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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018
(2019/2090(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for 
regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til myndigheden for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 
24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af 
Kommissionens afgørelse 2009/78/EF5, særlig artikel 64,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, 
særlig artikel 108,

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10467, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0060/2020),

1. meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
decharge for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, 
Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for 
regnskabsåret 2018
(2019/2090(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for 
regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til myndigheden for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0057/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 
24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af 
Kommissionens afgørelse 2009/78/EF5, særlig artikel 64,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, 
særlig artikel 108,

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10467, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0060/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for 
regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage 
omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for 
regnskabsåret 2018
(2019/2090(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om institutioner og organer i Den 
Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af 
offentlig tjeneste1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0060/2020),

A. der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
("myndigheden") for regnskabsåret 2018 ifølge myndighedens oversigt over indtægter 
og udgifter2 var på 42 584 409 EUR, hvilket svarer til en stigning på 10,84 % 
sammenlignet med 2017; der henviser til, at stigningen hang sammen med 
myndighedens flytning til Paris; der henviser til, at myndigheden finansieres ved hjælp 
af et bidrag fra Unionen (16 142 578 EUR svarende til 37,91 %) og bidrag fra de 
nationale tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne og observatører (26 441 831 EUR 
svarende til 62,09 %)3;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at 
den har fået rimelig sikkerhed for, at myndighedens årsregnskab er rigtigt, og at de 
underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 
resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,85 %, hvilket er en stigning på 3,94 % 
i forhold til 2017; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 
88,23 %, hvilket svarer til en lille stigning på 0,96 % i forhold til året før;

Performance

2. bemærker, at myndigheden anvender 14 centrale resultatindikatorer til at vurdere, i 
hvilken udstrækning resultaterne ligger inden for myndighedens kontrol, resultaterne af 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0017.
2 EUT C 419 af 19.11.2018, s. 3.
33 EUT C 419 af 19.11.2018, s. 2.
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dens aktiviteter samt til at forbedre budgetforvaltningen;

3. bemærker med tilfredshed, at myndigheden har leveret hovedparten af sine 
forskriftsmæssige produkter i overensstemmelse med sit arbejdsprogram og nået alle de 
fastsatte mål vedrørende anvendelsen af myndighedens serviceleveranceaftaler;

4. glæder sig over, at myndigheden deler praksis, initiativer og skemaer med Den 
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
myndigheden afholder regelmæssige møder med; opfordrer kraftigt myndigheden til 
aktivt at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne;

5. minder om myndighedens nye rolle, opgaver og ressourcer i kampen mod hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme; mener, at en effektiv udførelse denne rolle og disse 
opgaver afhænger af tilsynsrådets støtte; beklager i denne forbindelse forkastelsen af et 
forslag om at undersøge sagen om hvidvask af penge i Danske Bank;

6. minder om, at myndigheden endnu ikke har indledt en undersøgelse af 
udbyttearbitrageordninger såsom Cum-Ex eller Cum-Cum, således som Parlamentet har 
opfordret til; opfordrer myndigheden til sammen med ESMA at undersøge 
udbyttearbitrageordninger med henblik på at standse igangværende praksis og forhindre 
fremtidig praksis, der truer EU's finansielle markeders integritet;

7. beklager, at samarbejdet mellem myndigheden og ESMA i forbindelse med 
forberedelsen af en fælles udbudsprocedure for leje af kontorlokaler i Paris blev stoppet, 
og at myndigheden og ESMA gennemførte særskilte udbudsprocedurer, ikke blot for 
kontorarealer, men også andre relaterede tjenester; opfordrer myndigheden til at aflægge 
rapport til dechargemyndigheden om årsagerne til denne forspildte mulighed for at sikre 
stordriftsfordele og effektivitetsgevinster; opfordrer indtrængende myndigheden til at 
overveje idéen om fælles udbudsprocedurer og deling af ressourcer til overlappende 
opgaver med andre agenturer, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter, eller som er 
beliggende i nærheden af myndighedens hovedsæde;

8. opfordrer myndigheden til at forbedre og intensivere sin kommunikation med 
medlemsstaterne; opfordrer indtrængende myndigheden til at forbedre og intensivere sit 
samarbejde med medlemsstaterne og medlemsstaternes nationale banker og 
kommercielle bankorganer; understreger betydningen af et sådant gnidningsløst 
samarbejde for myndighedens mål om at skabe et fælles regelsæt for bankvirksomhed;

