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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. onderstreept dat, naar het oordeel van de Rekenkamer, de onderliggende verrichtingen 
bij de jaarrekening van de Europese Bankenautoriteit (de “Autoriteit”) voor het 
begrotingsjaar 2018 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

2. onderstreept dat de rol van de Autoriteit bij het bevorderen van een gemeenschappelijke 
toezichtsregeling voor de gehele Europese financiële sector essentieel is voor het 
waarborgen van financiële stabiliteit, een beter geïntegreerde en veiligere financiële 
markt, alsook voor een hoger niveau van consumentenbescherming in de Unie, door 
billijkheid en transparantie op de markt voor producten en financiële diensten te 
bevorderen;

3. herinnert aan het belang van het uitoefenen van toezicht op de financiële sector, als een 
noodzakelijk en daadwerkelijk doeltreffend instrument voor de bestrijding van 
belastingfraude en witwassen;

4. onderstreept de verantwoordelijkheid van de financiële sector voor het aangaan van de 
duurzaamheidsuitdagingen en waarborgen dat de Unie zich houdt aan haar 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs onder het Kaderverdrag 
inzake klimaatverandering van de VN; onderstreept de cruciale rol van de Autoriteit bij 
het integreren van milieu-, sociale en governancegerelateerde factoren in het 
regelgevings- en toezichtskader, en bij het mobiliseren en naar duurzame investeringen 
sturen van particuliere geldstromen; beklemtoont dan ook het belang van voldoende 
middelen voor het monitoren van de implementatie van dat kader door financiële 
instellingen en de nationale bevoegde autoriteiten;

5. stelt vast dat de rol, de bevoegdheden en de middelen van de Autoriteit voor het 
bestrijden van witwaspraktijken en het aanpakken van terrorismefinanciering zullen 
worden versterkt in het kader van de nieuwe wetgevingsvoorstellen waarover in maart 
2019 politieke overeenstemming is bereikt1; beklemtoont dat de Autoriteit een 
voortrekkersrol moet vervullen bij het voorkomen van witwaspraktijken, daarbij 
gebruik makend van de nieuwe bevoegdheden en van een nieuw intern comité voor de 
bestrijding van witwaspraktijken en de aanpak van terrorismefinanciering, en derhalve 
meer personele en materiële hulpbronnen moet krijgen om daadwerkelijk bij te dragen 
aan het stelselmatig en doeltreffend voorkomen van het gebruik van de financiële sector 
voor witwassen en terrorismefinanciering;

6. onderstreept dat de Autoriteit bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het 
bijzonder aandacht moet besteden aan het waarborgen van de verenigbaarheid met het 
Unierecht, aan eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel en aan de naleving van de 
basisbeginselen van de interne markt van financiële diensten;

7. verzoekt de Autoriteit met klem binnen de door het Europees Parlement en de Raad 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1655 
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vastgestelde termijn uitvoering te geven aan haar voorstel voor vermindering van de 
verslagleggingsdruk voor kleine en niet-complexe instellingen, teneinde tot grotere 
evenredigheid te komen2; verzoekt de Autoriteit erop toe te zien dat in alle 
regelgevings- en niet-regelgevingsdocumenten stelselmatig dezelfde definities worden 
gebruikt3;

8. onderstreept het belang van een open, doeltreffende en onafhankelijke administratie 
voor alle agentschappen van de Unie en de hele Unie als zodanig; herinnert aan het 
probleem van conflicterende belangen ten gevolg van “draaideur”-situaties, en 
beklemtoont dat er voor het aanpakken daarvan behoefte is aan een uniform wettelijk 
kader;

9. merkt op dat de werklast van de Autoriteit voortdurend evolueert en zowel wetgevende 
taken, als de handhaving en toepassing van het Unierecht omvat; merkt op dat om dit 
proces te faciliteren een interne herschikking van de begroting en het personeel van de 
Autoriteit heeft plaatsgevonden; beklemtoont dat de Autoriteit zich strikt moet beperken 
tot de taken als bedoeld in haar mandaat; wijst erop dat indien de Autoriteit zich strikt 
houdt aan het door het Europees Parlement en de Raad vastgestelde mandaat dit zal 
leiden tot een doeltreffender en efficiënter gebruik van de hulpbronnen;

