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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. merkt op dat, naar het oordeel van de Rekenkamer, de onderliggende verrichtingen bij 
de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 
(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. onderstreept dat de centrale rol van de Autoriteit erin bestaat bij te dragen tot de 
invoering van kwalitatief hoogstaande gemeenschappelijke regulerings- en 
toezichtsnormen en -praktijken, bij te dragen 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 op haar bevoegdheidsgebied te volgen en 
beoordelen, en de bescherming van verzekeringnemers, deelnemers aan 
pensioenregelingen en begunstigden te bevorderen;

4. beklemtoont dat er in sommige lidstaten behoefte is aan strenger toezicht, teneinde iets 
te doen aan de kwetsbaarheden op de verzekeringsmarkten van die landen en de 
consument te beschermen tegen oneerlijke praktijken van multinationale 
verzekeringsmaatschappijen;

5. 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;

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. beklemtoont dat voldoende financiering en hulpbronnen aan de Autoriteit ter 
beschikking moeten worden gesteld, teneinde haar in staat te stellen haar mandaat 
stelselmatig, onafhankelijk en doeltreffend ten uitvoer te leggen;
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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. benadrukt dat de Autoriteit ervoor moet zorgen dat alle opdrachten volledig en tijdig 
worden uitgevoerd, maar dat zij zich moet beperken tot, respectievelijk volledig gebruik 
moet maken van de haar door het Europees Parlement en de Raad toegekende taken c.q. 
mandaat, en dat zij in geen geval moet proberen meer te doen dan in haar mandaat staat; 
wijst erop dat indien de Autoriteit zich strikt houdt aan het door het 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 
20181 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 Europese en nationale arbeidswetgeving;

11. 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 32 
nieuwe medewerkers gepland zijn voor de gewijzigde takengebieden van de Autoriteit; 
merkt overigens op dat, volgens de Rekenkamer, de Autoriteit haar inspanningen met 
betrekking tot de verschuiving van wetgeving naar toezicht moet voortzetten en dat ze 
meer personele middelen moet inzetten voor toezichtstaken;

12. deelt de bezorgdheid van de Rekenkamer dat de nationale toezichthoudende autoriteiten 
een beslissende stem in het belangrijkste bestuurslichaam van de Autoriteit, wat 
betekent dat zij in een positie verkeren om te beslissen over de reikwijdte van de 
maatregelen van de Autoriteit om hun eigen doeltreffendheid te evalueren (zogenaamde 
“peer reviews”).

1 PB C 417 van 11.12.2019, blz. 1.
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