9. understreger, at myndighedens rolle med hensyn til at fremme en fælles tilsynsordning i 
hele det europæiske finansielle system er afgørende for at sikre finansiel stabilitet, et 
bedre integreret, mere effektivt og mere sikkert finansielt marked og en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse i Unionen ved at fremme retfærdighed og gennemsigtighed på 
markederne for varer og finansielle tjenesteydelser;

10. minder om betydningen af at føre tilsyn med finanssektoren, hvilket er et nødvendigt og 
virkelig effektivt instrument til at kunne bekæmpe skattesvig og hvidvask af penge;

11. bemærker, at myndighedens rolle, beføjelser og ressourcer inden for bekæmpelse af 
hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme (AML/CFT) vil blive styrket i 
forbindelse med de nye lovgivningsmæssige forslag, der blev nået politisk enighed om i 
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marts 20194; understreger, at myndigheden bør indtage en førende rolle i forebyggelsen 
af hvidvask af penge ved at drage fordel af de nye beføjelser og oprettelsen af et nyt 
internt AML/CFT-udvalg, og at myndigheden derfor bør have øget kapacitet med 
hensyn til menneskelige og materielle ressourcer, således at den effektivt kan bidrage til 
en konsekvent og effektiv forebyggelse af anvendelsen af det finansielle system til 
hvidvask af penge og finansiering af terrorisme;

12. understreger, at myndigheden i forbindelse med udøvelsen af sine aktiviteter skal lægge 
særlig vægt på at sikre forenelighed med EU-lovgivningen og at overholde 
proportionalitetsprincippet og de grundlæggende principper for det indre marked;

13. opfordrer indtrængende myndigheden til at fremsætte forslag til at mindske byrden ved 
tilsynsindberetning for små og ikkekomplekse institutter inden for den tidsfrist, der er 
fastsat af Parlamentet og Rådet, for at opnå øget proportionalitet5; anmoder 
myndigheden om at sikre en konsekvent anvendelse af definitioner i alle 
lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige dokumenter6;

14. noterer sig, at myndighedens arbejdsbyrde er under konstant udvikling og både omfatter 
reguleringsmæssige opgaver og håndhævelse og anvendelse af EU-retten; bemærker, at 
budget- og personaleressourcer er blevet omfordelt internt med henblik på at lette denne 
udvikling; understreger, at myndigheden aldrig må forsøge at gå ud over sit mandat; 
påpeger, at fokus på det mandat, som Parlamentet og Rådet har givet, vil føre til en 
mere effektiv og produktiv anvendelse af ressourcerne;

15. anmoder myndigheden om at foretage en undersøgelse af udbyttearbitrageordninger 
som f.eks. Cum-Ex med henblik på at vurdere potentielle trusler mod de finansielle 
markeders integritet og mod de nationale budgetter, fastslå arten og omfanget af aktører 
i sådanne ordninger, vurdere, om der var tale om overtrædelser af enten EU-retten eller 
national ret, vurdere de foranstaltninger, der er truffet af de finansielle 
tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, og fremsætte passende henstillinger om 
reformer og foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder;

Personalepolitik

16. bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 97,93 % pr. 31. december 2018 
med 145 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget 
(sammenlignet med 134 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 2018 desuden 
var 42 kontraktansatte og 16 udstationerede nationale eksperter, der arbejdede for 
myndigheden;

17. bemærker, at myndigheden offentliggør stillingsopslag på sit websted og på Det 
Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted samt gennem andre tilknyttede 
kanaler med henblik på at skabe større opmærksomhed herom;

18. bemærker med bekymring, at myndigheden i 2018 ifølge Revisionsrettens beretning ud 
over sit eget personale anvendte 42 vikarbureauansatte, heraf 27 til IT-relaterede 
funktioner, og at kun 13 af myndighedens egne medarbejdere arbejdede med IT, hvilket 

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_19_1655 
5 Baseret på input fra IHK München og Genossenschaftsverband Bayern.
6 Baseret på input fra Michael Ikrath, medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.



