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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 marknads- och värdepappersmyndigheten 
(myndigheten) 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 myndigheten allt mer på inhyrd personal, 
vilket kan medföra risker för otillräcklig övervakning av det komplexa arbete som 
externa uppdragstagare utför och för avtalsrättsliga tvister.

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

4. 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.

5. Europaparlamentet upprepar att överskott och underskott från avgifter som tas ut av 
kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister kan leda till korsfinansiering av 
verksamheter, vilket bör upphöra. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 
ett lagstiftningsförslag för att åtgärda detta.

6. 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.


