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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet framhäver att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger 
till grund för årsredovisningen för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2019 i 
alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2. Europaparlamentet välkomnar myndighetens insatser för en mer samordnad 
tillsynsordning i hela det europeiska finansiella systemet. Parlamentet understryker dess 
roll att säkerställa en stabil, väl integrerad, effektiv och säker finansmarknad. 
Parlamentet betonar vikten av konsumentskydd i unionen genom att främja rättvisa och 
transparens på marknaden för produkter och finansiella tjänster, och ser fram emot att få 
en uppdatering om framtida åtgärder som vidtas i denna riktning, inbegripet svar på de 
utmaningar som digitaliseringen av ekonomin och hållbarhetsåtgärderna innebär.

3. Europaparlamentet understryker det finansiella systemets skyldighet att på lämpligt sätt 
bemöta utmaningarna avseende den finansiella hållbarheten, den europeiska gröna 
given och Parisavtalet. Parlamentet välkomnar därför de insatser som myndigheten gjort 
för att införa ytterligare heltidsekvivalenter i sin budget för 2020 i syfte att uppfylla sitt 
nya hållbarhetsmandat. Parlamentet ser fram emot en uppdatering under andra halvåret 
2021 av framstegen på detta område.

4. Europaparlamentet delar med oro revisionsrättens iakttagelse att myndigheten för att 
kompensera för en brist på tjänster förlitar sig allt mer på inhyrd personal, vilket kan 
medföra risker för otillräcklig övervakning av det komplexa arbete som externa 
uppdragstagare utför och för avtalsrättsliga tvister på grund av oklara 
ansvarsförhållanden. Myndigheten uppmanas att se till att avtal om tillhandahållandet 
av tjänster och tillfällig arbetskraft är formulerade på ett sätt som förebygger oklarheter.

5. Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport pågår fortfarande 
användningen av it-tjänstekontrakt för tillhandahållande av arbetskraft. Parlamentet 
konstaterar att detta inte är förenligt med unionens sociala och arbetsrättsliga regler. 
Parlamentet uppmanar därför myndigheten att se till att avtalen inte innehåller några 
oklarheter och att de överensstämmer med unionens sociala och arbetsrättsliga regler.

6. Europaparlamentet noterar att myndigheten har fått mer befogenheter när det gäller 
direkt tillsyn och stärkt konvergens. Parlamentet välkomnar denna tilldelade 
ansvarsskyldighet men uppmärksammar att denna process måste vara gradvis och 
kontinuerlig för att vara effektiv.

7. Europaparlamentet betonar att de mandat som antagits på nivå 1 i lagstiftningen i vissa 
fall inte tar hänsyn till de minimitidsfrister som behövs för att myndigheterna ska kunna 
utföra det arbete som krävs för att utarbeta och anta nivå 2-åtgärder, vilket kräver 
omfördelningar av resurser och orsakar förseningar i genomförandet av vissa åtgärder.

8. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaternas bidrag till pensionsavgifter som ska 
betalas av myndigheten baserades på uppskattningar och aldrig har justerats för att 
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stämma överens med de faktiska siffrorna. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
korrigera sina instruktioner.

9. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har infört en verksamhetsbaserad 
budget och förvaltning och därmed fördelar resurser och kostnader per verksamhet och 
regelbundet uppdaterar resultattavlor som kombinerar budgetinformation och 
prestationsinformation.

10. Europaparlamentet konstaterar att sammansättningen av myndighetens tillsynsstyrelse 
verkar lämplig för att hantera myndighetens tillsynsbefogenheter men mindre så när det 
gäller dess tillsynsfunktioner. Parlamentet anser att myndighetens förmåga att få korrekt 
information från finansinstitut inte är tillräcklig för att den ska kunna fullgöra sina olika 
skyldigheter.

11. Europaparlamentet påpekar att myndigheten vid genomförandet av sin verksamhet 
måste fästa uppmärksamhet vid att säkerställa efterlevnaden av unionslagstiftningen, 
respektera proportionalitetsprincipen och uppfylla de grundläggande principerna för den 
inre marknaden. Parlamentet välkomnar inrättandet av en rådgivande 
proportionalitetskommitté för att övervaka proportionalitetsprincipen och ser fram emot 
att få ta del av den föreslagna metoden för hur kommittén kommer att bidra till 
myndighetens årliga arbetsprogram. Parlamentet påpekar att proportionalitetsprincipen i 
förekommande fall bör vara en vägledande princip för myndighetens arbete.

12. Europaparlamentet understryker vikten av en öppen, effektiv och oberoende förvaltning 
för alla unionens byråer och för unionen som helhet. Parlamentet erinrar om sin 
resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ i Ekonomiska och 
monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i 
offentlig tjänst1 och Europeiska ombudsmannens rekommendation av den 7 maj 2020 i 
ärende 2168/2019/KR. Parlamentet betonar behovet av en enhetlig rättslig ram för att ta 
itu med dessa frågor.

