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KORTFATTAD MOTIVERING

1. För att tackla bristerna i den finansiella tillsynen i Europa, vilka blivit tydliga i samband 
med den aktuella finansiella krisen, har kommissionen lagt fram ett paket med förslag i syfte 
att inrätta ett effektivare, mer integrerat och hållbart system för finansiell tillsyn i EU. Detta 
kommer att bygga på ett EU-system för finansiell tillsyn (ESFS), som består av ett nätverk av 
nationella finansiella tillsynsmyndigheter som ska arbeta tillsammans med nya 
tillsynsmyndigheter på EU-nivå, som kommer att bildas genom att de befintliga europeiska 
tillsynskommittéerna1 omvandlas till verkliga tillsynsmyndigheter på EU-nivå. I detta syfte 
föreslår kommissionen att det ska inrättas tre nya europeiska decentraliserade organisationer:

 Europeiska bankmyndigheten (EBA),
 Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA),
 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

2. Omvandlingen av dagens europeiska tillsynskommittéer till verkliga tillsynsmyndigheter på 
EU-nivå, dvs. europeiska byråer, kommer att kräva förstärkta resurser, både när det gäller 
personal och budgetmedel. Inrättandet av dessa tre myndigheter kommer att påverka 
EU:s budget med ett belopp på ca 59,699 miljoner EUR, som ska fördelas på följande sätt:

Byrå 2011 2012 2013 Sammanlagt
EBA 5, 206 7, 355 8, 965 21, 527
EIOPA 4, 235 5, 950 6, 799 16, 984
ESMA 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158
(miljoner euro)

3. Dessa medel kommer att tas från rubrik 1a, men marginalerna i denna rubrik är redan 
extremt små. I kommissionens senaste ekonomiska planering (januari 2010), i vilken 
beloppen för dessa tre myndigheter (plus andra ändringar) redan beaktades, påpekas det att 
marginalerna kommer att vara mycket små fram till slutet av den gällande fleråriga 
budgetramen (inom parentes visas de marginaler som förutsågs i den ekonomiska planeringen 
från januari 2009): 

– 37,041 miljoner EUR för 2011 (111,590 miljoner),
– 34,003 miljoner EUR för 2012 (123,879 miljoner),
– 49,153 miljoner EUR för 2013 (214,875 miljoner) 

Om man beaktar att kommissionen i den ekonomiska planeringen från februari 2010 förutsåg 
en marginal för rubrik 1a på 111,8 miljoner EUR för 2010 samtidigt som denna marginal 
visade sig uppgå till endast 147 000 EUR, framgår det tydligt att situationen är mycket 
känslig. Därför måste man beakta att det kan bli nödvändigt att se över taken i syfte att 
tillfredsställa finansieringen av dessa tre nya byråer.

                                               
1 Dessa är Europeiska banktillsynskommittén (CEBS), kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över 
försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).
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4. Den faktiska kostnaden för byråerna kommer att bli betydligt högre eftersom den kommer 
att uppgå till ca 149,17 miljoner EUR. Medlemsstaterna kommer via samfinansering att bidra 
med ca 89,497 miljoner EUR, dvs. 60 % av den totala kostnaden för driften av byråerna fram 
till slutet av den innevarande fleråriga budgetramen.

Byrå 2011 2012 2013 SUMMA
EBA
MS+EU=Totalt

7,809+5,206
=13,015

11,033+7,355
=18,388

13,448+8,965
=22,413

32,290+21,527
=53,816

EIOPA
MS+EU=Totalt

8,197+4,235
=13,662

10,803+5,950
=18,005

12,737+6,799
=21,228

31,737+16,984
=52,895

ESMA
MS+EU=Totalt

6,352+5,465
=10,587

8,925+7,202
=14,874

10,199+8,491
=16,998

25,476+21,158
=42,459

(miljoner euro)

5. När det gäller personal kommer det för de tre nya myndigheterna att fram till 2014 krävas 
ytterligare 269 tjänstemän (224 AD och 45 AST).

Byrå 2011 2012 2013 2014
EBA
Personal(AD/AST) 40(36/4) 62(53/9) 80(69/11) 90(73/17)

EIOPA
Personal(AD/AST) 40 (32/8) 62(50/12) 73 (60/13) 90 (77/13)

