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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Om de tekortkomingen aan te pakken van het Europese financiële toezicht die door de recente 
financiële crisis zijn blootgelegd, heeft de Commissie een pakket voorstellen ingediend voor de 
instelling van een efficiënter, geïntegreerder en duurzamer systeem voor financieel toezicht in de 
EU. Dit zal gebaseerd zijn op een Europees Systeem van financiële toezichthouders (ESFT), 
bestaande uit een netwerk van nationale financiële toezichthouders die samenwerken met nieuwe 
Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's), die worden gecreëerd door de bestaande 
Europese toezichthoudende comités1 tot echte ETA's om te vormen. Hiertoe stelt de Commissie 
de oprichting voor van drie nieuwe Europese gedecentraliseerde agentschappen:

 de Europese Bankautoriteit (EBA);
 de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB);
 en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM).

2. De omvorming van de bestaande Europese toezichthoudende comités tot effectieve echte 
ETA's, d.w.z. Europese agentschappen, vereist meer middelen,  zowel wat personeel als wat 
begroting betreft. De oprichting van de drie agentschappen zal een impact hebben op de 
Europese begroting ten bedrage van ongeveer 59,699 miljoen EUR, volgens de volgende 
verdeling:

Instantie 2011 2012 2013 Totaal
EBA 5, 206 7, 355 8, 965 21, 527
EAVB 4, 235 5, 950 6, 799 16, 984
EAEM 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158
in miljoen EUR.

3. De middelen zullen komen van rubriek 1a, maar de marges in deze rubriek zijn al uiterst krap:
in de laatste financiële programmering van de Commissie (januari 2010), waarin (naast andere 
wijzigingen) al rekening met de bedragen voor de drie agentschappen is gehouden, wordt 
gewezen op erg krappe marges tot het einde van het lopende MFK (tussen haakjes de marges in 
de financiële programmering van januari 2009):

- 37,041 miljoen EUR voor 2011 (111,590 miljoen EUR)
- 34,003 miljoen EUR voor 2012 (123,879 miljoen EUR)
- 49,153 miljoen EUR voor 2013 (214,875 miljoen EUR).

Als men bedenkt dat de Commissie in de financiële programmering van februari 2009 rekende 
met een marge voor rubriek 1a van 111,8 miljoen EUR voor 2010 en deze uiteindelijk maar 
147 000 EUR bedroeg, is duidelijk dat de situatie erg delicaat is. Bijgevolg moet rekening 
worden gehouden met het feit dat een herziening van de maxima misschien nodig is om de drie 
nieuwe agentschappen te kunnen financieren.

4. In feite zullen de reële kosten van de agentschappen veel hoger liggen, namelijk ongeveer 
149,17 miljoen EUR, maar de lidstaten zullen een bijdrage leveren, via medefinanciering, van 
ongeveer 89,497 miljoen EUR, d.i. 60% van de totale kosten van de werking van de 
agentschappen tot het einde van het huidige MFK:

                                               
1 Het gaat om het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBT), het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen (CETVB) en het 

Comité van Europese effectenregelgevers (CEER).
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Instantie 2011 2012 2013 TO-TAAL
EBA

LIDSTAAT+EU
=Totaal

7, 809+5,206
=13,015

11, 033+7,355
=18, 388

13, 448+8,965
=22, 413 32,290+21, 527

=53, 816
EAVB

LIDSTAAT+EU
=Totaal

8, 197+4,235
=13, 662

10, 803+5,950
=18, 005

12, 737+6, 799
=21, 228

31,737+16, 984
=52,895

EAEM
LIDSTAAT+EU

=Totaal

6, 352+5,465
=10,587

8, 925+7, 202
=14, 874

10,199+8,491
=16, 998 25,476+21, 158

=42, 459
in miljoen EUR.

5. Wat personeel betreft, zullen de drie nieuwe agentschappen tegen 2014 goed zijn voor 269 
extra personeelsleden (224 AD en 45 AST):

Instantie 2011 2012 2013 2014
EBA
pers.(AD/AS
T)

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

EAVB
pers.(AD/AS
T)

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

EAEM
pers.(AD/AS
T)

