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FÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att EBA spelar en avgörande roll för att främja en 

konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen och en bättre samordning mellan 

nationella myndigheter och för att säkerställa finansiell stabilitet, transparens, bättre 

integrerade och säkrare finansmarknader samt en hög grad av konsumentskydd och en 

enhetlig tillsynspraxis på detta område. 

2. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till 

grund för EBA:s årliga räkenskaper avseende det budgetår som löpte ut den 31 december 

2015 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. Parlamentet konstaterar dock att 

revisionsrättens bedömning är mycket kortfattad och inte innehåller så många förslag till 

hur EBA:s budgetförvaltning kan effektiviseras. 

3. Europaparlamentet påminner om att parlamentet har varit en viktig drivkraft i samband 

med inrättandet av ett nytt och övergripande europeiskt system för finansiell tillsyn 

(ESFS), som omfattar de tre europeiska tillsynsmyndigheterna, för att säkerställa ett bättre 

finansiellt tillsynssystem efter finanskrisen. 

4. Europaparlamentet noterar EBA:s hyresavtal som löper ut den 8 december 2026, men som 

inkluderar en möjlighet att bryta avtalet efter sex år, vilket emellertid innebär att ett vite 

på 16 månadshyror måste betalas (3 246 216 EUR). Europaparlamentet uppmanar EBA att 

utvärdera alla potentiella kostnader och konsekvenser av Brexit och särskilt kostnaderna 

för en flytt. Parlamentet anser att räkenskaperna för 2016 bör innehålla en fullständig 

redovisning av eventuella framtida flyttkostnader. Parlamentet uppmanar EBA att uppvisa 

transparens gentemot alla intressenter när det gäller överväganden om en eventuell 

framtida flytt. 

5. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa en lämplig nivå, prioriteringar och 

effektivitet i samband med tilldelningen av medel. Parlamentet anser i detta avseende att 

de ursprungliga budgetnedskärningarna inte skulle ha genomförts genom att skjuta upp 

offentliggörandet av standarder och riktlinjer eller genom att dra ned på deltagandet i 

Baselkommitténs arbetsgrupper. Parlamentet betonar att alla eventuella ökningar av 

EBA:s resurser måste åtföljas av tillräckliga prioriteringsåtgärder. Eftersom EBA:s arbete 

i allt högre grad övergår från lagstiftningsarbete till tillsynsrelaterad enhetlighet och 

tillsynsrelaterat genomförande föreslår parlamentet att EBA bör förses med en budget och 

personalstyrka i enlighet med detta. 

6. Europaparlamentet betonar att EBA måste se till att alla uppdrag utförs till fullo och inom 

tidsfristen, och samtidigt endast hålla sig till de uppgifter myndigheten tilldelats av 

Europaparlamentet och rådet. Parlamentet anser att EBA till fullo bör utnyttja det spelrum 

som dess mandat erbjuder för att på ett effektivt sätt främja proportionalitet. Parlamentet 

noterar att EBA varje gång myndigheten har befogenhet att utarbeta nivå 2- och nivå 3-

åtgärder särskilt måste uppmärksamma de olika nationella marknadernas särdrag vid 

utarbetandet av dessa standarder och att de berörda marknadsdeltagarna och 
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konsumentskyddsorganisationerna i ett tidigt skede måste involveras i processen att 

fastställa standarder och vid utarbetandet och genomförandet av dessa standarder. 

7. Europaparlamentet noterar med oro att EBA inte utövar alla de befogenheter myndigheten 

har inom sina rättsliga ramar. Parlamentet understryker att EBA bör se till att maximera 

sina resurser för att till fullo uppfylla sitt rättsliga mandat. Parlamentet konstaterar i detta 

sammanhang att ett ökat fokus på det mandat som EBA tilldelats av Europaparlamentet 

och rådet skulle kunna bidra till en effektivare användning av medlen och ett effektivare 

uppnående av målen. Parlamentet betonar att EBA i samband med utövandet av sin 

verksamhet, i synnerhet utarbetandet av tekniska standarder och tekniska råd, regelbundet 

och i god tid måste ge Europaparlamentet och rådet övergripande information om sin 

verksamhet. 

8. Europaparlamentet noterar den ändrade budgeten på 1 904 000 EUR mot bakgrund av 

stärkningen av det brittiska pundet under 2015. Parlamentet stöder EBA:s begäran att 

minska budgeten för 2016 mot bakgrund av den senaste tidens nedåtgående fluktuationer i 

växelkursen GBP–EUR. 

9. Europaparlamentet drar slutsatsen att EBA:s finansieringsarrangemang behöver ses över. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att ändra det nuvarande 

finansieringsarrangemanget genom att införa lämpligt och proportionerligt anpassade 

avgifter för marknadsdeltagarna, eventuellt genom att delvis ersätta bidragen från 

nationella behöriga myndigheter samtidigt som myndighetens oberoende och 

tillsynsverksamhet säkerställs. 

10. Europaparlamentet anser att protokollen från tillsynsstyrelsens och intressentgruppernas 

sammanträden, som är allmänt tillgängliga, bör offentliggöras snabbare för att minska den 

nuvarande eftersläpningen på upp till tre månader mellan sammanträden och 

offentliggörandet av protokollen och att dessa bör ge en bättre inblick i de diskussioner 

som hållits, ledamöternas ståndpunkter och hur de röstat. Parlamentet anser att 

informationen till EU-medborgarna också skulle kunna förbättras genom webbsändningar. 

Parlamentet beklagar den de facto ojämlika tillgången till handlingar och information från 

interna sammanträden för olika berörda parter, bland annat Europaparlamentet. 

Parlamentet välkomnar att EBA är den tillsynsmyndighet som i den lämpligaste 

utsträckningen offentliggör information om de anställdas möten med intressenter. 

Parlamentet anser att EBA bör inrätta en säker kanal för visselblåsare inom ramen för sin 

verksamhetsplan för de kommande åren. 
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