 

drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) deel uitmaken, om na de financiële 

crisis tot een beter stelsel voor financieel toezicht te komen; 

4. neemt kennis van het huurcontract van de EBA, dat afloopt op 8 december 2026, maar dat 

voorziet in een opzeggingsmogelijkheid na zes jaar, tegen betaling van een sanctie ter 

hoogte van 16 maanden huur, oftewel 3 246 216 EUR; verzoekt de EBA om alle 

mogelijke kosten en gevolgen van het brexit-referendum te evalueren, en met name de 

kosten van een verhuizing; is van mening dat op de rekeningen van 2016 volledig inzicht 

moet worden geboden in eventuele toekomstige verhuizingskosten; verzoekt de EBA 

jegens alle belanghebbenden open kaart te spelen met betrekking tot overwegingen inzake 

een eventuele toekomstige verhuizing; 

5. benadrukt dat het bij de toewijzing van middelen belangrijk is te zorgen voor een passend 

niveau, prioriteiten en efficiëntie; is in dit verband van mening dat de aanvankelijke 

bezuinigingen op de begroting niet doorgevoerd hadden moeten worden door de publicatie 

van normen en richtsnoeren te vertragen of door de deelname aan werkgroepen van het 

BCBS te beperken; wijst erop dat eventuele verhogingen van de middelen voor de EBA 

gepaard moeten gaan met passende prioriteitsmaatregelen; stelt voor dat er, gezien het feit 

dat de werklast van de EBA in toenemende mate verschuift van wetgevende taken naar 

toezichtsconvergentie en handhaving, er een overeenkomstige toewijzing bij de begroting 

en het personeel van de EBA moet plaatsvinden; 

6. benadrukt dat de EBA ervoor moet zorgen dat alle opdrachten volledig en tijdig worden 

uitgevoerd, maar dat de EBA zich moet beperken tot de haar door het Europees Parlement 

en de Raad toegekende taken; is van mening dat de EBA haar mandaat ten volle dient te 

benutten om de evenredigheid daadwerkelijk te versterken; onderstreept dat de EBA, 

wanneer haar de bevoegdheid wordt toegekend om level 2- en level 3-maatregelen op te 

stellen, bij de opstelling van deze normen in bijzondere mate moet letten op de specifieke 

kenmerken van de verschillende nationale markten en dat de betrokken marktdeelnemers 

en organisaties voor consumentenbescherming in een vroeg stadium bij het 
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normalisatieproces en bij de opstellings- en uitvoeringsfases moeten worden betrokken; 

7. stelt met bezorgdheid vast dat de EBA niet van alle prerogatieven gebruik maakt die in 

haar statuten zijn vastgelegd; benadrukt dat de EBA moet toezien op een maximale 

benutting van de middelen om volledig uitvoering te geven aan haar wettelijk mandaat; 

stelt in dit verband vast dat een sterkere concentratie op het door het Europees Parlement 

en de Raad verstrekte mandaat ertoe zou kunnen bijdragen dat de middelen efficiënter 

worden besteed en de doelstellingen beter worden bereikt; benadrukt dat de EBA bij de 

uitvoering van haar taken en in het bijzonder bij de opstelling van technische normen en 

technisch advies het Europees Parlement en de Raad tijdig, regelmatig en uitgebreid op de 

hoogte moet stellen van haar werkzaamheden; 

8. neemt kennis van de gewijzigde begroting ter hoogte van 1 904 000 EUR, om de stijging 

van de waarde van het Britse pond in 2015 te kunnen opvangen; steunt een verzoek van de 

EBA om de begroting 2016 te verlagen gezien de recente daling van de waarde van het 

Britse pond; 

9. is van mening dat de financieringsregeling van de EBA herzien moet worden; roept de 

Commissie op de mogelijkheid te onderzoeken om de huidige financieringsregeling aan te 

passen door vergoedingen in te voeren die passend en proportioneel zijn en afgestemd zijn 

op elke marktdeelnemer, en deze eventueel deels in de plaats te laten komen van de 

bijdragen van nationale bevoegde instanties, maar waarbij niet wordt geraakt aan haar 

autonomie en toezichtsrol; 

10. is van mening dat de notulen van de vergaderingen van de raad van toezichthouders en 

van de aandeelhoudersgroepen, die openbaar zijn, sneller gepubliceerd moeten worden, 

zodat er niet - zoals nu het geval is - een periode van wel drie maanden verloopt tussen 

een vergadering en de openbaarmaking van de notulen, en beter inzicht moeten bieden in 

de gevoerde discussies, de standpunten van de leden en hun stemgedrag; is van mening 

dat de toegankelijkheid voor de burgers van de EU ook verbeterd kan worden door het 

rechtstreeks uitzenden van evenementen op internet; betreurt het dat documenten en 

informatie uit interne vergaderingen feitelijk op ongelijke wijze toegankelijk zijn voor 

verschillende belanghebbenden, waaronder het Europees Parlement; vindt het verheugend 

dat de EBA van alle ETA's op de meest adequate wijze zorgt voor openbaarmaking van 

informatie over vergaderingen van personeelsleden met belanghebbenden; is van mening 

dat de EBA in het kader van haar actieplan voor de komende jaren een veilig kanaal voor 

klokkenluiders moet creëren. 

 



 

AD\1117839NL.docx 5/5 PE595.630v02-00 

 NL 

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING 
IN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 28.2.2017    

Uitslag eindstemming +: 

–: 

0: 

42 

1 

4 

Bij de eindstemming aanwezige leden Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Esther de Lange, 

Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, 

Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar 

Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, 

Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Sander Loones, 

Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel 

Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław 

Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-

Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor 

Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Tom 

Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von 

Weizsäcker 

Bij de eindstemming aanwezige vaste 

plaatsvervangers 

Eva Joly, Thomas Mann, Joachim Starbatty, Nils Torvalds 

Bij de eindstemming aanwezige 

plaatsvervangers (art. 200, lid 2) 

Cécile Kashetu Kyenge 

 
 


