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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för 
budgetåret 2018
(2019/2090(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för 
budgetåret 2018,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med 
byråernas svar1,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja 
myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 
(05761/2020 – C9-0057/2020),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt 
artikel 208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (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 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 
24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/78/EG5, särskilt artikel 64,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 

1 EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417, 11.12.2019, s. 34.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
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i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20126, särskilt 
artikel 108,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-
fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10467, särskilt artikel 105,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0060/2020).

1. Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten 
ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 
som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska 
bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

6 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
7 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018
(2019/2090(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för 
budgetåret 2018,

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2018, med 
byråernas svar1,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2020 om att bevilja 
myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 
(05761/2020 – C9-0057/2020),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt artikel 
208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (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 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 
24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av 
kommissionens beslut 2009/78/EG5, särskilt artikel 64,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20126, särskilt 
artikel 108,

1 EUT C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417, 11.12.2019, s. 34.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
6 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-
fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10467, särskilt artikel 105,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0060/2020).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska 
bankmyndigheten för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande 
direktören för Europeiska bankmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten 
samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

7 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018
(2019/2090(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 
Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2018,

– med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ 
inom Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter 
avslutad anställning i offentlig tjänst1,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0060/2020), och av 
följande skäl:

A. Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska bankmyndigheten2 (nedan kallad 
myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2018 till 
42 584 409 EUR, vilket innebär en ökning med 10,84 % jämfört med 2017. Ökningen 
hängde samman med myndighetens flytt till Paris. Myndigheten finansieras med bidrag 
från unionen (16 142 578 EUR, vilket motsvarar 37,91 %) och bidrag från 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och observatörer (26 441 831 EUR, vilket 
motsvarar 62,09 %)3.

B. Revisionsrätten förklarar i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska 
bankmyndigheten för budgetåret 2018 att man har uppnått en rimlig säkerhet om att 
myndighetens årliga räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande 
transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatserna för uppföljning av 
budgeten under budgetåret 2018 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,85 %, 
vilket är en ökning med 3,94 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar att 
genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 88,23 %, vilket innebär en 
liten ökning med 0,96 % jämfört med föregående år.

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0017.
2 EUT C 419, 19.11.2018, s. 3.
3 EUT C 419, 19.11.2018, s. 2.
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Resultat

2. Europaparlamentet noterar att myndigheten använder fjorton centrala resultatindikatorer 
för att bedöma, i den utsträckning som resultaten ligger inom myndighetens kontroll, 
resultaten av dess verksamhet och för att förbättra budgetförvaltningen.

3. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten levererade lejonparten 
av sina regleringsprodukter i linje med sitt arbetsprogram och uppnådde alla de mål som 
anges i tillämpningsdokumenten för myndighetens servicenivåavtal.

4. Europaparlamentet välkomnar att myndigheten delar praxis, initiativ och mallar med 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten, med vilka myndigheten håller regelbundna möten. 
Myndigheten uppmanas med eftertryck att aktivt söka ytterligare och bredare samarbete 
med alla unionens byråer.

5. Europaparlamentet påminner om myndighetens nya roll, uppgifter och resurser i 
kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Parlamentet anser att ett 
effektivt genomförande av denna roll och dessa uppgifter är beroende av stöd från 
tillsynsstyrelsen. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att ett förslag om att 
undersöka ärendet om penningtvätt i Danske Bank avvisades.

6. Europaparlamentet påminner om att myndigheten hittills inte har inlett någon 
undersökning av utdelningsarbitrageuppläggen såsom cum-ex eller cum-cum, något 
som parlamentet begärt. Myndigheten uppmanas att tillsammans med Esma undersöka 
arbitrageuppläggen för att sätta stopp för dagens praxis och förhindra framtida sådan 
som hotar unionens finansiella marknaders integritet.

7. Europaparlamentet beklagar att samarbetet mellan myndigheten och Esma för att skapa 
ett gemensamt upphandlingsförfarande för hyra av kontorslokaler i Paris stoppades och 
att båda myndigheterna genomförde separata upphandlingsförfaranden, inte bara för 
kontorsutrymme utan även för andra relaterade tjänster. Myndigheten uppmanas att 
rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om orsakerna till missade 
möjligheter att uppnå stordriftsfördelar och effektivitetsvinster. Myndigheten uppmanas 
att överväga möjligheten till gemensamma upphandlingsförfaranden och resursdelning 
för överlappande uppgifter bland andra byråer med liknande verksamhet eller i närheten 
av myndighetens huvudkontor.

8. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att förbättra och intensifiera sin 
kommunikation med medlemsstaterna. Myndigheten uppmanas att förbättra och 
intensifiera sitt samarbete med medlemsstaterna och medlemsstaternas nationella 
banker och kommersiella bankorgan. Parlamentet betonar vikten av ett sådant smidigt 
samarbete för att uppnå myndighetens mål att skapa en gemensam bankregelbok.

9. Europaparlamentet betonar att myndighetens roll i främjandet av en gemensam 
tillsynsordning för hela det europeiska finanssystemet är av avgörande betydelse för att 
trygga finansiell stabilitet, en mer integrerad, effektivare och säkrare finansmarknad och 
en hög nivå av konsumentskydd i unionen genom att främja rättvisa och transparens på 
marknaden för varor och finansiella tjänster.
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10. Europaparlamentet betonar betydelsen av finanssektorstillsyn, som är ett nödvändigt 
och verkligt effektivt instrument för att bekämpa skattebedrägerier och penningtvätt.

11. Europaparlamentet noterar att myndigheten kommer att få se sin roll, sina befogenheter 
och sina resurser för bekämpning av penningtvätt och finansiering stärkta i samband 
med de nya lagstiftningsförslag som det nåddes en politisk överenskommelse om i mars 
20194. Parlamentet betonar att myndigheten bör spela en ledande roll när det gäller att 
förebygga penningtvätt, utnyttja de nya befogenheterna och skapa en ny intern 
kommitté för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och därför bör 
få ökad kapacitet inom mänskliga och materiella resurser för att effektivt kunna 
förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av 
terrorism på ett konsekvent och effektivt sätt.

12. Europaparlamentet betonar att myndigheten vid genomförandet av sin verksamhet 
måste fästa särskild uppmärksamhet vid att säkerställa överensstämmelse med 
unionslagstiftningen, respektera proportionalitetsprincipen och uppfylla de 
grundläggande principerna för den inre marknaden.

13. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att lägga fram sina förslag för att minska 
tillsynsrapporteringsbördan för små och icke-komplexa institut inom den tidsram som 
parlamentet och rådet satt, i syfte att uppnå större proportionalitet5. Myndigheten 
uppmanas att se till att definitioner används på ett konsekvent sätt i alla föreskrifter och 
icke föreskrivande dokument6.

14. Europaparlamentet noterar att myndighetens arbetsbörda ökar konstant och nu omfattar 
både regleringsuppgifter och genomförandet och tillämpningen av unionsrätten. 
Parlamentet noterar att för att underlätta denna utveckling har budget- och 
personalresurser omfördelats internt. Parlamentet betonar att myndigheten aldrig får 
försöka att gå utöver sitt mandat. Parlamentet påpekar att fokus på det mandat som 
tilldelats av parlamentet och rådet kommer att leda till en mer ändamålsenlig och 
effektiv resursanvändning.

15. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att genomföra en undersökning av 
utdelningsarbitrage, såsom cum-ex-uppläggen, för att bedöma potentiella hot mot 
finansmarknadernas integritet och nationella budgetar, fastställa vilka aktörerna är och 
hur många de är, bedöma om det förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning, bedöma de åtgärder som vidtagits av de finansiella 
tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, och utfärda lämpliga rekommendationer för 
reformer och för åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

Personalpolitik

16. Europaparlamentet noterar att 97,93 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta 
den 31 december 2018, med 145 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt 
unionsbudgeten, jämfört med 134 godkända tjänster 2017. Parlamentet noterar 
dessutom att 42 kontraktsanställda och 16 utstationerade nationella experter arbetade för 
myndigheten 2018.

4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1655 
5 På grundval av uppgifter från IHK München och Genossenschaftsverband Bayern.
6 På grundval av uppgifter från Michael Ikrath, ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
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17. Europaparlamentet noterar att myndigheten offentliggör meddelanden om lediga 
tjänster på sin webbplats och på Europeiska rekryteringsbyråns webbplats och via andra 
relaterade kanaler för att öka publiciteten.

