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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat naar het oordeel van de Europese Rekenkamer de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van de EBA voor het begrotingsjaar 2019 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn;

2. is verheugd over de inspanningen van de EBA voor een meer gecoördineerde 
toezichtsregeling voor het Europese financiële stelsel; benadrukt haar rol om te zorgen 
voor een stabiele, goed geïntegreerde, efficiënte en veilige financiële markt; benadrukt 
het belang van consumentenbescherming in de Unie door de bevordering van 
eerlijkheid en transparantie op de markt voor financiële producten en diensten, en 
verneemt graag welke toekomstige maatregelen er op dit vlak zullen worden genomen, 
o.a. met betrekking tot digitalisering van de economie en duurzaamheidsmaatregelen;

3. benadrukt dat toezicht op de publieke financiële sector een positieve bijdrage levert aan 
de bestrijding van belastingfraude en witwassen;

4. wijst nogmaals op het belang van de EBA bij de preventie van witwassen en 
terrorismefinanciering; ontvangt graag het 10-puntenactieplan voor 2020/21 ter 
verbetering van het toekomstige kader voor prudentieel toezicht en antiwitwasvereisten 
met betrekking tot constructies voor dividendarbitrage;

5. benadrukt dat het financieel stelsel verplicht is passend te reageren op de uitdagingen op 
het vlak van financiële duurzaamheid, de Europese Green Deal en de Overeenkomst van 
Parijs; is derhalve verheugd over de inspanningen van de EBA om milieu-, sociale en 
governancefactoren volledig in haar werkzaamheden te integreren; is met name 
benieuwd naar het voornemen van de EBA om mettertijd bewijs te verzamelen over 
blootstellingen in verband met activiteiten die hoofdzakelijk een ecologisch en/of 
sociaal doel dienen, en verneemt graag welke vorderingen er op dit gebied zijn 
gemaakt;

6. deelt en maakt zich zorgen over de constatering van de Rekenkamer dat de EBA het 
personeelstekort opvangt met uitzendkrachten, met name in de IT-sector, hetgeen tot 
afhankelijkheid van uitzendbureaus kan leiden en het risico kan inhouden van 
onvoldoende toezicht op complex werk door externe aannemers en van 
contractgeschillen vanwege onduidelijke verantwoordelijkheden; is zich ervan bewust 
dat de EBA, tot haar verhuizing, onder de Britse arbeidswetgeving viel, wat verschillen 
impliceert met betrekking tot tijdelijke onderaanneming; dringt er bij de EBA op aan 
om, van nu af aan, te zorgen voor meer duidelijkheid en om personeel aan te werven in 
overeenstemming met de arbeidsnormen van de Unie;

7. merkt op dat de EBA, volgens het verslag van de Rekenkamer, gebruik zou hebben 
gemaakt van IT-dienstencontracten voor de levering van diensten, wat niet in 
overeenstemming is met de sociale en arbeidsrechtelijke regels van de Unie; dringt er 
bij de EBA op aan ervoor te zorgen dat er geen verwarring mogelijk is tussen de 
verlening van IT-diensten en de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten in 
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overeenstemming met de arbeidsnormen van de Unie;

8. benadrukt dat de mandaten die op niveau 1 van de wetgeving worden verleend, in 
sommige gevallen geen rekening houden met het minimale tijdsbestek dat de EBA 
nodig heeft om de nodige werkzaamheden uit te voeren en maatregelen op niveau 2 te 
nemen, waardoor hertoewijzing van middelen nodig wordt en vertraging wordt 
opgelopen bij de uitvoering van de werkzaamheden;

9. onderstreept het belang van een open, doeltreffende en onafhankelijke administratie 
voor alle agentschappen van de Unie en de hele Unie als zodanig; benadrukt het belang 
van een uniform wettelijk kader om dit soort zaken aan te pakken;

