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FÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

 

1. Europaparlamentet påminner om att parlamentet var en central drivkraft för inrättandet 

av Eiopa och att de europeiska tillsynsmyndigheterna fortfarande är i inrättningsfasen 

och anser därför att det fortfarande behövs en bättre samordning på europeisk nivå. 

2. Europaparlamentet anser att myndighetens roll när det gäller att främja säkra och sunda 

försäkrings- och återförsäkringsinstitut och tillvarata de försäkrades och 

pensionssystemens medlemmars intressen är av avgörande betydelse för den 

ekonomiska återhämtningen och skapandet av hållbar sysselsättning och tillväxt i 

Europa. 

3. Europaparlamentet noterar att myndighetens årliga räkenskaper enligt revisionsrätten i 

alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av myndighetens finansiella ställning 

per den 31 december 2012 och att de årliga räkenskaperna för året som avslutades den 

31 december 2012 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

4. Europaparlamentet välkomnar att myndigheten i september 2013 hade slutfört två 

korrigerande åtgärder till följd av revisionsrättens kommentarer från 2011. Parlamentet 

påminner om att denna process måste genomföras på ett helt och hållet tillfredsställande 

sätt. Parlamentet noterar att korrigerande åtgärder fortfarande pågår och definitivt 

behövs.  

5. Europaparlamentet betonar att de ytterligare uppgifter som anförtrotts Eiopa liksom 

eventuella framtida uppgifter enligt lagstiftningsförslag under behandling kommer att 

kräva anslagsökningar och nya personalresurser för att Eiopa ska kunna utöva sin 

övervakningsroll på ett tillfredsställande sätt. Parlamentet anser att detta är extremt 

viktigt eftersom tillsynsmyndigheternas uppgifter troligtvis kommer att fortsätta att öka 

och noterar att eventuella ökningar av personalresurser när så är möjligt bör föregås 

eller åtföljas av rationaliseringsinsatser såsom omfördelningar för att uppnå 

effektivitetsvinster. 

6. Europaparlamentet drar slutsatsen att de nuvarande metoderna för finansieringen av 

Eiopa, som är baserade på ett blandat finansieringssystem, är oflexibla och skapar 

administrativa bördor och kan äventyra dess oberoende. Parlamentet rekommenderar 

och uppmanar därför kommissionen att inrätta en oberoende budgetpost som finansieras 

med EU-budgeten och att överväga införandet av avgifter för marknadsaktörerna vid 

översynen av förordningen.  
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET 

Antagande 20.2.2014    
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–: 

0: 

24 

0 

3 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, 

Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-

Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Antolín 

Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba 

Bidegain 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle 

Ludvigsson, Thomas Mann 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 187.2) 

Marta Andreasen 

 
 


