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KORT BEGRUNDELSE

1. For at afhjælpe de mangler ved det europæiske finansielle tilsyn, der er blevet afsløret af 
den nylige finanskrise, har Kommissionen fremlagt en pakke af forslag med det formål at 
indføre et mere effektivt, integreret og bæredygtigt europæisk tilsynssystem. Grundlaget 
bliver et europæisk finanstilsynssystem (ESFS) bestående af et netværk af nationale 
finanstilsyn, som samarbejder med nye europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), der 
etableres ved at omdanne de eksisterende europæiske tilsynsudvalg1 til rigtige europæiske 
tilsynsmyndigheder (ESA'er). Til dette formål foreslår Kommissionen oprettelse af tre nye 
decentraliserede EU-agenturer:

 Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Den europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger 

(EIOPA)
 Den europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA).

2. Omdannelsen af de eksisterende europæiske tilsynsudvalg til rigtige europæiske 
tilsynsmyndigheder, dvs. EU-agenturer, vil kræve øgede ressourcer – i form af både personale 
og budgetmidler. Udgifterne for EU-budgettet til oprettelse af disse tre agenturer vil beløbe 
sig til ca. 59,699 mio. EUR fordelt som følger:

Agentur: 2011 2012 2013 I alt
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
 i millioner EUR

3. Disse bevillinger skal tages fra udgiftsområde 1a, men margenerne for dette udgiftsområde 
er allerede stærkt begrænsede. I Kommissionens seneste finansielle programmering (januar 
2010), hvori der allerede er taget højde for beløbene til de tre agenturer (blandt andre 
ændringer), regnes der med meget begrænsede margener frem til udløbet af den nuværende 
flerårige finansielle ramme (de forventede margener i den finansielle programmering fra 
januar 2009 er anført i parentes): 

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

I betragtning af, at Kommissionen i den finansielle programmering fra februar 2009 regnede 
med en margen på 111,8 mio. EUR for udgiftsområde 1a i 2010, men at den viste sig kun at 
blive på 147 000 EUR, er det klart, at situationen er meget prekær. Det må derfor overvejes 
eventuelt at foretage en revision af lofterne for at dække finansieringen af disse tre nye 
agenturer.

                                               
1 Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) og Det 

Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).
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4. De reelle udgifter til agenturerne vil rent faktisk blive langt højere, da de vil beløbe sig til 
ca. 149,17 mio. EUR, men medlemsstaterne vil via medfinansiering bidrage med ca. 
89,497 mio. EUR eller 60 % af de samlede udgifter til agenturernes drift indtil udløbet af den 
nuværende flerårige finansielle ramme:

Agentur 2011 2012 2013 I ALT
EBA

MS+EU = I alt
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 = I alt
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 = I alt
6,352+5,465

=10,587
8,925+7,202

=14,874
10,199+8,491

=16,998
25,476+21,158

=42,459
 i millioner EUR

5. Hvad personale angår, vil de tre nye agenturer inden 2014 have yderligere 269 ansatte (224 
AD og 45 AST):

Agentur 2011 2012 2013 2014
EBA
personale 
(AD/AST)

40 (36/4) 62 (53/9) 80 (69/11) 90 (73/17)

EIOPA
personale 
(AD/AST)

40 (32/8) 62 (50/12) 73 (60/13) 90 (77/13)

ESMA
personale 
(AD/AST)