10. verwijst naar zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen in de 
economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid 
voorkomen1, en aan het besluit van 18 november 2020 en aan de aanbeveling van 7 mei 
2020 van de Europese Ombudsman in zaak 2168/2019/KR; benadrukt dat in het geval 
van de voormalige uitvoerend directeur van de EBA een verbod op een overstap naar de 
Vereniging van Financiële Markten in Europa (AFME) had kunnen worden overwogen; 
is verheugd dat de raad van toezichthouders van de EBA zijn goedkeuring heeft gehecht 
aan haar “Beleid inzake onafhankelijkheid en besluitvormingsprocessen ter vermijding 
van belangenconflicten” als een eerste stap met het oog op preventie en zorgvuldig 
beheer van de belangenconflicten en transparantiemaatregelen, door gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van de Ombudsman; is benieuwd naar de nieuwe stand van zaken 
met betrekking tot de genomen en/of geplande preventieve en beheersmaatregelen; 
vraagt de EBA zich te laten inspireren door de publicatie van de adviezen van het 
ethisch comité van de Europese Centrale Bank inzake belangenconflicten en bezoldigde 
functies na een mandaat, om de transparantie met betrekking tot potentiële 
belangenconflicten en bezoldigde functies na een mandaat te vergroten;

11. dringt er bij de Rekenkamer op aan in haar toekomstige audits van de EBA te 
controleren i) of hoge functionarissen na hun mandaat bepaalde posities zijn gaan 
bekleden in de financiële sector, en ii) of hun tijdig de toegang tot vertrouwelijke 
informatie is geweigerd toen duidelijk werd dat zij een overstap zouden gaan maken;

12. dringt nogmaals aan op een genderbalans in het personeelsbeleid, en een 
aanwervingsbeleid dat volledig in overeenstemming is met de sociale en 
arbeidsrechtelijke normen van de Unie; wijst in dit verband op de publieke en 
schriftelijke toezeggingen van de nieuwe uitvoerend directeur van de EBA, en dringt er 
bij de EBA op aan regelmatig verslag uit te brengen aan het Parlement over de geboekte 
vooruitgang op het gebied van genderbalans en diversiteit;

13. erkent dat de samenstelling van de raad van toezichthouders geschikt lijkt om invulling 
te geven aan de taken van de EBA op het gebied van het vaststellen van regels, maar 
minder wat de eigenlijke toezichtstaken betreft, wat werd geïllustreerd door de niet-
goedkeuring van een aanbeveling in een Deens-Estse witwaszaak; is bezorgd over de 
terughoudendheid van toezichthouders om hun peers te bestraffen, wat een efficiënte 
besluitvorming kan belemmeren; is van mening dat het vermogen van de EBA om 
accurate informatie te verkrijgen van financiële instellingen ontoereikend is voor de 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0017.
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uitoefening van haar diverse bevoegdheden; beveelt aan dat er toereikende middelen 
worden toegewezen aan de EBA voor een grotere autonomie ten opzichte van de 
nationale autoriteiten van de lidstaten;

14. herinnert in dit verband aan het nieuwe mandaat van de EBA voor het bestrijden van 
witwaspraktijken en terrorismefinanciering; benadrukt bovendien dat de EBA volledig 
gebruik moet maken van de bevoegdheden die zij heeft krachtens hoofdstuk II van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 om ervoor te zorgen dat alle opdrachten en taken naar 
behoren en op tijd worden uitgevoerd, en om ervoor te zorgen dat taken en 
doelstellingen worden verwezenlijkt die in datzelfde hoofdstuk worden vermeld, met 
name ten aanzien van consumentenbescherming op het snelgroeiende gebied van 
digitale financiën, inclusief neobanken;

15. erkent dat de EBA een onderzoek heeft geopend naar handelsconstructies voor 
dividendarbitrage, zoals cum-ex of cum-cum, waar het Parlement in zijn resolutie van 
29 november 2018 over het cum-ex-schandaal om heeft verzocht: financiële 
criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader2; wijst er echter op dat die 
illegale praktijken onvoldoende aan het licht zijn gebracht in het verslag, en betreurt dat 
er geen datum is bepaald voor een formeel onderzoek;

16. wijst erop dat de EBA, bij de uitoefening van haar taken, aandacht moet besteden aan de 
naleving van de Uniewetgeving, de toepassing van het beginsel van proportionaliteit, in 
voorkomend geval, en de eerbiediging van de grondbeginselen van de interne markt; is 
verheugd over de oprichting van een Adviescommissie Proportionaliteit om toe te zien 
op het proportionaliteitsbeginsel, en is benieuwd naar de voorgestelde methodologie 
voor de manier waarop de adviescommissie bijdraagt aan het jaarlijkse werkprogramma 
van de EBA; geeft aan dat het beginsel van proportionaliteit in voorkomend geval 
leidend moet zijn voor de activiteiten van de EBA;