PE639.863v02-00 10/19 RR\1200311DA.docx

DA

medførte en kritisk afhængighed af vikarbureauet på et område, som er centralt for 
myndighedens virksomhed; opfordrer indtrængende myndigheden til at adressere den 
betydelige risiko, som dette kan have for forretningskontinuiteten, i forbindelse med 
drøftelsen med Parlamentet og Rådet om tildeling af personale til myndigheden;

19. noterer sig med bekymring, at der er indberettet en ulige kønsfordeling for 2018 for så 
vidt angår den øverste ledelse (fem mænd og én kvinde), og at der ikke er nogen 
kvinder i bestyrelsen (fem mænd);

Udbud

20. bemærker, at myndigheden har deltaget i flere interinstitutionelle udbudsprocedurer 
sammen med Kommissionens generaldirektorater og andre agenturer;

21. glæder sig over, at myndigheden ifølge Revisionsrettens beretning gjorde en betydelig 
indsats med hensyn til at udarbejde udbudsdokumenterne og metoden til evaluering af 
tilbuddene; bemærker imidlertid, at der stadig er plads til at anvende mere meningsfulde 
tildelingskriterier, og at tilbudsgiverne i forbindelse med udbudsproceduren for 
myndighedens fremtidige lokaler fik ekstra evalueringspoint, hvis de erklærede, at de 
også kunne tilbyde plads nok til også at huse ESMA i samme bygning, og at den valgte 
tilbudsgiver havde modtaget disse point, men i sidste ende ikke deltog i 
udbudsproceduren for ESMA's bygninger;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

22. anerkender de foranstaltninger, som myndigheden allerede har iværksat, og dens 
fortsatte bestræbelser på at sikre gennemsigtighed, forebygge og håndtere 
interessekonflikter og beskytte whistleblowere; noterer sig, at der er behov for 
yderligere skridt for at forebygge og håndtere interessekonflikter og for at styrke 
gennemsigtigheden i myndighedens aktiviteter gennem rapportering om de møder, som 
myndighedens medarbejdere holder med eksterne interessenter, og offentliggørelse af 
sådanne rapporter på myndighedens websted;

23. der minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 16. januar 2020 om "institutioner og 
organer i Den Økonomiske og Monetære Union:  Forebyggelse af interessekonflikter 
efter udtræden af offentlig tjeneste" bemærkede, at det er bekymret over den 
interessekonflikt, der er opstået som følge af udnævnelsen af myndighedens 
administrerende direktør som administrerende direktør for sammenslutningen af 
finansielle markeder i Europa (AFME) fra den 1. februar 2020, og som ikke i 
tilstrækkelig grad blev adresseret gennem de restriktioner, som tilsynsrådet indførte; 
udtrykker sin bekymring over, at myndighedens tilsynsråd også har indstillet en 
kandidat til stillingen som administrerende direktør, der tidligere var ansat som 
administrerende direktør for advocacy ved AFME; understreger, at beskæftigelse efter 
offentlig tjeneste og "svingdørsinteressekonflikter" er et fælles problem for mange 
organer og agenturer i hele EU, som indvirker på deres omdømme; opfordrer 
myndigheden til at styrke sin politik vedrørende interessekonflikter;

24. noterer sig, at afdelingen til bekæmpelse af svig i kølvandet på udarbejdelsen af 
myndighedens strategi for bekæmpelse af svig for perioden 2015-2017 er fortsat med at 
koordinere og gennemføre strategien; 
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Intern kontrol

25. bemærker, at en af de vigtigste forpligtelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/104/EF7 og i Det Forenede Kongeriges arbejdsmarkedslovgivning ifølge 
Revisionsrettens beretning består i, at vikaransatte skal have de samme arbejdsvilkår 
som personale, der er ansat direkte af brugervirksomheden; bemærker imidlertid, at 
kontrakterne ikke fastsatte eksplicit, at vikarbureauerne skulle leve op til denne 
forpligtelse, og at der ikke er bevis for, at myndigheden selv sammenlignede 
arbejdsvilkårene for sine egne ansatte og vikarerne, hvilket skabte risici for retstvister 
og omdømmemæssige risici; opfordrer myndigheden til at analysere arbejdsvilkårene 
for sine vikarer og sikre, at de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og den 
nationale arbejdsmarkedslovgivning;

26. bemærker, at myndigheden i forlængelse af, at Kommissionens Interne 
Revisionstjeneste i 2018 udsendte revisionsrapporten "The Single Rulebook – 
Questions & Answers in the European Banking Authority", udarbejdede en 
handlingsplan med henblik på at adressere en række muligheder for forbedring; 
opfordrer myndigheden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om udviklingen 
på dette område;

