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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 Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (i det 

følgende benævnt "myndigheden") for regnskabsåret 2016, i alt væsentligt er lovlige og 

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

gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger; 

2. understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den effektivt og i tide varetager alle de 

opgaver, der følger af den lovgivningsramme, Parlamentet og Rådet har fastlagt, 

omhyggeligt bør holde sig til og ikke gå ud over de opgaver og det mandat, den er blevet 

tildelt 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 den rolle, som myndigheden spiller ved 

at bidrage til og fremme konvergerende tilsynspraksisser på højt plan på 

forbrugerbeskyttelsesområdet, og understreger desuden, at der, når der udarbejdes 

niveau 2- og niveau 3-foranstaltninger bør fokuseres på de konkrete forhold på de 

forskellige nationale markeder, og at de berørte markedsdeltagere i tide bør inddrages i 

gennemførelsesprocessen såvel som i de enkelte udformnings- og gennemførelsesfaser; 

bemærker behovet for regelmæssigt at foretage en grundig vurdering af myndighedens 

arbejde med henblik på at tildele ressourcer mere effektivt og gøre dens 

ressourceanvendelse mere effektiv, gennemsigtig og troværdig; 

4. noterer sig, at myndighedens budget og personale bør omfordeles internt i takt med, at 

dens arbejdsbyrde i stigende grad ændres fra at bestå i reguleringsmæssige opgaver til at 

bestå i håndhævelse og anvendelse af EU-retten; finder det nødvendigt, at myndigheden 

råder over tilstrækkelige midler til fuldt ud at udføre sine opgaver, herunder til at håndtere 

eventuelle ekstra arbejdsbyrder, samtidig med at der sikres et passende niveau for 

prioritering for så vidt angår 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. mener, at referaterne af møder i tilsynsrådet og interessentgrupperne, som er offentligt 

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 
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myndighedens opgaver er afgørende, at myndigheden viser gennemsigtighed, 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 i 

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

kontrol. 
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