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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 Autoriteit voor het begrotingsjaar 2019 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn;

2. is verheugd over de inspanningen van de Autoriteit 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 de digitalisering van de economie en 
duurzaamheidsmaatregelen;

3. 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 daarom verheugd over de inspanningen van de Autoriteit om extra 
voltijdsequivalenten (vte’s) in haar begroting voor 2020 op te nemen met het oog op 
haar nieuwe mandaat inzake duurzaamheid; kijkt uit naar een update van de 
vooruitgang op dit gebied in de tweede helft van 2021;

4. deelt en maakt zich zorgen over de constatering van de Rekenkamer dat de Autoriteit 
het tekort aan posten steeds vaker opvangt met consultants en uitzendkrachten, hetgeen 
risico’s kan inhouden van onvoldoende toezicht op complex werk door externe 
aannemers en van contractgeschillen ten gevolge van onduidelijk afgebakende 
verantwoordelijkheden; dringt er bij de Autoriteit op aan overeenkomsten zo op te 
stellen dat er geen verwarring mogelijk is tussen het inkopen van diensten en het 
inhuren van uitzendkrachten;

5. merkt op dat de Rekenkamer in haar verslag aangeeft dat er nog altijd contracten voor 
IT-diensten worden gebruikt voor het inhuren van arbeidskrachten; merkt op dat dit in 
strijd is met de sociale regels en arbeidsregels van de Unie; verzoekt de Autoriteit dan 
ook erop toe te zien dat contracten ondubbelzinnig geformuleerd zijn en stroken met de 
sociale en arbeidsregels van de Unie;

6. merkt op dat de Autoriteit meer bevoegdheden heeft gekregen op het vlak van direct 
toezicht en versterking van de convergentie; is ingenomen met deze toewijzing van 
verantwoordelijkheid, maar waarschuwt dat dit proces, om doeltreffend te zijn, 
geleidelijk en continu moet verlopen;

7. benadrukt dat de mandaten die op niveau 1 van de wetgeving worden verleend in 
sommige gevallen geen rekening houden met de minimumtermijnen die gelden voor de 
Autoriteiten 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;
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8. betreurt het dat de bijdragen van de lidstaten voor door de Autoriteit te betalen 
pensioenbijdragen gebaseerd waren op schattingen en nooit aangepast zijn aan de 
daadwerkelijke getallen; vraagt de Commissie haar instructies te corrigeren;

9. erkent dat de Autoriteit zowel bij haar budget, als bij haar management inmiddels een 
op activiteiten stoelende benadering volgt en middelen en kosten derhalve toewijst op 
basis van activiteiten, en dat ze de scoreboards regelmatig bijwerkt op basis van een 
combinatie van budgettaire en prestatie-informatie;

10. erkent dat de samenstelling van de raad van toezicht van de Autoriteit geëigend lijkt 
voor de regelgevingsbevoegdheden van de Autoriteit, maar minder geschikt voor haar 
toezichtstaken; is van mening dat het vermogen van de Autoriteit om accurate 
informatie te verkrijgen van financiële instellingen ontoereikend is voor de uitoefening 
van haar diverse bevoegdheden;

11. wijst erop dat de Autoriteit, 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 over de manier waarop de adviescommissie bijdraagt aan 
het jaarlijkse werkprogramma van de Autoriteit; geeft aan dat het beginsel van 
proportionaliteit in voorkomend geval leidend moet zijn voor de activiteiten van de 
Autoriteit;

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

13. merkt op dat er, aangezien de werklast van de Autoriteit in toenemende mate verschuift 
van wetgevende taken naar de handhaving en toepassing van het Unierecht, een interne 
herschikking van de begroting en het personeel nodig is; wijst erop dat indien de 
Autoriteit zich strikt houdt aan het door de Uniewetgever verleende mandaat, dit zal 
leiden tot een doeltreffender en efficiënter gebruik van de hulpbronnen; waarschuwt dat 
het voor een doeltreffend toezicht essentieel is dat de Autoriteit in staat is maatregelen 
te nemen naar aanleiding van risico’s of problemen die zich op de markt kunnen 
voordoen; wijst erop dat de begroting geleidelijk moet worden verhoogd in 
overeenstemming met de uitbreiding van de bevoegdheden; 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 de Autoriteiten vereisen; benadrukt dat er 
voldoende middelen moeten worden toegewezen aan de Autoriteit om haar in staat te 
stellen haar taken op adequate en efficiënte wijze uit te voeren;