ESMA
Personal(AD/AST) 43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. Kommissionen föreslår att de tre nya byråerna ska vara förlagda till de europeiska 
tillsynskommittéernas arbetsorter (Frankfurt, när det gäller EIOPA), vilket framstår som 
en mycket rimlig lösning ur både praktisk och ekonomisk synvinkel eftersom det kommer att 
göra det enklare att omedelbart dra igång verksamheten i den nya byrån och undvika onödiga 
kostnader med nya installationer, personalförflyttningar etc.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att det 
referensbelopp som anges i förslaget till 
förordning är förenligt med taket för 
underrubrik 1a i den fleråriga 
budgetramen 2007–2013, men den 
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marginal som återstår i rubrik 1a för 
2011–2013 är mycket begränsad och 
finansieringen av nya verksamheter får 
inte äventyra finansieringen av andra 
prioriteringar inom underrubrik 1a. 
Parlamentet upprepar därför sin begäran 
att den fleråriga budgetramen ska ses 
över och att konkreta förslag ska läggas 
fram för att justera och revidera den 
under första halvåret 2010 genom att man 
utnyttjar alla medel som står till buds i det 
interinstitutionella avtalet av den 
17 maj 2006, särskilt i punkterna 21–23, i 
syfte att garantera finansieringen av 
Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten utan att 
äventyra finansieringen av övriga 
prioriteringar och med garantier för att 
det kommer att återstå en tillräcklig 
marginal i underrubrik 1a.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar att 
bestämmelserna i punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet ska tillämpas i 
samband med inrättandet av 
myndigheten. Om den lagstiftande 
myndigheten skulle besluta att inrätta 
denna myndighet, kommer parlamentet 
att inleda förhandlingar med den andra 
grenen av budgetmyndigheten i syfte att i 
god tid nå en uppgörelse om 
finansieringen av denna myndighet, i 
linje med de relevanta bestämmelserna i 
det interinstitutionella avtalet.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
huvudsakligen i form av obligatoriska 
bidrag från de nationella 
tillsynsmyndigheterna och från 
Europeiska unionens allmänna budget. 
I fråga om bidragen från gemenskapen 
bör gemenskapens budgetförfarande 
tillämpas. Revisionen av räkenskaperna bör 
göras av revisionsrätten.

(40) För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
huvudsakligen i form av obligatoriska 
bidrag från de nationella 
tillsynsmyndigheterna och från 
Europeiska unionens allmänna budget. 
Europeiska unionen ska finansiera 
myndigheten endast efter det att 
budgetmyndigheten har nått en 
överenskommelse enligt punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen av den 17 maj 2006 om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning1. Unionens budgetförfarande 
bör tillämpas. Revisionens av 
räkenskaperna bör göras av revisionsrätten. 
Hela budgeten är underställd 
ansvarsfrihetsförfarandet.
___________________
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Motivering

Myndigheten inrättas som en decentraliserad EU-organisation och finansieras i enlighet med 
det interinstitutionella avtalet. Detta bör framgå av den rättsliga grunden.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Obligatoriska bidrag från de nationella 
offentliga myndigheter som är behöriga att 
utöva tillsyn över kreditinstitut.

a) Obligatoriska bidrag från de nationella 
offentliga myndigheter som är behöriga att 
utöva tillsyn över kreditinstitut. Bidragen 
ska beräknas utifrån en formel som 
grundar sig på röstviktningen enligt 
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artikel 3.3 i protokoll (nr 36) om 
övergångsbestämmelser, som är fogat till 
fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett bidrag från gemenskapen, vilket tas 
upp i Europeiska unionens allmänna 
budget (kommissionens avsnitt).

b) Ett bidrag från unionen, vilket tas upp i 
Europeiska unionens allmänna budget 
(kommissionens avsnitt), förutsatt att 
budgetmyndigheten når en 
överenskommelse enligt punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De obligatoriska bidragen från de 
nationella offentliga myndigheterna och 
unionens bidrag enligt punkt 1 a och b 
ska vara tillgängliga i början av varje 
budgetår.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Europaparlamentet ska före den 15 maj 
år N + 2, på rekommendation av rådet, som 
ska fatta sitt beslut med kvalificerad 
majoritet, bevilja myndigheten 
ansvarsfrihet för budgetens genomförande

9. Europaparlamentet ska före den 15 maj 
år N + 2, på rekommendation av rådet, som 
ska fatta sitt beslut med kvalificerad 
majoritet, bevilja myndigheten 
ansvarsfrihet för genomförandet av 
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budgetår N. budgeten som omfattar intäkter från 
Europeiska unionens allmänna budget 
och de nationella tillsynsmyndigheterna
budgetår N.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsstyrelsen ska i samråd med 
kommissionen anta de nödvändiga 
genomförandebestämmelserna i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna.

2. Förvaltningsstyrelsen
ska i samråd med kommissionen anta de 
nödvändiga genomförandebestämmelserna 
i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 110 i tjänsteföreskrifterna. 
Genomförandebestämmelserna ska tillåta 
motiverade avvikelser för att garantera att 
myndigheten så effektivt som möjligt 
genomför de uppgifter den ålagts.
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