10. merkt op dat de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten overeenkomstig het 
jaarverslag van de Rekenkamer betreffende EU-agentschappen voor het begrotingsjaar 
20184 dezelfde moeten zijn als die voor werknemers die rechtstreeks in dienst zijn 
genomen door de inlenende onderneming; merkt evenwel op dat de Autoriteit 
waarschijnlijk geen vergelijking heeft gemaakt van de arbeidsvoorwaarden van haar 
eigen personeel en van uitzendkrachten; verzoekt de Autoriteit dan ook de 
arbeidsvoorwaarden van haar uitzendkrachten te analyseren en te waarborgen dat deze 
in overeenstemming zijn met de Uniale en nationale arbeidswetgeving;

11. vraagt zich of de inzet van uitzendkrachten en externe consultants, in plaats van het 
aanwerven van meer vast personeel, op de lange termijn het meest kosten-efficiënt is, 
met name in strategische sectoren als IT, zoals ook opgemerkt in het verslag van de 
Rekenkamer;

12. herinnert eraan dat de Autoriteit tot nu toe geen onderzoek heeft geopend naar 
handelsconstructies voor dividendarbitrage, zoals cum-ex of cum-cum, zoals gevraagd 
door het Europees Parlement5;

13. verzoekt de Autoriteit een onderzoek in te stellen naar handelsconstructies voor 
dividendarbitrage, zoals cum-ex, om mogelijke bedreigingen van de integriteit van de 
financiële markten en de nationale begrotingen te beoordelen, de aard en het aantal 
deelnemers aan dergelijke constructies in kaart te brengen, te beoordelen of er sprake is 
van inbreuken op nationaal of Unierecht, te bekijken welke actie de financiële 
toezichthouders in de lidstaten hebben ondernomen, en voor de desbetreffende 
bevoegde autoriteiten passende aanbevelingen te formuleren voor hervormingen en 

2 Op basis van input van IHK München en Genossenschaftsverband Bayern.
3 Op basis van input van Michael Ikrath, lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité.
4 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1. 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_EN.html
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maatregelen;

14. betreurt het dat geen schaalvoordelen en meer doeltreffendheid zijn gerealiseerd doordat 
de Autoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (de “ESMA”), toen de 
Autoriteit haar zetel van Londen naar Parijs verplaatste, besloten hebben geen gebruik 
te maken van gemeenschappelijke aanbestedingsprocedures; verzoekt de Autoriteit, 
daar waar mogelijk, de samenwerking met de ESMA wat administratieve 
ondersteunende diensten en bedrijfsondersteunende diensten, die geen verband houden 
met haar kernactiviteiten, te versterken;

15. merkt op dat als gevolg van de afgeronde verhuizing van de Autoriteit naar Parijs in 
2019 de rekening van de Autoriteit posten bevat voor daarmee verband houdende 
kosten ten belope van EUR 4,7 miljoen, alsook posten voor overblijvende toekomstige 
contractuele betalingen voor haar kantoren in Londen ten belope van EUR 10,4 miljoen; 
stelt voor een audit te houden zodra alle kosten en gevolgen van de verhuizing duidelijk 
zijn, teneinde goede praktijken in kaart te brengen en vast te stellen welke verbeteringen 
in de toekomst mogelijk zijn;

16. herinnert aan de nieuwe rol, taken en middelen van de Autoriteit voor het bestrijden van 
witwaspraktijken en terrorismefinanciering; is van oordeel dat de daadwerkelijke 
invulling van deze rol en taken afhangt van de steun van de raad van toezichthouders;

17. betreurt het in dit verband dat niet ingegaan is op het voorstel om een onderzoek in te 
stellen naar de witwaszaak met de Dankse Bank.
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