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0017.
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14. wijst er eens te meer op dat overschotten en tekorten in verband met vergoedingen die 
bij bureaus voor kredietbeoordeling en transactieregisters in rekening worden gebracht 
tot kruisfinanciering van activiteiten kunnen leiden;

15. stelt vast dat de inkomsten op basis van door bureaus voor kredietbeoordeling betaalde 
vergoedingen op hun inkomsten als juridische entiteiten stoelen, hetgeen ertoe aanzet 
vergoedingen te reduceren of te vermijden door inkomsten naar buiten de Unie over te 
hevelen, en vindt dat hier een eind aan moet worden gemaakt; verzoekt de Commissie 
met het oog hierop een wetgevingsvoorstel te presenteren;

16. is ingenomen met het verslag van de Autoriteit van 3 november 2020 over de versnelde 
intercollegiale toetsing van de toepassing van de richtsnoeren betreffende de 
handhaving van de informatieplicht (ESMA/2014/1293) door BaFin en FREP in de 
context van Wirecard, waarin op grote tekortkomingen bij het markt- en het 
institutioneel toezicht wordt gewezen, met name met betrekking tot de bescherming van 
beleggers en marktintegriteit; stelt voor dat de Autoriteit in haar richtsnoeren en 
collegiale toetsingen van de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren rekening houdt 
met de lessen die uit dit schandaal zijn getrokken; verzoekt de Commissie voorstellen te 
doen voor maatregelen voor een verdere harmonisatie van de Unieregels inzake 
financieel toezicht;

17. neemt nota van het onderzoek naar handelsconstructies voor dividendarbitrage, zoals 
cum-ex of cum-cum, waar het Europees Parlement om heeft verzocht in zijn resolutie 
van 29 november 2018 over het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen 
in het huidige wetgevingskader2; is tevreden over de grondigheid van dit onderzoek 
naar de integriteit van een specifiek gebied van activiteiten op de financiële markten;

18. dringt er bij de Autoriteit op aan 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;

19. is verheugd dat de Autoriteit de administratieve samenwerking met de Europese 
Bankautoriteit met betrekking tot openbare-aanbestedingsprocedures heeft versterkt; 
vraagt dat beide autoriteiten ter wille van hun efficiëntie in een geest van synergie 
blijven samenwerken;

20. wijst erop dat de Autoriteit bij de uitoefening van haar taken aandacht moet besteden 
aan de naleving van de Uniewetgeving, de toepassing van het beginsel van 
proportionaliteit en de eerbiediging van de grondbeginselen van de interne markt;

21. dringt er bij de Autoriteit op aan zich te laten inspireren door de initiatieven van de 
Europese Centrale Bank om interne programma’s voor te stellen ter bevordering van 
vrouwen en meer diversiteit onder haar personeel;

22. is van mening dat de combinatie van publiek-private ervaring van het personeel positief 
is voor de Autoriteit; is van mening dat er systemen moeten worden ontwikkeld om 

2 PB C 363 van 28.10.2020, blz. 102.
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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;

23. is ingenomen met de voorgenomen publicatie - door de Autoriteit - van een shortlist van 
ten minste één vrouw en ten minste één man voor de benoeming van haar 
voorzitterschap, en verzoekt de Autoriteit hetzelfde te doen voor de benoeming van haar 
uitvoerend directeur;

24. is van mening dat de Autoriteit rekening moet houden met de nieuwe uitdagingen op het 
gebied van digitalisering en duurzaamheid; is van mening dat de verwezenlijking van 
deze doelstellingen en de integratie ervan in het regelgevings- en toezichtskader altijd 
gericht moeten zijn op de 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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