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

6. De Commissie stelt voor dat de drie nieuwe agentschappen hun zetel hebben in de huidige drie 
vergaderplaatsen van de Europese toezichthoudende comités (Londen, voor de EBA), hetgeen 
een erg redelijke oplossing lijkt, zowel uit praktisch als uit financieel oogpunt, aangezien zo de 
onmiddellijke start van de werking van het nieuwe agentschap wordt vergemakkelijkt en 
onnodige uitgaven door een nieuwe installatie, overplaatsing van personeel enz. worden 
voorkomen.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en 
monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het in het 
wetgevingsvoorstel genoemde 
referentiebedrag verenigbaar is met het 
maximum van subrubriek 1a in het 
meerjarig financieel kader 2007-2013 
(MFK), maar dat de resterende marge in 
subrubriek 1a voor 2011-2013 zeer krap is 
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en dat de financiering van nieuwe 
activiteiten de financiering van overige 
prioriteiten in subrubriek 1a niet in 
gevaar mag brengen; herhaalt derhalve 
zijn verzoek om een herziening van het 
MFK, vergezeld van concrete voorstellen 
om het MFK vóór medio 2010 aan te 
passen en te herzien door gebruik te 
maken van alle mechanismen die 
beschikbaar zijn overeenkomstig het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 (IIA), en met name die vermeld 
worden in de punten 21 en 23, om de 
financiering van de Europese 
Bankautoriteit (de Autoriteit) te 
waarborgen zonder de financiering van 
overige prioriteiten in gevaar te brengen 
en ervoor te zorgen dat er een voldoende 
marge overblijft in subrubriek 1a;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. onderstreept dat de bepalingen van 
punt 47 van het IIA bij de oprichting van 
de Autoriteit worden nageleefd; 
onderstreept dat, als de wetgever besluit 
deze Autoriteit op te richten, het 
Parlement onderhandelingen zal starten 
met de andere tak van de 
begrotingsautoriteit, om tijdig 
overeenstemming te bereiken over de 
financiering van de Autoriteit 
overeenkomstig de relevante bepalingen 
van het IIA;

Amendement 3

Voorstel voor een verordening 
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid geheel en al te 

(41) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid geheel en al te 
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waarborgen, moet de Autoriteit de 
beschikking krijgen over een autonome 
begroting met inkomsten uit hoofdzakelijk 
verplichte bijdragen van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en uit de 
algemene begroting van de Europese Unie. 
De communautaire begrotingsprocedure 
moet van toepassing zijn wat de 
communautaire bijdrage betreft. De 
Rekenkamer moet de rekeningen 
controleren.

waarborgen, moet de Autoriteit de 
beschikking krijgen over een autonome 
begroting met inkomsten uit hoofdzakelijk 
verplichte bijdragen van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en uit de 
algemene begroting van de Europese Unie.
Over de EU-financiering van de Autoriteit 
moet overeenstemming worden bereikt 
door de begrotingsautoriteit, zoals bepaald 
in punt 47 van het Interinstitutioneel 
Akkoord tussen het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie van 17 mei 
2006 betreffende de begrotingsdiscipline 
en een goed financieel beheer1 (IIA). De 
begrotingsprocedure van de Unie moet van 
toepassing zijn. De Rekenkamer moet de 
rekeningen controleren. Op de algemene 
begroting is de kwijtingsprocedure van 
toepassing.
1 PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

Motivering

De Autoriteit wordt opgericht als een gedecentraliseerd agentschap van de Europese Unie en zal 
overeenkomstig het IIA worden gefinancierd. Dit moet in de rechtsgrondslag tot uiting komen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 –  lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verplichte bijdragen van de voor toezicht 
op de financiële instellingen bevoegde 
nationale openbare autoriteiten;

a) verplichte bijdragen van de voor toezicht 
op de financiële instellingen bevoegde 
nationale openbare autoriteiten, die worden 
bepaald overeenkomstig een formule die 
gebaseerd is op de stemmenweging van 
artikel 3, lid 3, van het aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gehechte Protocol (nr. 36) 
betreffende de overgangsbepalingen;
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 –  lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een subsidie van de Gemeenschap, die 
in de algemene begroting van de Europese 
Unie (afdeling Commissie) wordt 
opgenomen;

b) een subsidie van de Unie, die in de 
algemene begroting van de Europese Unie 
(afdeling Commissie) wordt opgenomen, 
behoudens een akkoord van de 
begrotingsautoriteit zoals bepaald in 
punt 47 van het IIA;

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De verplichte bijdragen van de 
nationale openbare autoriteiten en de 
subsidie van de Unie, overeenkomstig lid 
1, onder a) en b), zijn aan het begin van 
elk boekjaar beschikbaar.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het Europees Parlement verleent op 
aanbeveling van de Raad, die bij 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
besluit, vóór 15 mei van het jaar N + 2, 
kwijting aan de Autoriteit voor de 
uitvoering van de begroting van het 
boekjaar N.

9. Het Europees Parlement verleent op 
aanbeveling van de Raad, die bij 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
besluit, vóór 15 mei van het jaar N + 2, 
kwijting aan de Autoriteit voor de 
uitvoering van de begroting van het 
boekjaar N die de inkomsten uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
en van de nationale toezichthoudende 
autoriteiten omvat.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur stelt in 
overeenstemming met de Commissie de 
nodige uitvoeringsmaatregelen vast 
volgens de regelingen van artikel 110 van 
het Statuut.

2. De raad van bestuur stelt in 
overeenstemming met de Commissie de 
nodige uitvoeringsmaatregelen vast 
volgens de regelingen van artikel 110 van 
het Statuut. De uitvoeringsmaatregelen 
staan gefundeerde afwijkingen toe om te 
waarborgen dat de vastgestelde taken van 
de Autoriteit op de meest doeltreffende 
wijze worden uitgevoerd.
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