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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. bemærker, at det er Revisionsrettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund 
for årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger ("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. understreger myndighedens centrale rolle med hensyn til at bidrage til fælles standarder 
og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, til den konsekvente 
anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, til at fremme og lette delegeringen af 
opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, til at overvåge og vurdere 
markedsudviklingen på sit kompetenceområde og til at fremme beskyttelse af 
forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede;

4. understreger behovet for et tættere tilsyn i visse medlemsstater med henblik på at 
afhjælpe sårbarheder på forsikringsmarkederne i disse medlemsstater og beskytte 
forbrugerne mod illoyale praksisser fra multinationale forsikringsselskabers side;

5. 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;

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

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;



PE643.141v02-00 4/6 AD\1194887DA.docx

DA

9. 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 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 20181, 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 en 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. noterer sig, at myndighedens arbejdsbyrde er under konstant udvikling og både omfatter 
reguleringsmæssige opgaver og håndhævelse og anvendelse af EU-retten; bemærker, at 
der er planlagt 32 nye medarbejdere til at opfylde de ændrede områder af myndighedens 
arbejde; bemærker imidlertid, at myndigheden ifølge Revisionsretten bør fortsætte sine 
bestræbelser på at gennemføre overgangen fra regulering til tilsyn, og at myndigheden 
bør styrke de menneskelige ressourcer, der er afsat til tilsyn;

12. er enig i Revisionsrettens bekymring over, at de nationale tilsynsmyndigheder har 
afgørende indflydelse i myndighedens vigtigste ledelsesorgan, hvilket betyder, at de er i 
stand til at bestemme omfanget af myndighedens undersøgelser af deres egen 
effektivitet (peerevalueringer).

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
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