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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

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

verrichtingen bij de jaarrekening van de Europese Bankautoriteit (de "Autoriteit") voor het 

begrotingsjaar 2016 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn; verzoekt de 

Autoriteit zorg te dragen voor een geëigende follow-up en implementatie van de 

aanbevelingen van de Rekenkamer; 

2. benadrukt dat de Autoriteit enerzijds moet waarborgen dat alle taken die voortvloeien uit 

het regelgevingskader zoals vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad volledig 

en met inachtneming van de termijnen worden uitgevoerd en anderzijds niet verder moet 

gaan dan die taken, zich moet houden aan het mandaat zoals vastgesteld door het 

Europees Parlement en de Raad, en in het bijzonder het evenredigheidsbeginsel moet 

respecteren, met het oog op een optimaal gebruik van middelen en verwezenlijking van de 

doelstellingen zoals vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad; 

3. wijst op de centrale rol die de Autoriteit speelt bij het garanderen van beter toezicht op het 

financieel systeem van de Unie met het oog op financiële stabiliteit, de noodzakelijke 

transparantie en grotere veiligheid voor de financiële markt van de Unie, in het bijzonder 

middels het coördineren van het toezicht van de nationale toezichthoudende instanties, 

middels samenwerking, daar waar noodzakelijk, met de instellingen die belast zijn met 

internationaal toezicht, én middels het uitoefenen van toezicht op de consistente 

toepassing van het Unierecht; beklemtoont dat de bedoelde samenwerking moet stoelen op 

onderling vertrouwen; onderstreept de rol van de Autoriteit bij het bijdragen aan en het 

bevorderen van convergerende toezichtpraktijken op een hoog niveau op het gebied van 

consumentenbescherming; 

4. merkt op dat er, aangezien de werklast van de Autoriteit in toenemende mate verschuift 

van wetgevende taken naar de handhaving en toepassing van het Unierecht, een interne 

herschikking van de begroting en het personeel van de Autoriteit moet plaatsvinden; is 

van mening dat het van essentieel belang is dat de Autoriteit over voldoende middelen 

beschikt om haar taken volledig uit te voeren, ook als de werklast door de uitoefening van 

die taken toeneemt, en dat voor een geëigende prioritisering van de toewijzing van de 

middelen en begrotingsefficiëntie moet worden gezorgd; wijst er daarnaast op dat elke 

toename van de werklast van de Autoriteit intern kan worden opgevangen middels een 

herschikking van de toewijzing van de begrotingsmiddelen of van het personeel, op 

voorwaarde dat dit de volledige implementatie van het mandaat van de Autoriteit en haar 

onafhankelijkheid bij de uitoefening van haar toezichttaken niet negatief beïnvloedt;  

5. benadrukt dat de middelen die ter beschikking van de Autoriteit worden gesteld moeten 

worden aangewend aan de hand van heldere prioriteiten en met een scherpe focus op het 

mandaat om de gestelde doelen op efficiënte wijze te verwezenlijken; wijst erop dat de 

werkzaamheden van de Autoriteit regelmatig naar behoren moeten worden beoordeeld, 

teneinde op doeltreffende, transparante en geloofwaardige wijze gebruik te maken van 

haar middelen; 
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6. verwacht dat de Autoriteit het Europees Parlement en de Raad regelmatig voorziet van 

actuele en uitvoerige informatie over haar werkzaamheden, met name in verband met de 

invoering van bindende technische normen, adviezen en regels, teneinde transparantie ten 

toon te spreiden aan de burgers van de Unie en te laten zien dat het haar prioriteit is om 

consumenten te beschermen; 

7. 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, om het 

bestaande tijdsinterval te verkorten en om beter inzicht te bieden in de gevoerde discussies, 

de standpunten van de leden en hun stemgedrag; benadrukt dat het voor de Autoriteit van 

essentieel belang is, gezien de aard van haar taken, om transparantie aan de dag te leggen, 

niet alleen jegens het Europees Parlement en de Raad, maar ook jegens de burgers van de 

Unie; is van mening dat de burgers ook beter bereikt kunnen worden door het rechtstreeks 

uitzenden van evenementen via het internet; wijst erop dat het ook gemakkelijker moet 

worden toegang te krijgen tot documenten en informatie met betrekking tot interne 

vergaderingen; is tevreden met het feit dat de Autoriteit van alle Europese 

toezichthoudende autoriteiten in de meest passende mate informatie openbaar maakt over 

vergaderingen van personeelsleden met belanghebbenden; stelt vast dat de bescherming 

van klokkenluiders belangrijk is voor het tot stand brengen van meer transparantie, 

democratische verantwoordingsplicht en openbare controle; 

8. herinnert in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 

Unie aan het belang van een soepele en kostenefficiënte verhuizing uit Londen; dringt er 

bij de Autoriteit op aan alle potentiële kosten te berekenen en merkt op dat het 

functioneren van de Autoriteit tijdens de overgangsperiode moet worden gewaarborgd; 

9. is verheugd dat, in het belang van de continuïteit van de werkzaamheden van de 

Autoriteit, de stad waar zij haar zetel zal krijgen binnen een redelijke termijn is gekozen; 

wijst erop dat het Parlement alles in het werk zal stellen om uitvoering te geven aan dit 

besluit. 
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