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KORT BEGRUNDELSE

En af erfaringerne fra den finansielle krise i Europa er behovet for strengere og mere 
sammenhængende regler for hele den finansielle sektor. Der er allerede truffet forskellige 
vigtige foranstaltninger, som f.eks. oprettelsen af tre finansielle tilsynsmyndigheder, men der 
er behov for yderligere bestræbelser for bedre at kunne regulere den finansielle sektor. Et 
endnu udestående dossier er dette forslag til direktiv om et regelsæt for genopretning og 
afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Fra en budgetmæssig synsvinkel er det afgørende, at de europæiske og nationale institutioner 
støtter op om dette nye regelsæt på bedst mulig vis. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at 
etablere nye regler. Disse nye regler skal også suppleres med tilstrækkelige finansielle og 
menneskelige ressourcer til at gennemføre det nye regelsæt. 

I henhold til nærværende forslag skal EBA i) udvikle omkring 23 tekniske standarder og 5 
retningslinjer, ii) deltage i afviklingskollegier, træffe afgørelse i tilfælde af tvister og foretage 
bindende mægling og iii) sørge for anerkendelse af tredjelandes afviklingsprocedurer i 
henhold til artikel 85 samt indgå ikke-bindende samarbejdsaftaler med tredjelande i henhold 
til artikel 88. De tekniske standarder skal foreligge 12 måneder efter, at direktivet er trådt i 
kraft, hvilket forventes at ske mellem juni og december 2013. Kommissionens forslag 
omfatter bl.a. langsigtede opgaver for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, der gør det 
nødvendigt at oprette 5 yderligere stillinger (midlertidigt ansatte) fra og med 2014. Herudover 
vil der være behov for 11 udstationerede nationale eksperter til at udføre midlertidige 
opgaver, men kun i 2014 og 2015.

Ordføreren støtter disse nye stillinger, da de er nødvendige for at gennemføre myndighedens 
nye opgaver. Da det endelige omfang af de nye opgaver imidlertid først vil være kendt ved 
lovgivningsprocedurens afslutning, anmodes Kommissionen om at forelægge en 
finansieringsoversigt, som fuldt ud tager højde for resultatet af den lovgivningsmæssige aftale 
mellem Europa-Parlamentet og Rådet om at opfylde de budgetmæssige og personalemæssige 
behov hos myndigheden og i Kommissionens tjenestegrene.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt – 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- 1a. understreger, at punkt 47 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
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Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning1 bør
finde anvendelse på udvidelsen af 
mandatet for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed; understreger, at 
enhver afgørelse, der træffes af den 
lovgivende myndighed til fordel for en 
sådan forlængelse, ikke berører de 
afgørelser, budgetmyndigheden træffer 
inden for rammerne af den årlige 
budgetprocedure;
________________
1EFT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt – 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

- 1b. anmoder Kommissionen om at 
forelægge en finansieringsoversigt, der 
fuldt ud tager hensyn til resultatet af den 
lovgivningsmæssige aftale mellem 
Europa-Parlamentet og Rådet om at 
opfylde de budget- og personalemæssige 
behov i Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed og i 
Kommissionens tjenestegrene;

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) EBA bør tildeles tilstrækkelige 
økonomiske og personalemæssige 
ressourcer til, at den på fyldestgørende 
måde kan udføre de ekstra opgaver, den 
pålægges i medfør af dette direktiv. 
Proceduren for udarbejdelse, 
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gennemførelse og kontrol af EBA's 
budget, som er fastsat i artikel 63 og 64 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1093/2010, bør med 
henblik herpå tage behørigt højde for 
disse opgaver. Budgetmyndigheden bør 
sikre, at de bedste standarder for 
effektivitet er opfyldt.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Udgifterne til de europæiske 
tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og 
ESMA) vedrørende deres opgaver bør 
dækkes ved gebyropkrævning fra 
kreditinstitutter. Det gebyr, der opkræves 
af et kreditinstitut, bør stå i rimeligt 
forhold til det berørte kreditinstituts 
betydning og risikoprofil. Disse gebyrer 
bør opkræves som supplement til andre 
gebyrer, der betales til myndighederne i de 
tilfælde, som er præciseret i de relevante 
EU-retlige instrumenter. Den samlede 
gebyrsum, som betales til myndighederne, 
bør ikke overstige deres udgifter. 
Anmoder Kommissionen om i første 
kvartal af 2013 at forelægge en analyse af 
gebyropkrævningen i de berørte organer.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 15 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15c) I en overgangsperiode fra national 
medfinansiering til delvis 
gebyrfinansiering bør de europæiske 
tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og 
ESMA) finansieres over EU-budgettet.
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