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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 
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 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/IP_19_1655 
2 Baseret på input fra IHK München og Genossenschaftsverband Bayern.
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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;

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 

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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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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