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 DA 

FORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1.  understreger, at EIOPA's rolle er af afgørende betydning med hensyn til at fremme en 

ensartet anvendelse af EU-retten og bedre koordinering mellem nationale myndigheder 

samt med hensyn til at sikre finansiel stabilitet, gennemsigtighed, bedre integrerede og 

mere sikre finansielle markeder samt en høj grad af forbrugerbeskyttelse og 

konvergerende tilsynspraksisser på dette område; 

2. anerkender, at Revisionsretten mener, at EIOPA's transaktioner, der ligger til grund for 

årsregnskabet for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt 

er lovlige og formelt rigtige; bemærker imidlertid, at Revisionsrettens vurdering er meget 

kort og kun anfører få forslag til, hvordan effektiviteten af EIOPA's budgetforvaltning kan 

forbedres; beklager, at nogle medlemsstater ved udgangen af 2015 ikke havde betalt deres 

2015-bidrag fuldt ud; noterer sig, at der på dette område er sket fremskridt i forhold til 

2014; 

3. minder om, at Europa-Parlamentet var en drivkraft bag etableringen af et nyt og 

omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS), herunder de tre europæiske 

tilsynsmyndigheder (ESA'er), med henblik på at sikre et bedre system for finansielt tilsyn 

efter den finansielle krise; 

4. understreger, at EIOPA, samtidig med at den sikrer, at den udfører sine arbejdsopgaver 

fuldt ud og inden for tidsfristen, udelukkende bør holde sig til de opgaver, den har fået 

pålagt af Europa-Parlamentet og Rådet; noterer sig, at EIOPA anvender betydelige midler 

på arbejdet med retningslinjer og henstillinger; mener, at EIOPA bør anvende sit mandat 

fuldt ud til på effektiv vis at fremme proportionalitet i alle sine aktiviteter; bemærker, at 

EIOPA – hver gang den har beføjelse til at udarbejde niveau 2- og niveau 3-

foranstaltninger – skal være særlig opmærksom på de særlige forhold på de forskellige 

nationale markeder, når den udarbejder disse standarder, og at berørte markedsdeltagere 

og forbrugerorganisationer i vid udstrækning bør inddrages på et tidligt stadium i 

udarbejdelsen af standarder og på alle niveauer i forbindelse med udarbejdelsen og 

gennemførelsen; 

5. påpeger, at man er nået til enighed om en løsning om at dele ethvert overskud eller 

underskud med medlemsstaterne i overensstemmelse med deres bidragsnøgle; opfordrer 

Kommissionen til at opstille de retlige rammer for den aftalte proces; 

6. bemærker med bekymring, at EIOPA ikke udøver alle de beføjelser, som er fastsat i dens 

lovgivningsmæssige ramme; understreger, at EIOPA bør sikre maksimal udnyttelse af sine 

ressourcer med henblik på at opfylde sit retlige mandat fuldt ud; bemærker i denne 

forbindelse, at et øget fokus på det mandat, som EIOPA er blevet pålagt af Europa-

Parlamentet og Rådet, ville kunne resultere i en mere effektiv opnåelse af målene; 

understreger, at EIOPA, når den udøver sit arbejde og navnlig, når den udarbejder udkast 

til lovgivning, regelmæssigt og på en omfattende måde skal informere Europa-Parlamentet 

og Rådet om sine aktiviteter; 
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7. understreger vigtigheden af at sikre et passende niveau for, en passende prioritering af 

samt effektivitet i forbindelse med tildeling af midler, og at der stadig er potentiale til at 

rationalisere EIOPA's budget; understreger derfor, at enhver potentiel forhøjelse af 

EIOPA's midler bør være ledsaget af passende prioriteringsforanstaltninger; foreslår, at 

EIOPA's arbejdsbyrde i stadig højere grad ændres fra at være lovgivningsmæssige 

opgaver til at bestå i tilsynsmæssig konvergens og håndhævelse, samt at EIOPA tildeles 

budget og personale i overensstemmelse hermed; 

8. konkluderer, at der skal foretages en gennemgang af EIOPA's finansieringsordning; 

opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at ændre den nuværende 

finansieringsordning ved at indføre passende og forholdsmæssigt tilpassede gebyrer for 

markedsdeltagerne, som muligvis kan erstatte bidragene fra nationale kompetente 

myndigheder og samtidig sikre dets uafhængighed og tilsynsforanstaltninger; 

9. mener, at referatet af møderne i myndighedens tilsynsråd og de interessentgrupper, som er 

offentligt tilgængelige, bør offentliggøres hurtigere med henblik på at reducere den 

nuværende forsinkelse på op til tre måneder mellem møderne og offentliggørelse af 

referaterne, og at de bør give en bedre indsigt i de afholdte drøftelser, medlemmernes 

holdninger og stemmeadfærden; mener, at opsøgende arbejde over for EU-borgerne også 

kan øges gennem webstreaming af arrangementer; beklager, at der de facto er ulige 

adgang til dokumenter og informationer fra interne møder for forskellige aktører, herunder 

Europa-Parlamentet; mener, at EIOPA bør indføre en sikker whistleblowerkanal inden for 

rammerne af sin handlingsplan for de kommende år; 
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