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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 det er Revisionsrettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til 
grund for årsregnskabet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 
("myndigheden") for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

2. understreger, at myndighedens rolle med hensyn til at fremme en fælles tilsyns- og 
reguleringsordning 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. 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;

4. 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;

5. er bekymret over, at gennemførelsen af tilsynsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1060/20091 i form af retningslinjer og spørgsmål og svar kan overbebyrde mindre 
aktører og dermed mindske konkurrencen på markedet2;

6. understreger behovet for at afsætte tilstrækkelige midler og ressourcer til myndigheden, 
således at den kan opfylde sit mandat konsekvent, uafhængigt og effektivt;

7. understreger betydningen af en åben, effektiv og uafhængig forvaltning for alle EU-
agenturer og EU 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;

8. understreger, at myndigheden, idet den sikrer, at den udfører alle sine arbejdsopgaver 
fuldt ud og inden for tidsfristen, bør holde sig til og fuldt ud udnytte de opgaver og det 
mandat, den er blevet tildelt af Europa-Parlamentet og Rådet, og 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 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om 
kreditvurderingsbureauer (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1).

2 Baseret på feedback fra Creditreform Rating AG.
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ressourcerne;

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;

10. noterer sig, at det af Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
20183 fremgår, at myndigheden anvender kontrakter med IT-virksomheder, som er 
formuleret på en måde, der kunne svare til tilrådighedsstillelse af vikarbureauansatte i 
stedet for levering af klart definerede IT-ydelser eller -produkter; bemærker, at dette 
ikke er i overensstemmelse med Unionens sociale og beskæftigelsesmæssige 
bestemmelser; opfordrer derfor myndigheden til at sikre, at man undgår enhver form for 
forvirring i kontrakterne, og at de er i overensstemmelse med EU's sociale og 
beskæftigelsesmæssige bestemmelser;

11. stiller 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;

12. 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 Banktilsynsmyndighed (EBA), da EBA flyttede sit 
hovedsæde fra London til Paris; opfordrer myndigheden til at styrke samarbejdet med 
EBA om administrative støttetjenester og facility management services, som ikke er 
relateret til de centrale aktiviteter, hvis det er muligt; 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;

13. bemærker, at de kumulerede overskud i perioden 2015-2018, som skyldtes gebyrer 
betalt af kreditvurderingsbureauer for registrering, certificering og tilsyn med disse 
enheder, beløber sig til 0,5 mio. EUR; er af den opfattelse, at disse overskud bør være 
midlertidige og ikke bør anvendes til permanent krydsfinansiering af andre aktiviteter;

14. glæder sig over myndighedens rapport fra juli 2019 med titlen "Preliminary findings on 
multiple withholding tax reclaim schemes" (foreløbige konklusioner om flere 
forskellige ordninger for refusion af udbytteskat) som reaktion på Europa-Parlamentets 
beslutning af 29. november 2018 om Cum-Ex-skandalen: økonomisk kriminalitet og 
huller i den nuværende lovgivning (2018/2900 (RSP)), hvori Europa-Parlamentet 
anmodede ESMA om at foretage en undersøgelse af ordninger som f.eks. Cum-Ex og 
Cum-Cum; glæder sig endvidere over, at myndighedens tilsynsråd har godkendt 
iværksættelsen af en formel undersøgelse i henhold til artikel 22, stk. 4, i forordning 
(EU) nr. 1095/20104;

3 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 
15.12.2010, s. 84).
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15. opfordrer myndigheden til at drage konkrete konklusioner fra denne undersøgelse med 
henblik på at standse igangværende praksis og forhindre fremtidig praksis, der truer 
integriteten af EU's finansielle markeder;

16. glæder sig over offentliggørelsen af referaterne fra interessentmøder, således som Den 
Europæiske Ombudsmand havde anmodet om5; opfordrer myndigheden til at følge Den 
Europæiske Ombudsmands forslag om i sine oplysninger til offentligheden at medtage 
en angivelse af, hvorvidt der findes detaljerede referater af et specifikt møde med 
interessenter, som kan gøres til genstand for en anmodning om aktindsigt, forudsat at 
indholdet ikke er kommercielt følsomt.

5 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/122163.
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