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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 konstaterar 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 delar med oro revisionsrättens iakttagelse att myndigheten för att 
kompensera för en brist på tjänster förlitar sig på inhyrd personal, vilket kan orsaka 
beroende av bemanningsföretag och medföra risker för otillräcklig övervakning av det 
komplexa arbete som externa uppdragstagare utför och för avtalsrättsliga tvister.

3. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 13 januari 2020 om institutioner 
och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter 
avslutad anställning i offentlig tjänst.

4. Europaparlamentet uppmärksammar att tillsynsstyrelsens sammansättning verkar 
lämplig för att hantera EBA:s regleringsansvar men mindre lämplig för dess 
tillsynsuppdrag.

5. Europaparlamentet är bekymrat över att bidragen från Eftamedlemmarnas nationella 
behöriga myndigheter, i motsats till den fastställda budgeten, inte beräknades enligt den 
formel som anges i just den budgeten och att betalningarna från EU:s och Eftas 
nationella behöriga myndigheterna därmed minskade med 0,7 miljoner EUR. 
Parlamentet noterar att beräkningen av pensionsavgifterna behöver förtydligas 
ytterligare.

6. Europaparlamentet noterar att myndigheten har intensifierat sitt administrativa 
samarbete med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) när det 
gäller offentliga upphandlingsförfaranden.

7. Europaparlamentet noterar att efter den slutförda flytten från London till Paris till följd 
av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen har en avsättning på 
10,1 miljoner EUR gjorts för kontraktet för EBA:s Londonkontor.


