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BEKNOPTE MOTIVERING

Een van de lessen die wij hebben geleerd van de financiële crisis in Europa is dat er behoefte 
is aan strengere en coherentere regels voor de gehele financiële sector. Er is in dat opzicht al 
een aantal belangrijke maatregelen genomen, zoals de instelling van drie financiële 
toezichtsorganen, maar er zijn meer inspanningen noodzakelijk om de financiële sector beter 
te reguleren. Een van de nog openstaande dossiers is het voorstel voor een richtlijn 
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

Uit het oogpunt van de begroting is het van essentieel belang dat dit nieuwe kader zoveel 
mogelijk door de Europese en de nationale instellingen wordt ondersteund. Nieuwe regels 
alleen volstaan echter niet; er zijn ook voldoende financiële en menselijke middelen nodig om 
het nieuwe kader ten uitvoer te leggen.

Volgens het onderhavige voorstel dient de Europese Bankautoriteit (EBA): i) circa 23 
technische normen en 5 richtsnoeren te ontwikkelen, ii) deel te nemen aan 
afwikkelingscolleges, besluiten te nemen in geval van meningsverschillen en met bindende 
kracht bemiddelend op te treden, en iii) overeenkomstig artikel 85 voor de erkenning van 
afwikkelingsprocedures van derde landen te zorgen en overeenkomstig artikel 88 niet-
bindende kaderovereenkomsten voor samenwerking met derde landen te sluiten. De 
technische normen moeten klaar zijn 12 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn, die 
tussen juni en december 2013 is gepland. Het voorstel van de Commissie brengt taken van 
lange duur voor de EBA met zich mee, waarvoor vanaf 2014 5 extra ambten (tijdelijke 
functionarissen) vereist zullen zijn. Daarnaast wordt nog in 11 gedetacheerde nationale 
deskundigen voorzien om de tot de jaren 2014 en 2015 beperkt blijvende tijdelijke taken te 
vervullen.

De rapporteur steunt het voorstel voor nieuwe posten, aangezien zij noodzakelijk zijn opdat 
het agentschap zijn nieuwe taken kan vervullen. Maar aangezien deze nieuwe taken pas 
definitief bekend zullen zijn aan het eind van de wetgevingsprocedure, wordt de Commissie 
verzocht een financieel memorandum in te dienen dat ten volle rekening houdt met de 
gevolgen van de wetgevingsovereenkomst tussen het Europees Parlement en de Raad om te 
voldoen aan de begrotings- en personele eisen binnen de Autoriteit en de diensten van de 
Commissie.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en 
monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

-1 bis. benadrukt dat punt 47 van het 
Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 
2006 tussen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie over de 
begrotingsdiscipline en een goed 
financieel beheer1 van toepassing dient te 
zijn op de uitbreiding van het takenpakket 
van Europese Bankautoriteit; benadrukt 
dat elk besluit van de wetgevingsautoriteit 
met het oog op die uitbreiding geen 
afbreuk mag doen aan de besluiten van de 
begrotingsautoriteit in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure;
____________________

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

-1 ter. verzoekt de Commissie een nieuw 
financieel memorandum in te dienen dat 
ten volle rekening houdt met de gevolgen 
van de wetgevingsovereenkomst tussen 
het Europees Parlement en de Raad om te 
voldoen aan de begrotings- en personele 
eisen in de Europese Bankautoriteit en de 
diensten van de Commissie;
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De EBA moet worden uitgerust 
met passende financiële en personele 
middelen die noodzakelijk zijn om de 
aanvullende, krachtens deze richtlijn 
toegewezen taken naar behoren te 
vervullen. Daartoe moet in de procedure 
voor de opstelling en de uitvoering van en 
het toezicht op de begroting, zoals 
vastgesteld in de artikelen 63 en 64 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 rekening 
worden gehouden met deze taken. De 
begrotingsautoriteit moet waarborgen dat 
wordt voldaan aan de beste normen op het 
gebied van doeltreffendheid.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) De uit de taken van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten (EBA, 
EAVB, ESMA) voortvloeiende uitgaven 
worden gefinancierd door het aanrekenen 
van vergoedingen aan de 
kredietinstellingen. Het bedrag van de 
aan een kredietinstelling aangerekende 
vergoeding is evenredig met het belang en 
het risicoprofiel van de betrokken 
kredietinstelling. Deze vergoedingen 
komen bovenop de vergoedingen die aan 
de autoriteiten worden uitbetaald in de 
gevallen die in de relevante EU-
wetgevingsinstrumenten zijn bepaald. Het 
totale bedrag aan vergoedingen dat aan 
de autoriteiten wordt uitbetaald mag niet 
hoger zijn dan hun uitgaven. De Europese 
Commissie dient in het eerste kwartaal 
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van 2013 een analyse te presenteren van 
het aanrekenen van vergoedingen in de 
betrokken agentschappen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 quater (nieuw)

Door  de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quater) Tijdens de overgangsperiode 
van het stelsel van nationale 
cofinanciering naar de gedeeltelijke 
financiering met vergoedingen, worden de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
(EBA, EAVB, ESMA) volledig uit de 
Uniebegroting gefinancierd.
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