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SUGGESTIES

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

1. stelt vast dat de beoordeling van de Rekenkamer zeer kort is uitgevallen en weinig 
suggesties bevat voor een efficiënter begrotingsbeheer door de ESMA; verzoekt de 
Autoriteit zorg te dragen voor een geëigende follow-up en tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van de Rekenkamer;

2. wijst uitdrukkelijk op de rol van de Autoriteit bij het vergemakkelijken en bevorderen van 
de coördinatie tussen nationale toezichthoudende autoriteiten, en in voorkomend geval 
met instellingen die belast zijn met internationaal toezicht;

3. erkent dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten als taak heeft de werking van 
de interne financiële markt van de EU te verbeteren door een hoog, effectief en consistent 
niveau van regulering en toezicht te waarborgen, de integriteit en de stabiliteit van de 
financiële stelsels te bevorderen en de internationale coördinatie van het toezicht te 
versterken teneinde de stabiliteit en doeltreffendheid van het financiële stelsel te 
garanderen;

4. benadrukt dat de Autoriteit ervoor moet zorgen dat alle opdrachten volledig en tijdig 
worden uitgevoerd, de taken moet vervullen die haar door het Europees Parlement en de 
Raad zijn opgedragen, en daarbij binnen haar mandaat moet blijven; verzoekt de 
Autoriteit zorg te dragen voor een geëigende follow-up en tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van de Rekenkamer;

5. is van mening dat de ESMA 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, 
gezien de aard van haar taken, voor de Autoriteit van essentieel belang is om transparantie 
aan de dag te leggen, niet alleen jegens het Europees Parlement en de Raad, maar ook 
jegens de burgers van de Unie;

6. benadrukt 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;

7. 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; wijst 
er in dit verband op dat een passend niveau van prioritering gewaarborgd moet zijn met 
betrekking tot de toewijzing van middelen;

8. is van mening dat een eventuele verhoging van de middelen voor de Autoriteit gepaard 
moet gaan met passende rationaliseringsmaatregelen;

9. verzoekt de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Bankautoriteit 
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een onderzoek in te stellen naar constructies voor handel in dividendarbitrage zoals cum-
ex, teneinde mogelijke bedreigingen voor de integriteit van de financiële markten en voor 
nationale begrotingen te beoordelen, de aard en de omvang van de actoren in deze 
constructies vast te stellen, na te gaan 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;

10. stelt vast dat er eind 2017 in totaal 226 personeelsleden in dienst waren, tegenover 204 
aan het einde van 2016;

11. benadrukt dat voldoende middelen moeten worden toegekend voor het invullen van de 
bestaande bevoegdheden op het gebied van witwaspraktijken, alsmede voor het 
waarborgen van een snelle uitwisseling met de Europese Bankautoriteit ten aanzien van 
witwaspraktijken en de aanpak van terrorismefinanciering; verzoekt de Autoriteit samen 
met de EBA en de Eiopa richtsnoeren op te stellen voor de integratie van AML/CFT-
risico's in het prudentieel toezicht;

12. is in verband met de toezichthoudende functie van de Autoriteit ten aanzien van de 
bestrijding van witwaspraktijken en van terrorismefinanciering verheugd over de 
vaststelling van richtsnoeren betreffende klokkenluiders en onderstreept dat nationale 
toezichthoudende autoriteiten soortgelijke beleidsmaatregelen dienen vast te stellen;

13. vestigt de aandacht op het feit dat de begroting van de Autoriteit voor 27 % met middelen 
van de Europese Unie wordt gefinancierd, voor 42 % door middel van rechtstreekse 
bijdragen van de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten, voor 29 % met 
vergoedingen van gecontroleerde entiteiten (ratingbureaus en transactieregisters) en voor 
2 % uit andere bronnen, en dat deze gemengde financiering een bedreiging kan vormen 
voor de onafhankelijkheid en de toezichthoudende taken van de Autoriteit; neemt kennis 
van het besluit van het VK om de EU te verlaten en van de financiële, administratieve, 
menselijke en andere implicaties van dat besluit; wijst erop 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 onderstreept dat passende regelingen moeten worden 
getroffen voor de financiering van de Autoriteit;
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