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KORTFATTAD MOTIVERING

Erfarenheterna från den finansiella krisen i Europa visar bland annat att det behövs strängare 
och mer samstämda regler för hela finanssektorn. Flera viktiga åtgärder har redan vidtagits, 
till exempel inrättandet av tre finansiella tillsynsmyndigheter, men det krävs ytterligare 
insatser för att bättre kunna reglera finanssektorn. Ett av de ännu pågående ärendena är detta 
förslag till direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av 
kreditinstitut och värdepappersföretag.

Ur budgethänseende är det mycket viktigt att de europeiska och nationella institutionerna 
stöder denna nya ram på bästa möjliga sätt. Det är därför inte tillräckligt att införa nya regler.
Dessa nya regler måste också kompletteras med tillräckliga finansiella och mänskliga resurser 
för genomförandet av den nya ramen.

Detta förslag skulle kräva att Europeiska bankmyndigheten i) utvecklar cirka 23 tekniska 
standarder och 5 riktlinjer, ii) deltar i rekonstruktionskollegier, fattar beslut vid eventuell 
oenighet och ansvarar för bindande medling, och iii) sörjer för att tredjeländers 
rekonstruktionsförfaranden erkänns i enlighet med artikel 85 och ingår icke bindande 
ramavtal om samarbete med tredjeländer i enlighet med artikel 88. Tekniska standarder ska 
föreligga 12 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft vilket beräknas ske mellan juni 
och december 2013. Kommissionens förslag omfattar långsiktiga uppgifter för Europeiska 
bankmyndigheten som kommer att kräva etablering av fem ytterligare poster (tillfälligt 
anställda) från och med 2014. Dessutom förutses elva utstationerade nationella experter utföra 
tillfälliga uppgifter begränsade till åren 2014 och 2015.

Föredraganden stöder dessa nya poster eftersom de är nödvändiga för genomförandet av 
myndighetens nya uppgifter. Eftersom den slutgiltiga omfattningen av dessa nya uppgifter 
först blir känd i slutet av lagstiftningsförfarandet, uppmanas kommissionen att lägga fram en 
finansieringsöversikt där man fullt ut tar hänsyn till resultatet av 
lagstiftningsöverenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet om att uppfylla budget-
och personalbehoven inom myndigheten och vid kommissionens administration.

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 betonar att 
punkt 47 i det interinstitutionella avtalet 
av den 17 maj 2006 mellan 
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Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och 
sund ekonomisk förvaltning1 bör 
tillämpas vid förlängningen av 
Europeiska bankmyndighetens mandat.
Parlamentet betonar vidare att den 
lagstiftande myndighetens eventuella 
beslut om ett sådant förnyande inte får 
påverka budgetmyndighetens beslut när 
det gäller det årliga budgetförfarandet.
____________________

1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

-1b. Europaparlamentet begär att 
kommissionen lägger fram en 
finansieringsöversikt som fullt ut beaktar 
resultaten från 
lagstiftningsöverenskommelsen mellan 
Europaparlamentet och rådet om att 
tillgodose budget- och personalbehov 
inom Europeiska bankmyndigheten och 
vid kommissionens avdelningar.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Europeiska bankmyndigheten bör 
få nödvändiga finansiella resurser och 
personalresurser för att på ett adekvat sätt 
utföra de ytterligare uppgifter som den 
tilldelas enligt detta direktiv. I detta syfte 
bör det förfarande för fastställande, 
genomförande och kontroll av dess 
budget, som anges i artiklarna 63 och 64 i 
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förordning (EU) nr 1093/2010, ta 
vederbörlig hänsyn till dessa uppgifter.
Budgetmyndigheten bör säkerställa att 
bästa effektivitetsstandard uppnås.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Kostnaderna för de europeiska 
tillsynsmyndigheternas (EBA, Eiopa och 
Esma) uppgifter bör täckas av avgifter 
som tas ut av kreditinstitut. Den avgift 
som tas ut av ett kreditinstitut bör stå i 
proportion till det berörda kreditinstitutets 
betydelse och riskprofil. Avgifterna bör 
tas ut som ett komplement till de avgifter 
som betalas till myndigheterna i de fall 
som anges i de relevanta 
unionsrättsakterna. De avgifter som totalt 
betalas till myndigheterna bör inte 
överstiga deras utgifter. Kommissionen 
uppmanas att under första kvartalet 2013 
lägga fram en undersökning av de 
avgifter som tas ut i de berörda 
myndigheterna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15c) Under en övergångsperiod från 
nationell medfinansiring till delvis 
finansiering genom avgifter bör de 
europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, 
Eiopa och Esma) fullt ut finansieras med 
unionsbudgeten.
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