Øvrige bemærkninger

27. bemærker, at myndighedens hjemsted på grund af Det Forenede Kongeriges beslutning 
om at udtræde af Unionen gradvist er blevet flyttet til Paris, Frankrig, siden marts 2019; 
bemærker, at der i myndighedens regnskaber er hensat 4,7 mio. EUR til flytterelaterede 
omkostninger, og at der fortsat er opført 10,4 mio. EUR i fremtidige kontraktmæssige 
betalinger for kontorerne i London;

28. understreger, at det finansielle system har et ansvar for at håndtere 
bæredygtighedsudfordringer og sikre, at Unionen opfylder sine forpligtelser i henhold 
til Parisaftalen inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer; fremhæver myndighedens afgørende rolle med hensyn til at integrere 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i den lovgivningsmæssige og 
tilsynsmæssige ramme og med hensyn til at mobilisere og lede private kapitalstrømme i 
retning af bæredygtige investeringer; understreger derfor behovet for tilstrækkelige 
ressourcer til at overvåge de finansielle institutioners og de nationale kompetente 
myndigheders gennemførelse af denne ramme;

29. er af den opfattelse, at Revisionsretten bør foretage en revision af effektiviteten og 
omkostningseffektiviteten af myndighedens flytning, når alle omkostninger ved 
flytningen kendes, med henblik på at identificere bedste praksis og undersøge 
muligheder for forbedring;

30. opfordrer myndigheden til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til 
offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde (EUT L 327 af 
5.12.2008, s. 9).
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o     o

31. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 20208 om agenturernes 
resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

8 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0000.
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27.1.2020

UDTALELSE FRA ØKONOMI- OG VALUTAUDVALGET

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for 
regnskabsåret 2018
(2019/2090(DEC))

Ordfører for udtalelse: Derk Jan Eppink

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at Revisionsretten er af den opfattelse, at de transaktioner, der ligger til 
grund for årsregnskabet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("myndigheden") 
for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2. understreger, at myndighedens rolle med hensyn til at fremme en fælles tilsynsordning i 
hele EU's finansielle system er af afgørende betydning for at sikre finansiel stabilitet, et 
bedre integreret, mere effektivt og mere sikkert finansielt marked og en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse i Unionen ved at fremme retfærdighed og gennemsigtighed på 
markederne for varer og finansielle tjenesteydelser;

3. minder om betydningen af at føre tilsyn med finanssektoren, hvilket er et nødvendigt og 
virkelig effektivt instrument til at kunne bekæmpe skattesvig og hvidvask af penge;

4. understreger, at det finansielle system har et ansvar for at håndtere 
bæredygtighedsudfordringer og sikre, at Unionen opfylder sine forpligtelser i henhold 
til Parisaftalen inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer; fremhæver myndighedens afgørende rolle med hensyn til at integrere 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i den lovgivningsmæssige og 
tilsynsmæssige ramme og med hensyn til at mobilisere og lede private kapitalstrømme i 
retning af bæredygtige investeringer; understreger derfor behovet for tilstrækkelige 
ressourcer til at overvåge de finansielle institutioners og de nationale kompetente 
myndigheders gennemførelse af denne ramme;

5. bemærker, at myndighedens rolle, beføjelser og ressourcer inden for bekæmpelse af 
hvidvask af penge og af finansiering af terrorisme (AML/CFT) vil blive styrket i 
forbindelse med de nye lovgivningsmæssige forslag, der blev nået politisk enighed om i 
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marts 20191; understreger, at myndigheden bør indtage en førende rolle i forebyggelsen 
af hvidvask af penge ved at drage fordel af de nye beføjelser og oprettelsen af et nyt 
internt AML/CFT-udvalg, og at myndigheden derfor bør have øget kapacitet med 
hensyn til menneskelige og materielle ressourcer, således at den effektivt kan bidrage til 
en konsekvent og effektiv forebyggelse af anvendelsen af det finansielle system til 
hvidvask af penge og finansiering af terrorisme;

6. understreger, at myndigheden i forbindelse med udøvelsen af sine aktiviteter skal lægge 
særlig vægt på at sikre forenelighed med EU-lovgivningen og at overholde 
proportionalitetsprincippet og de grundlæggende principper for det indre marked;