13. Europaparlamentet noterar att eftersom myndighetens arbete allt mer övergår från 
tillsynsuppgifter till att genomföra och tillämpa unionsrätten måste myndighetens 
budget- och personalresurser omfördelas internt. Parlamentet påpekar att ett strikt fokus 
på det mandat som tilldelats av EU-lagstiftaren kommer att säkra en mer ändamålsenlig 
och mer effektiv resursanvändning. Parlamentet uppmärksammar att en effektiv tillsyn 
förutsätter att myndigheten har kapacitet att ta itu med risker eller problem som kan 
uppstå på marknaden. Parlamentet noterar att budgetökningarna bör vara stegvisa och 
fortsätta över tiden i linje med de ökade befogenheterna. Parlamentet anser att de 
framtida ansvarsområden som tillkommer till följd av bland annat strategin för 
digitalisering av finanssektorn och utövandet av ansvar i kampen mot penningtvätt 
kräver att myndigheterna ser till att deras finansiering anpassas. Parlamentet betonar att 
myndigheten snarast måste ges tillräckliga resurser så att den kan utföra sina tilldelade 
uppgifter på ett lämpligt och effektivt sätt.

14. Europaparlamentet upprepar att överskott och underskott från avgifter som tas ut av 
kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister kan leda till korsfinansiering av 

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0017.
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verksamheter.

15. Europaparlamentet konstaterar att intäkter från avgifter som betalas av 
kreditvärderingsinstitut baseras på deras inkomster som juridiska personer, vilket skapar 
ett incitament att sänka eller undvika avgifter genom att överföra intäkter utanför EU, 
vilket bör åtgärdas. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag för att åtgärda detta.

16. Europaparlamentet välkomnar myndighetens rapport av den 3 november 2020 om den 
påskyndade kollegiala granskningen av BaFins och FREP:s tillämpning av riktlinjerna 
om genomdrivandet av finansiell information (ESMA/2014/1293) i samband med 
Wirecard-affären, där det avslöjades stora svagheter i marknadstillsynen och den 
institutionella tillsynen, särskilt när det gäller investerarskydd och marknadsintegritet. 
Parlamentet föreslår att myndigheten tar fasta på lärdomarna från denna skandal i sina 
riktlinjer och kollegiala utvärderingar av genomförandet av dessa riktlinjer. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att föreslå åtgärder för en ytterligare harmonisering av 
unionens regler om finansiell tillsyn.

17. Europaparlamentet uppskattar den undersökning av handelsuppläggen med 
utdelningsarbitrage såsom cum-ex eller cum-cum i enlighet med vad parlamentet begärt 
i sin resolution av den 29 november om cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och 
kryphålen i den rådande rättsliga ramen2. Parlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över 
att denna utredning av integriteten inom ett visst område av finansmarknadernas 
verksamhet är grundlig.

18. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att låta sig inspireras av de yttranden över 
fall av intressekonflikter och avlönad anställning efter uppdraget som Europeiska 
centralbankens etikkommitté offentliggör, i syfte att öka transparensen när det gäller 
potentiella intressekonflikter och avlönad anställning efter avslutat uppdrag.

19. Europaparlamentet välkomnar att myndigheten har intensifierat sitt administrativa 
samarbete med Europeiska bankmyndigheten när det gäller offentliga 
upphandlingsförfaranden. Parlamentet efterlyser en fortsatt strävan efter synergier för 
båda myndigheternas effektivitet.

20. Europaparlamentet påpekar att myndigheten vid genomförandet av sin verksamhet 
måste fästa uppmärksamhet vid att säkerställa efterlevnaden av unionslagstiftningen, 
respektera proportionalitetsprincipen och uppfylla de grundläggande principerna för den 
inre marknaden.

21. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att bygga vidare på Europeiska 
centralbankens initiativ för att föreslå interna program för främjande av fler kvinnor och 
ökad mångfald bland sin personal.

22. Europaparlamentet anser att det är värdefullt för myndigheten att dess personal har 
erfarenheter från såväl den offentliga som den privata sektorn. Parlamentet anser att 
man bör undersöka system för att locka begåvningar från den privata sektorn till den 
offentliga sektorn och vice versa, med iakttagande av en minimigrad av försiktighet som 

2 EUT L 363, 28.10.2020, s. 102.
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främjar de båda sektorernas oberoende. Parlamentet anser att genomförandet av 
bestämmelserna på detta område bör övervakas av gemensamma EU-organ och att 
hänsyn bör tas till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall.

23. Europaparlamentet välkomnar att myndigheten avser att offentliggöra en kortlista med 
minst en kvinna och minst en man för utnämningen av sin ordförande, och uppmanar 
myndigheten att göra detsamma när det gäller utnämningen av sin verkställande 
direktör.

24. Europaparlamentet anser att myndigheten bör ta hänsyn till nya utmaningar på det 
digitala området och i fråga om hållbarhet. Parlamentet anser att uppfyllandet av dessa 
fastställda mål och integreringen av dem i reglerings- och tillsynsramen alltid måste ske 
i överensstämmelse med förstärkningen av marknaden, utan att marknadens 
konkurrenskraft undergrävs och utan att det läggs en alltför stor börda på aktörerna, 
särskilt på de små och medelstora aktörerna. Parlamentet anser att övervakningen av 
genomförandet av dessa mål kräver tillräckliga resurser.
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