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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 

EBA och att de europeiska tillsynsmyndigheterna fortfarande håller på att inrättas och 

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

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

bankinstitut – och därmed det finansiella systemet som helhet – inom ramen för 

regleringen av Europas banksektor och för att garantera en effektiv tillsyn på unionsnivå, 

är grundläggande för ekonomisk återhämtning, skapande av arbetstillfällen och hållbar 

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 man i september 2013 slutförde tre korrigerande 

åtgärder till följd av revisionsrättens kommentarer från 2011 och påminner om att denna 

process måste vara helt och hållet tillfredsställande när det gäller budgetens planering och 

genomförande, rekryteringsförfarandenas transparens samt när det gäller att ta full 

kontroll över utläggningen av it-systemen på entreprenad och problemet med lågt 

budgetutnyttjande. De brittiska myndigheterna uppmanas att i enlighet med den inre 

marknadens principer se till att EBA:s personal får samma stöd som personal på andra 

orter som är anställd i enlighet med tjänsteföreskrifterna. 

5. Europaparlamentet betonar att de ytterligare uppgifter som anförtrotts EBA, liksom 

eventuella framtida uppgifter enligt lagstiftningsförslag under behandling, kommer att 

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

tillsynsroll på ett tillfredsställande sätt. Detta är extremt viktigt eftersom 

tillsynsmyndigheternas uppgifter troligtvis kommer att fortsätta öka, och eventuella 

ökningar av personalresurser bör, när så är möjligt, föregås eller åtföljas av 

rationaliseringsinsatser såsom omfördelningar för att uppnå effektivitetsvinster. 

 

6. Europaparlamentet drar slutsatsen att EBA:s nuvarande finansieringsarrangemang som 

baseras på ett blandat finansieringssystem är oflexibelt, skapar administrativa bördor och 

skulle kunna utgöra ett hot mot myndighetens oberoende. Därför rekommenderas och 

uppmanas kommissionen att inrätta en särskild budgetpost som finansieras genom EU:s 

budget, och att vid översynen av EBA:s förordning överväga att införa avgifter från 

marknadsaktörerna. 
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET 
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