18. Europaparlamentet noterar oroat att enligt revisionsrättens rapport anlitade myndigheten 
2018, utöver sin egen personal, 42 inhyrda personer varav 27 för it-relaterade 
funktioner, och att endast 13 av myndighetens egen personal arbetar med IT, vilket 
skapade ett kritiskt beroende av bemanningsföretaget på ett område som är av central 
betydelse för myndighetens verksamhet. Myndigheten uppmanas att ta itu med denna 
betydande risk för verksamhetskontinuiteten med parlamentet och rådet när den 
diskuterar tilldelningen av personal för byrån.

19. Europaparlamentet noterar med oro att en ojämn könsfördelning rapporteras för 2018 
när det gäller de högre cheferna (5 män och 1 kvinna) och att det inte finns någon 
kvinnlig ledamot av förvaltningsstyrelsen (5 män).

Upphandling

20. Europaparlamentet noterar att myndigheten har deltagit i flera interinstitutionella 
upphandlingsförfaranden med kommissionens generaldirektorat och andra byråer.

21. Europaparlamentet välkomnar att enligt revisionsrättens rapport har myndigheten gjort 
stora ansträngningar för att utarbeta upphandlingsdokument och en metod för 
utvärdering av anbud. Parlamentet noterar dock att det fortfarande finns utrymme för att 
tillämpa mer meningsfulla tilldelningskriterier och att anbudsgivarna i 
upphandlingsförfarandet för myndighetens framtida lokaler har fått extra 
utvärderingspoäng om de förklarat att de också skulle kunna erbjuda tillräckligt med 
utrymme för att stå som värd för Esma i samma byggnad och att den vinnande 
anbudsgivaren fått dessa poäng, men att denna till slut inte deltog i 
upphandlingsförfarandet för Esmas lokaler.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

22. Europaparlamentet är medvetet om de åtgärder som myndigheten redan har vidtagit och 
dess pågående insatser för att säkerställa transparens, för att förebygga och hantera 
intressekonflikter och för att skydda visselblåsare. Parlamentet noterar att ytterligare 
åtgärder behöver vidtas för att förebygga och hantera intressekonflikter, öka 
transparensen i myndighetens verksamhet genom att rapportera om de möten som 
myndighetens personal har med externa intressenter, och att dessa finns tillgängliga på 
byråns webbplats.

23. Europaparlamentet påminner att man i sin resolution av den 16 januari 2020 om 
institutioner och organ inom Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av 
intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst Europaparlamentet 
betonade att man var bekymrad över den intressekonflikt som uppstått till följd av 
utnämningen av myndighetens verkställande direktör till chef för AFME (Association 
for Financial Markets in Europe) från och med den 1 februari 2020 och där 
tillsynsstyrelsens begränsningar inte beaktades i tillräcklig utsträckning. Parlamentet 
uttrycker sin oro över att myndighetens tillsynsstyrelse också har föreslagit en kandidat 
till befattningen som verkställande direktör som tidigare var anställd som verkställande 
direktör för intressebevakande verksamhet vid AFME. Parlamentet betonar att 
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verksamhet efter avslutad anställning i offentlig tjänst och svängdörrsproblematik är ett 
problem som är gemensamt för många institutioner och byråer i EU och att det påverkar 
deras anseende. Myndigheten uppmanas att stärka sin policy när det gäller 
intressekonflikter.

24. Europaparlamentet noterar att gruppen för bedrägeribekämpning, till följd av 
utarbetandet av myndighetens strategi mot bedrägerier för perioden 2015–2017, har 
fortsatt att samordna och genomföra strategin. 

Internkontroller

25. Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att en viktig skyldighet enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG7 och Förenade kungarikets 
arbetslagstiftning är att tillfälliga arbetstagare ska ha samma arbetsvillkor som anställda 
vid kundföretaget. Parlamentet noterar dock att det i avtalen inte uttryckligen krävdes 
att bemanningsföretaget skulle vara skyldigt att respektera dessa villkor, och att det inte 
finns belägg för att myndigheten själv skulle ha gjort någon jämförelse av 
arbetsvillkoren för den egna personalen och de inhyrda arbetstagarna, vilket skapat 
rättstvist- och anseenderisker. Myndigheten uppmanas att analysera de tillfälligt 
anställdas arbetsvillkor och se till att de följer europeisk och nationell arbetslagstiftning.

26. Europaparlamentet noterar att myndigheten, efter kommissionens rapport från 
internrevisionen 2018 The Single Rulebook - Questions & Answers in the European 
Banking Authority, utarbetade en handlingsplan för att ta itu med vissa områden där 
förbättringar kan göras. Myndigheten uppmanas att rapportera till den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den fortsatta utvecklingen i detta avseende.