43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. Kommissionen foreslår, at de tre nye agenturer placeres på de europæiske tilsynsudvalgs 
nuværende arbejdssteder (London for EBA's vedkommende), hvilket synes at være en meget 
fornuftig løsning ud fra såvel et praktisk som et økonomisk synspunkt, da det vil lette den 
øjeblikkelige åbning af det nye agentur og forebygge unødige udgifter til nye installationer, 
overflytning af personale osv. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. mener, at det referencebeløb, der er 
angivet i lovgivningsforslaget, er 
foreneligt med loftet for 
underudgiftsområde 1a i den flerårlige 
finansielle ramme for 2007-2013, men at 
den tilbageværende margen for 
udgiftsområde 1a for 2011-2013 er meget 
begrænset, og at finansieringen af nye 
aktiviteter ikke må gå ud over 
finansieringen af andre prioriterede 
områder under område 1a; gentager 
derfor sit ønske om en revision af den 
flerårige finansielle ramme, ledsaget af 
konkrete forslag til justering og ændring 
af den inden udgangen af første halvår af 
2010 gennem anvendelse af alle til 
rådighed stående mekanismer i henhold 
til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 (IIA), navnlig af mekanismerne i 
dennes punkt 21 til 23, for at sikre 
finansieringen af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (myndigheden) 
uden at det går ud over finansieringen af 
andre prioriterede områder, og sikre, at 
der opretholdes en tilstrækkelig margen 
under udgiftsområde 1a;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. understreger, at bestemmelserne i 
punkt 47 i IIA bør finde anvendelse på 
oprettelsen af myndigheden; 
understreger, at Parlamentet, hvis den 
lovgivende myndighed beslutter at oprette 
myndigheden, vil indlede drøftelser med 
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budgetmyndighedens anden part med 
henblik på at indgå en rettidig aftale om 
finansieringen af denne myndighed i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i IIA;

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning 
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) For at garantere myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør 
myndigheden tildeles et selvstændigt 
budget med indtægter hovedsagelig fra 
obligatoriske bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og fra Den Europæiske 
Unions almindelige budget. Fællesskabets
budgetprocedure bør finde anvendelse for 
så vidt angår Fællesskabets bidrag. 
Revision af regnskaberne bør foretages af 
Revisionsretten.

(41) For at garantere myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør 
myndigheden tildeles et selvstændigt 
budget med indtægter hovedsagelig fra 
obligatoriske bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og fra Den Europæiske 
Unions almindelige budget. Den 
Europæiske Unions finansiering af 
myndigheden baseres på en aftale mellem 
budgetmyndighedens parter som fastsat i 
punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 
17. maj 2006 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning1 (IIA). Unionens
budgetprocedure bør finde anvendelse. 
Revision af regnskaberne bør foretages af 
Revisionsretten. Det samlede budget er 
omfattet af dechargeproceduren.
______________
EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Begrundelse

Myndigheden oprettes som et decentraliseret EU-agentur og finansieres i overensstemmelse 
med IIA. Dette bør afspejles i retsgrundlaget.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) obligatoriske bidrag fra de nationale 
offentlige myndigheder, der er ansvarlige 
for tilsynet med finansieringsinstitutter

a) obligatoriske bidrag fra de nationale 
offentlige myndigheder, der er ansvarlige 
for tilsynet med finansieringsinstitutter, 
beregnet efter en formel, der baseres på 
stemmevægtningen, jf. artikel 3, stk. 3, i 
protokol (nr. 36) om 
overgangsbestemmelser, der er knyttet 
som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde;

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et tilskud fra Fællesskabet opført på 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget (sektionen vedrørende 
Kommissionen)

b) et tilskud fra Unionen opført på Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
(sektionen vedrørende Kommissionen)
under forudsætning af, at der indgås en 
aftale mellem budgetmyndighedens parter 
som fastsat i punkt 47 i IIA. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De obligatoriske bidrag fra de 
nationale offentlige myndigheder og 
tilskuddet fra Unionen, jf. stk. 1, litra a) 
og b), skal være disponible ved 
regnskabsårets begyndelse.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Efter henstilling fra Rådet, der træffer 
afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler 
Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år 
n + 2 myndigheden decharge for 
gennemførelsen af budgettet for 
regnskabsåret n.

9. Efter henstilling fra Rådet, der træffer 
afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler 
Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år 
n + 2 myndigheden decharge for 
gennemførelsen af budgettet omfattende 
indtægter fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget og de nationale 
tilsynsmyndigheder for regnskabsåret n.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vedtager efter aftale med 
Kommissionen de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser under 
iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for 
tjenestemænd.

2. Bestyrelsen vedtager efter aftale med 
Kommissionen de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser under 
iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for 
tjenestemænd. 
Gennemførelsesbestemmelserne skal give 
mulighed for berettigede afvigelser for at 
sikre så effektiv gennemførelse af 
myndighedens opgaver som muligt.
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