
AD\1174716NL.docx PE629.651v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Commissie economische en monetaire zaken

2018/2202(DEC)

24.1.2019

ADVIES

van de Commissie economische en monetaire zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de 
Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017
(2018/2202(DEC))

Rapporteur voor advies: Doru-Claudian Frunzulică



PE629.651v02-00 2/7 AD\1174716NL.docx

NL

PA_NonLeg



AD\1174716NL.docx 3/7 PE629.651v02-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. merkt evenwel dat de beoordeling van de Rekenkamer zeer summier is en dat de 
Rekenkamer een aantal tekortkomingen op het gebied van de procedures voor openbare 
aanbesteding heeft vastgesteld, die met name betrekking hebben op diensten waarbij het 
aan een goed evenwicht tussen prijs- en kwaliteitsaspecten ontbreekt; benadrukt dat 
dergelijke procedures erop wijzen dat de Autoriteit te veel de nadruk legt op 
kwaliteitscriteria en de vaststelling van de economisch meest voordelige oplossing 
onmogelijk maken; is van mening dat deze een billijk evenwicht tussen prijs en kwaliteit 
moeten weergeven; roept de Autoriteit op deze procedures te verbeteren;

2. onderstreept de centrale rol die de Autoriteit speelt met betrekking tot het garanderen van 
beter toezicht op het financiële systeem van de Unie om financiële stabiliteit, de 
noodzakelijke transparantie, beter geïntegreerde en veiligere financiële markten, alsmede 
een hoge graad van consumentenbescherming in de Unie te waarborgen, met name door 
middel van het coördineren van versterkt toezicht met de nationale en internationale 
toezichthoudende autoriteiten;

3. benadrukt dat de Autoriteit ervoor moet zorgen dat alle opdrachten die voortvloeien uit het 
door het Europees Parlement en de Raad opgestelde regelgevingskader volledig en tijdig 
worden uitgevoerd, maar dat zij zich strikt moet beperken tot de taken en het mandaat die 
haar door het Europees Parlement en de Raad zijn toegekend, om een optimaal gebruik 
van middelen en de verwezenlijking van doelstellingen te bereiken; verzoekt de Autoriteit 
te zorgen voor een degelijke follow-up en implementatie van de aanbevelingen van de 
Rekenkamer;

4. is van mening dat de EBA bij de uitvoering van haar taken en - in het bijzonder - bij de 
opstelling van uitvoeringsbepalingen het Europees Parlement en de Raad geregeld en 
uitgebreid op de hoogte dient te stellen van haar werkzaamheden; 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;

5. beklemtoont dat de Autoriteit bij de uitoefening van haar mandaat in het bijzonder het 
evenredigheidsbeginsel in acht moet nemen; onderstreept dat, vooral bij het formuleren 
van maatregelen van niveau 2 en niveau 3, aandacht moet worden besteed aan de 
specifieke kenmerken van nationale financiële markten;

6. 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; 
benadrukt in dit opzicht de noodzaak om een gepast niveau van prioritering te waarborgen 
met betrekking tot middelentoewijzing;

7. merkt op dat de recente stresstest van de Europese Bankautoriteit zeer discutabele 
resultaten heeft opgeleverd; roept de EBA, het Europees Comité voor systeemrisico's, de 
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ECB en de Commissie op om consistente methoden, scenario's en veronderstellingen te 
gebruiken wanneer zij de stresstests vaststellen, om een vertekening van de resultaten 
zoveel mogelijk te vermijden;

8. stelt vast dat er einde 2017 in totaal 190 personeelsleden in dienst waren, tegenover 161 
op het einde van 2016;

9. benadrukt dat meer middelen voor de bestrijding van witwaspraktijken ter beschikking 
moeten worden gesteld om de Autoriteit in staat te stellen haar controletaken te vervullen 
en onderzoeken te verrichten naar nationale instellingen; spoort de Autoriteit aan erop toe 
te zien dat bevoegde autoriteiten en krediet- en financiële instellingen zich doeltreffend en 
stelselmatig houden aan de Europese wetgeving inzake de bestrijding van 
witwaspraktijken en het aanpakken van terrorismefinanciering; verzoekt de Autoriteit om 
in samenspraak met ESMA en Eiopa een gemeenschappelijke leidraad te ontwikkelen 
over hoe de risico's van de bestrijding van witwaspraktijken en het aanpakken van 
terrorismefinanciering in het kader van prudentieel toezicht kunnen worden geïntegreerd;
neemt kennis van het voorstel van de Commissie om de toezichthoudende bevoegdheden 
van de Autoriteit met betrekking tot de bestrijding van witwaspraktijken en het aanpakken 
van terrorismefinanciering van de banksector uit te breiden naar de financiële sector als 
geheel, waardoor zij de relevante taken en toezichthoudende bevoegdheden van de ESMA 
en Eiopa overneemt; is in dit kader verder verheugd over de vaststelling van het 
klokkenluidersbeleid en benadrukt dat het nodig is dat nationale toezichthoudende 
autoriteiten vergelijkbaar beleid vaststellen;

10. verzoekt de Europese Bankautoriteit een onderzoek in te stellen naar handelsconstructies 
voor dividendarbitrage zoals cum-ex, om mogelijke bedreigingen van de integriteit van 
de financiële markten en nationale begrotingen te beoordelen, de aard en de omvang van 
de actoren in deze constructies vast te stellen, te beoordelen of er inbreuk is gepleegd op 
de nationale of de EU-wetgeving, de maatregelen van de financiële toezichthouders in de 
lidstaten te beoordelen, en de bevoegde autoriteiten passende aanbevelingen voor 
hervormingen en maatregelen te doen;

11. benadrukt dat de begroting van de Autoriteit voor 40 % met middelen van de Europese 
Unie wordt gefinancierd en voor 60 % door middel van rechtstreekse bijdragen van de 
toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten en dat deze gemengde 
financieringsregelingen een bedreiging kunnen vormen voor haar onafhankelijkheid en 
toezichthoudende taken; geeft aan dat de inkomsten van de Autoriteit zullen dalen als 
gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de Unie terug te trekken, 
en beklemtoont dat passende regelingen moeten worden getroffen voor de financiering 
van de Autoriteit, hetgeen de Autoriteit in staat zou stellen haar mandaat op consistente, 
onafhankelijke en efficiënte wijze uit te voeren;

12. neemt nota van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de EU terug te 
trekken en van de financiële, administratieve, menselijke en andere gevolgen van dat 
besluit; stelt vast dat de EBA-verordening is gewijzigd om rekening te houden met het feit 
dat de zetel van de Autoriteit naar Parijs (Frankrijk) wordt verplaatst, en neemt er nota van 
dat de verhuizing voor het begin van 2019 staat gepland; merkt op dat haar rekeningen en 
toelichtingen zijn opgesteld aan de hand van de informatie die beschikbaar was op het 
moment van ondertekening van de rekeningen en wijst op de begrotingsimplicaties 
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hiervan; stelt vast dat de rekeningen van de Autoriteit bepalingen bevatten voor daarmee 
samenhangende kosten ten bedrage van 6,7 miljoen EUR en dat daarin de resterende 
toekomstige contractuele betalingen ten belope van 11,2 miljoen EUR worden opgevoerd 
die gepland zijn voor het kantoor in Londen; verzoekt de EBA te onderzoeken of het 
mogelijk is deze reserves voor kosten in verband met het kantoor in Londen te reduceren; 
herinnert aan het belang van een vlotte en kosteneffectieve verhuizing van de Autoriteit.
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