17. vindt het zorgwekkend dat, anders dan het vastgestelde budget, de bijdragen van de 
nationale bevoegde autoriteiten van de EVA-leden niet berekend zijn op basis van de 
formule die in diezelfde begroting is vastgesteld, en dat de betalingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten van de EU en de EVA dus 0,7 miljoen EUR lager zijn 
uitgevallen; stelt vast dat de berekening van de pensioenbijdragen nadere 
verduidelijking behoeft; is zich ervan bewust dat de berekening een schatting is en 
afhankelijk is van de samenstelling van het personeel in de loop van het jaar en dat het 
mogelijk is om dit bedrag jaarlijks aan te passen; roept de Commissie op ervoor te 
zorgen dat de ontbrekende betalingen worden ontvangen;

18. merkt op dat er, aangezien de werklast van de EBA in toenemende mate verschuift van 
wetgevende taken naar de handhaving en toepassing van het Unierecht, een interne 
herschikking van de begroting en het personeel van de EBA nodig is; wijst erop dat 
indien de EBA zich strikt houdt aan het door het EU-wetgever verleende mandaat, dit 
zal leiden tot een doeltreffender en efficiënter gebruik van de middelen; wijst erop dat 
de begroting geleidelijk en continu moet worden verhoogd naarmate de bevoegdheden 
worden uitgebreid; is van mening dat de toekomstige bevoegdheden die o.a. zullen 
voortvloeien uit de strategie voor digitale financiering, alsmede bevoegdheden die 
inherent zijn aan de bestrijding van witwassen, een aanpassing van de financiering van 

2 PB C 363 van 28.10.2020, blz. 102.
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de EBA vereisen; benadrukt dat er voldoende middelen moeten worden toegewezen aan 
de EBA om haar in staat te stellen haar taken op adequate en efficiënte wijze uit te 
voeren;

19. is verheugd dat de EBA de administratieve samenwerking met de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten met betrekking tot openbareaanbestedingsprocedures heeft 
versterkt, met name wanneer beide autoriteiten gebruikmaken van 
kaderovereenkomsten die zijn vastgesteld door de respectieve andere autoriteit, maar 
ook wanneer zij zich aansluiten bij openbareaanbestedingsprocedures die worden geleid 
door de Europese Centrale Bank en het Coördinatiecomité voor aanbestedingen van het 
Eurosysteem; vraagt dat beide autoriteiten omwille van hun efficiëntie in een geest van 
synergie blijven samenwerken;

20. stelt vast dat na de voltooide verhuizing van Londen naar Parijs naar aanleiding van de 
terugtrekking van het VK uit de Europese Unie een voorziening van 10,1 miljoen EUR 
is getroffen voor de lease van het EBA-kantoor in Londen; merkt op dat het nieuwe 
gastland Frankrijk in januari 2019 2,5 miljoen EUR heeft bijgedragen aan de 
exploitatiekosten van de EBA; betreurt dat de gewijzigde begroting 2019 geen adequate 
informatie bevat over deze bijdragen; verzoekt de EBA deze cijfers zo spoedig mogelijk 
te publiceren; stelt voor een audit te houden zodra alle kosten en gevolgen van de 
verhuizing duidelijk zijn, teneinde goede praktijken in kaart te brengen en vast te stellen 
welke verbeteringen in de toekomst mogelijk zijn;

21. is van mening dat de combinatie van publiek-private ervaring van het personeel positief 
is voor de EBA; is van mening dat systemen moeten worden ontwikkeld om talent van 
de private sector naar de publieke sector te laten overstappen en vice versa, met 
minimumwaarborgen om de onafhankelijkheid van beide sectoren te bevorderen; 
gelooft dat de gemeenschappelijke organen van de Unie toezicht moeten uitoefenen op 
de toepassing van de regels op dit gebied en dat zij rekening moeten houden met de 
specifieke omstandigheden in ieder afzonderlijk geval;

22. is van mening dat de EBA rekening moet houden met de nieuwe uitdagingen op het 
gebied van digitalisering en duurzaamheid; is van mening dat de verwezenlijking van 
deze doelstellingen en hun integratie in het regelgevings- en toezichtskader altijd gericht 
moeten zijn op versterking van de markt, zonder het concurrentievermogen te 
ondermijnen en zonder marktdeelnemers, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen, met administratieve rompslomp op te zadelen; is van mening dat er 
voldoende middelen beschikbaar moeten zijn voor het toezicht op de verwezenlijking 
van deze doelstellingen.
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