7. opfordrer indtrængende myndigheden til at fremsætte forslag til at mindske byrden ved 
tilsynsindberetning for små og ikkekomplekse institutter inden for den tidsfrist, der er 
fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet, for at opnå øget proportionalitet2; anmoder 
myndigheden om at sikre en konsekvent anvendelse af definitioner i alle 
lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige dokumenter3;

8. understreger betydningen af en åben, effektiv og uafhængig forvaltning for alle EU-
agenturer og Unionen som helhed; minder om problemet med interessekonflikter, der 
opstår som følge af "svingdørssituationer", og understreger behovet for en samlet retlig 
ramme til håndtering af sådanne spørgsmål;

9. noterer sig, at myndighedens arbejdsbyrde er under konstant udvikling og både omfatter 
reguleringsmæssige opgaver og håndhævelse og anvendelse af EU-retten; bemærker, at 
budget- og personaleressourcer er blevet omfordelt internt med henblik på at lette denne 
udvikling; understreger, at myndigheden aldrig må forsøge at gå ud over sit mandat; 
påpeger, at fokus på det mandat, som Europa-Parlamentet og Rådet har givet, vil føre til 
en mere effektiv og produktiv anvendelse af ressourcerne;

10. bemærker på baggrund af Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for 
regnskabsåret 20184, at vikarer skal have de samme arbejdsvilkår som personale, der er 
ansat direkte af brugervirksomheden; bemærker imidlertid, at det forekommer 
sandsynligt, at myndigheden ikke foretog nogen sammenligning af arbejdsvilkårene for 
sit eget personale og for vikaransatte; opfordrer derfor myndigheden til at analysere 
arbejdsvilkårene for sine vikarer og sikre, at de er i overensstemmelse med EU-
lovgivningen og den nationale arbejdsmarkedslovgivning;

11. sætter spørgsmålstegn ved, om anvendelsen af vikarer og eksterne konsulenter i stedet 
for en forøgelse af antallet af egne ansatte er den bedste udnyttelse af ressourcerne på 
lang sigt, navnlig inden for strategiske sektorer såsom IT, hvilket Revisionsretten også 
anfører;

12. minder om, at myndigheden endnu ikke har indledt en undersøgelse af 
udbyttearbitrageordninger såsom Cum-Ex eller Cum-Cum, således som Europa-
Parlamentet har opfordret til5;

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_19_1655 
2 Baseret på input fra IHK München og Genossenschaftsverband Bayern.
3 Baseret på input fra Michael Ikrath, medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.
4 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1. 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_DA.html
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13. anmoder myndigheden om at foretage en undersøgelse af udbyttearbitrageordninger 
som f.eks. Cum-Ex med henblik på at vurdere potentielle trusler mod de finansielle 
markeders integritet og mod de nationale budgetter, fastslå arten og omfanget af aktører 
i sådanne ordninger, vurdere, om der var tale om overtrædelser af enten national ret 
eller EU-retten, vurdere de foranstaltninger, der er truffet af de finansielle 
tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, og fremsætte passende henstillinger om 
reformer og foranstaltninger til de berørte kompetente myndigheder;

14. beklager, at mulighederne for stordriftsfordele og effektivitetsgevinster ikke blev 
udnyttet på grund af beslutningen om ikke at have fælles udbudsprocedurer mellem 
myndigheden og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), 
da myndigheden flyttede sit hovedsæde fra London til Paris; opfordrer myndigheden til 
at styrke samarbejdet med ESMA om administrative støttetjenester og facility 
management services, som ikke er relateret til dens centrale aktiviteter, hvis det er 
muligt;

15. bemærker, at myndighedens regnskab som følge af den afsluttede flytning af 
hovedsædet til Paris i 2019 indeholder hensættelser til flytterelaterede omkostninger på 
4,7 mio. EUR og hensættelser til resterende fremtidige kontraktbetalinger vedrørende 
myndighedens kontorer i London til et beløb af 10,4 mio. EUR; foreslår, at der 
foretages en revision, når alle flytningens omkostninger og konsekvenser er klare, med 
henblik på at fastlægge bedste praksis og områder, hvor der kan ske forbedringer;

16. minder om myndighedens nye rolle, opgaver og ressourcer i kampen mod hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme; mener, at en effektiv udførelse denne rolle og disse 
opgaver afhænger af tilsynsrådets støtte;

17. beklager i denne forbindelse forkastelsen af et forslag om at undersøge sagen om 
hvidvask af penge i Danske Bank.
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