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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 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. benadrukt dat de Autoriteit ervoor moet zorgen dat alle opdrachten volledig en tijdig 
worden uitgevoerd, maar dat zij zich strikt moet beperken tot de haar door het Europees 
Parlement en de Raad toegekende taken;

3. 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; 
merkt op dat, volgens de Rekenkamer, de Autoriteit de verschuiving van wetgeving 
naar toezicht nog niet heeft afgerond;

4. 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’);

5. benadrukt dat de begroting van de Autoriteit voor 40 % met middelen van de 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 de onafhankelijkheid en 
toezichthoudende taken van de Autoriteit;

6. brengt in herinnering dat 100 % van het begrotingsoverschot aan de Commissie is 
toegewezen, terwijl de lidstaten van oordeel zijn dat 60 % daarvan naar hen had moeten 
terugvloeien; verzoekt de Commissie dit probleem aan te pakken. 


