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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 
Rekenkamer") de onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen ("de Autoriteit") voor het 
begrotingsjaar 2017 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn; stelt vast dat de 
beoordeling van de Rekenkamer zeer beknopt is en weinig suggesties bevat voor een 
efficiënter begrotingsbeheer door de Eiopa; verzoekt de Autoriteit te zorgen voor een 
degelijke follow-up en implementatie van de aanbevelingen van de Rekenkamer;

2. onderstreept dat de centrale rol van de Autoriteit erin bestaat bij te dragen tot de invoering 
van kwalitatief hoogstaande gemeenschappelijke regulerings- en toezichtnormen en -
praktijken, tot de consistente toepassing van de juridisch bindende handelingen van de 
Unie, de delegatie van taken en verantwoordelijkheden tussen de bevoegde autoriteiten te 
stimuleren en vergemakkelijken, marktontwikkelingen binnen de grenzen van haar 
bevoegdheden te volgen en beoordelen, en de bescherming van verzekeringnemers, 
deelnemers aan pensioenregelingen en begunstigden te bevorderen;

3. 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;

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 te zorgen voor een degelijke follow-up en implementatie van de aanbevelingen 
van de Rekenkamer;

5. is van mening dat de Eiopa 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;

6. 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;

7. neemt kennis van de inspanningen van de Autoriteit om haar begroting en personeel intern 
te herschikken, aangezien haar werklast in toenemende mate verschuift van 
regelgevingstaken naar toezichtsconvergentie en handhaving; wijst er in dit verband op 
dat een passend niveau van prioritering gewaarborgd moet zijn met betrekking tot de 
toewijzing van middelen;
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8. stelt vast dat er eind 2017 in totaal 151 personeelsleden in dienst waren, vergeleken met 
139 aan het einde van 2016;

9. beklemtoont dat voldoende middelen moeten worden ingezet voor het invullen van de 
bestaande bevoegdheden op het gebied van witwaspraktijken, alsmede voor het 
waarborgen van een snelle uitwisseling met de Europese Bankautoriteit op het gebied van 
witwaspraktijken en bij de aanpak van terrorismefinanciering; verzoekt de Autoriteit 
samen met de EBA en de ESMA richtsnoeren op te stellen over de integratie van 
AML/CFT-risico's in het prudentieel toezicht;

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

11. vestigt de aandacht op het feit 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 
financiering een bedreiging kan vormen voor de onafhankelijkheid en de 
toezichthoudende taken van de Autoriteit; neemt kennis 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; 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 beklemtoont dat passende regelingen moeten worden 
getroffen voor de financiering van de Autoriteit, aangezien de Autoriteit haar opdracht 
uitsluitend consistent, onafhankelijk en doeltreffend kan vervullen wanneer ze beschikt 
over voldoende financiële middelen, teneinde de zekerheid op de financiële markten te 
vergroten en de Europese consumenten doeltreffender te beschermen;
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