Övriga kommentarer

27. Europaparlamentet konstaterar att på grund av Förenade kungarikets beslut att lämna 
unionen har myndighetens säte gradvis flyttats till Paris, Frankrike, sedan i mars 2019. 
Parlamentet noterar att det i myndighetens redovisning ingår avsättningar för kostnader 
i samband med flytten till ett belopp på 4,7 miljoner EUR och att det tas upp ett belopp 
på 10,4 miljoner EUR för återstående framtida kontraktsenliga betalningar för kontoret i 
London.

28. Europaparlamentet understryker det finansiella systemets ansvar när det gäller att möta 
hållbarhetsutmaningar och se till att unionen uppfyller sina skyldigheter enligt 
Parisavtalet inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. 
Parlamentet framhåller myndighetens avgörande roll när det gäller att integrera miljö-, 
samhällsanvars- och bolagsstyrningsfaktorer i regelverket och tillsynssystemet och att 
mobilisera och styra privata kapitalflöden till hållbara investeringar. Parlamentet 
betonar därför behovet av tillräckliga resurser för att övervaka finansinstitutens och de 
nationella behöriga myndigheternas genomförande av regelverket.

29. Europaparlamentet anser att revisionsrätten bör utföra en revision av resurs- och 
kostnadseffektiviteten i myndighetens flytt så snart alla kostnader för flytten blivit 
kända, i syfte att fastställa bästa praxis och åtgärda områden där förbättringar kan göras.

7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag (EUT L 327, 5.12.2008, s. 9).
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30. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att inrikta sig på att sprida resultaten av sin 
forskning till allmänheten och att nå ut till allmänheten via sociala medier och andra 
medier.

o

o     o

31. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om 
ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... mars 20208 om 
byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

8 Antagna texter, P9_TA(2020)0000.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR EKONOMI OCH VALUTAFRÅGOR

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för 
budgetåret 2018
(2019/2090(DEC))

Föredragande av yttrande: Derk Jan Eppink

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till 
grund för årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten (nedan kallad 
myndigheten) för budgetåret 2018 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet betonar att myndighetens roll i främjandet av en gemensam 
tillsynsordning för hela det europeiska finanssystemet är av avgörande betydelse för att 
trygga finansiell stabilitet, en mer integrerad, effektivare och säkrare finansmarknad och 
en hög nivå av konsumentskydd i unionen genom att främja rättvisa och transparens på 
marknaden för varor och finansiella tjänster.

3. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att övervaka finanssektorn, vilket är 
ett nödvändigt och verkligt effektivt instrument för att bekämpa skattebedrägerier och 
penningtvätt.

4. Europaparlamentet understryker det finansiella systemets ansvar när det gäller att möta 
hållbarhetsutmaningar och se till att unionen uppfyller sina skyldigheter enligt 
Parisavtalet inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. 
Parlamentet framhåller myndighetens avgörande roll när det gäller att integrera miljö-, 
samhällsansvars- och bolagsstyrningsfaktorer i regelverket och tillsynssystemet och att 
mobilisera och styra privata kapitalflöden till hållbara investeringar. Parlamentet 
betonar därför behovet av tillräckliga resurser för att övervaka finansinstitutens och de 
nationella behöriga myndigheternas genomförande av regelverket.

5. Europaparlamentet noterar att myndigheten kommer att få se sin roll, sina befogenheter 
och sina resurser för bekämpning av penningtvätt och finansiering stärkta i samband 
med de nya lagstiftningsförslag som det nåddes en politisk överenskommelse om i 
mars 20191. Parlamentet betonar att myndigheten bör spela en ledande roll när det gäller 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1655 
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att förebygga penningtvätt, utnyttja de nya befogenheterna och skapa en ny intern 
kommitté för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och därför bör 
få ökad kapacitet inom mänskliga och materiella resurser för att effektivt kunna 
förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av 
terrorism på ett konsekvent och effektivt sätt.

6. Europaparlamentet betonar att myndigheten vid genomförandet av sin verksamhet 
måste fästa särskild uppmärksamhet vid säkerställandet av överensstämmelse med 
unionslagstiftningen, respekten för proportionalitetsprincipen och uppfyllandet av de 
grundläggande principerna för den inre marknaden.

7. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att lägga fram sina förslag för att minska 
tillsynsrapporteringsbördan för små och icke-komplexa institut inom den tidsram som 
Europaparlamentet och rådet satt, i syfte att uppnå större proportionalitet2. Myndigheten 
uppmanas att se till att definitioner används på ett konsekvent sätt i alla föreskrifter och 
icke föreskrivande dokument3.

8. Europaparlamentet understryker vikten av en öppen, effektiv och oberoende förvaltning 
för alla unionens byråer och för unionen som helhet. Parlamentet påminner om 
problemet med intressekonflikter till följd av situationer med ”svängdörrar” och betonar 
behovet av en enhetlig rättslig ram för att ta itu med sådana frågor.

9. Europaparlamentet noterar att myndighetens arbetsbörda ökar konstant och nu omfattar 
både regleringsuppgifter och genomförandet och tillämpningen av unionsrätten. 
Parlamentet noterar att för att underlätta denna utveckling har budget- och 
personalresurser omfördelats internt. Parlamentet betonar att myndigheten aldrig får 
försöka att gå utöver sitt mandat. Parlamentet påpekar att fokus på det mandat som 
tilldelats av Europaparlamentet och rådet kommer att leda till en mer ändamålsenlig och 
effektiv resursanvändning.

10. Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport om EU-byråerna för budgetåret 
20184 att tillfälligt anställda ska ha samma arbetsvillkor som anställda vid 
kundföretaget. Parlamentet noterar dock att det verkar troligt att myndigheten inte 
gjorde någon jämförelse mellan arbetsvillkoren för sin egen personal och de tillfälliga 
arbetstagarnas. Parlamentet uppmanar därför myndigheten att analysera de tillfälligt 
anställdas arbetsvillkor och se till att de är förenliga med europeisk och nationell 
arbetsrätt.

11. Europaparlamentet ifrågasätter om anlitandet av tillfälligt anställda och externa 
konsulter i stället för att öka antalet anställda är den bästa resursanvändningen på lång 
sikt, särskilt inom strategiska sektorer som IT, i enlighet med revisionsrättens uttalande.

12. Europaparlamentet påminner om att myndigheten hittills inte har inlett någon 
undersökning av utdelningsarbitrageuppläggen såsom cum-ex eller cum-cum, något 
som Europaparlamentet begärt5.

2 På grundval av uppgifter från IHK München och Genossenschaftsverband Bayern.
3 På grundval av uppgifter från Michael Ikrath, ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
4 EUT C 417, 11.12.2019, s. 1. 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_EN.html
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13. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att genomföra en undersökning av 
utdelningsarbitrage, såsom cum-ex-uppläggen, för att bedöma potentiella hot mot 
finansmarknadernas integritet och nationella budgetar, fastställa vilka aktörerna är och 
hur många de är, bedöma om det förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning, bedöma de åtgärder som vidtagits av de finansiella 
tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, och utfärda lämpliga rekommendationer för 
reformer och för åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

14. Europaparlamentet beklagar att möjligheterna till skalfördelar och effektivitetsvinster 
inte realiserats på grund av beslutet att inte anordna några gemensamma 
upphandlingsförfaranden mellan myndigheten och Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) när myndigheten flyttade från London till Paris. 
Myndigheten uppmanas att i möjligaste mån stärka samarbetet med Esma i fråga om 
administrativa stödtjänster och lokalförvaltningstjänster som inte har något samband 
med kärnverksamheten.

15. Europaparlamentet konstaterar att till följd av flytten av myndighetens säte till 
Paris 2019 inkluderar räkenskaperna avsättningar för därmed sammanhängande 
kostnader på 4,7 miljoner EUR och avsättningar för återstående avtalsenliga betalningar 
för dess kontorslokaler i London till ett belopp av 10,4 miljoner EUR. Parlamentet 
föreslår att en revision ska göras när alla kostnader och konsekvenser av flytten blivit 
klarlagda så att man ska kunna fastställa bästa praxis och hitta saker som kan förbättras.

16. Europaparlamentet påminner om myndighetens nya roll, uppgifter och resurser 
i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Parlamentet anser att 
ett effektivt genomförande av denna roll och dessa uppgifter är beroende av stöd från 
tillsynsstyrelsen.

17. Europaparlamentet beklagar i detta sammanhang att ett förslag om att undersöka ärendet 
om penningtvätt i Danske Bank avvisades.
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