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FORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 

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

1. anerkender, at Revisionsretten erklærer, at de transaktioner, der ligger til grund for 

årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016, i alt væsentligt er lovlige og 

formelt rigtige; opfordrer myndigheden til at sikre en passende opfølgning og 

gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger; bemærker, at Revisionsretten er i færd 

med at revidere myndighedens tilsynsaktiviteter og stresstest; glæder sig over, at denne 

revision er en af Revisionsrettens prioriteter for 2018; 

2. understreger, at myndigheden, samtidig med at den sikrer, at alle opgaver, som følger af 

de retlige rammer, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet, gennemføres fuldt ud og 

inden for tidsfristen, omhyggeligt bør holde sig til og ikke bør gå ud over de opgaver og 

det mandat, den har fået pålagt af Europa-Parlamentet og Rådet og bør lægge særlig vægt 

på proportionalitetsprincippet med henblik på at optimere anvendelsen af ressourcer og 

opnå de mål, den har fået mandat til af Europa-Parlamentet og Rådet; 

3. påpeger den centrale rolle, myndigheden spiller i arbejdet med at sikre et bedre tilsyn med 

Den Europæiske Unions finansielle system for at sikre finansiel stabilitet, den nødvendige 

gennemsigtighed og større sikkerhed for Unionens finansielle marked, navnlig ved at 

koordinere tilsyn mellem de nationale tilsynsmyndigheder, ved om nødvendigt at 

samarbejde med institutioner, der er ansvarlige for internationalt tilsyn, samt ved at føre 

tilsyn med en konsekvent anvendelse af EU-retten; understreger, at et sådant samarbejde 

bør baseres på en atmosfære af tillid; understreger de nationale tilsynsmyndigheders 

arbejde i lyset af den betydelige størrelse af EU's forsikringsmarked; understreger den 

rolle, som myndigheden spiller med hensyn til at bidrage til og fremme konvergerende 

tilsynspraksisser på højt plan på forbrugerbeskyttelsesområdet; 

4. noterer sig myndighedens indsats for internt at omfordele myndighedens budget og 

menneskelige ressourcer i takt med, at dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at 

bestå i reguleringsmæssige opgaver til at bestå i tilsynsmæssig konvergens og 

håndhævelse; mener, at det er afgørende, at myndigheden har tilstrækkelige ressourcer til 

at udføre sine opgaver fuldt ud, bl.a. til at håndtere en eventuel ekstra arbejdsbyrde, som 

følger af de pålagte opgaver, samtidig med at der sikres passende prioritering med hensyn 

til tildeling af midler og budgeteffektivitet; påpeger endvidere, at enhver stigning i 

myndighedens arbejdsbyrde kan håndteres internt gennem omfordeling af 

budgetressourcer eller menneskelige ressourcer, forudsat at en sådan omfordeling ikke 

skader den fulde udøvelse af myndighedens mandat og sikrer myndighedens 

uafhængighed i forbindelse med udførelsen af dens tilsynsopgaver.  

5. bemærker, at 40 % af myndighedens midler kommer fra EU-midler og 60 % fra bidrag fra 

medlemsstaterne; noterer sig behovet for regelmæssigt at foretage en passende vurdering 

af myndighedens arbejde, således at myndighedens ressourcerne fordeles og anvendes 

effektivt, gennemsigtigt og troværdigt; 

6. mener, at referaterne af møder i tilsynsrådet og interessentgrupperne, som er offentligt 



 

PE613.564v02-00 4/6 AD\1145367DA.docx 

DA 

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

nuværende forsinkelse, samt på at give en bedre indsigt i de afholdte drøftelser, 

medlemmernes holdninger og stemmeadfærden; understreger, at det i lyset af arten af 

myndighedens opgaver er afgørende, at myndigheden udviser åbenhed, ikke kun i forhold 

til Europa-Parlamentet og Rådet, men  også i forhold EU-borgere; mener, at det 

opsøgende arbejde over for offentligheden kan øges gennem webstreaming af 

arrangementer; påpeger, at adgangen til dokumenter og oplysninger i forbindelse med 

interne møder også bør lettes; minder om betydningen af at beskytte whistleblowere med 

hensyn til at styrke gennemsigtigheden, den demokratiske ansvarlighed og den offentlige 

kontrol. 
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Dato for vedtagelse 27.2.2018    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

49 

1 

4 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David 

Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, 

Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria 

Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, 

Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, 

Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, 

Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz 

Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly 

Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay 

Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, 

Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma 

López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, 

Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin 

 



 

PE613.564v02-00 6/6 AD\1145367DA.docx 

DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

49 + 

ALDE Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa 

i Balcells 

ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay 

Swinburne, Roberts Zīle 

ENF Bernard Monot 

PPE Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, 

Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas 

Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere 

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto 

Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas 

Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker 

VERTS/ALE Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun 

 

1 - 

EFDD David Coburn 

 

4 0 

EFDD Marco Valli 

GUE/NGL Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 


