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Finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. maj 2009 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte 

for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse 

og revision (KOM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD)) 

 

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(KOM(2009)0014), 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 

Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0031/2009), 

 

- der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 6. maj 2009 forpligtede sig til at 

godkende forslaget som ændret, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første 

led, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 

Retsudvalget og Budgetudvalget (A6-0246/2009), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. mener, at referencebeløbet i lovgivningsforslaget skal være foreneligt med loftet for 

udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme 2007-2013, og bemærker, at det årlige 

beløb vil blive fastsat i forbindelse med den årlige budgetprocedure i overensstemmelse 

med bestemmelserne i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig 

økonomisk forvaltning1 (IIA); 

 

3. mener, at punkt 47 i IIA finder anvendelse, hvis EU-organer, som medfinansieres af 

"fællesskabsprogrammet til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle 

tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision" bliver agenturer; 

 

4. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

 

5. godkender sin erklæring, som er vedføjet denne beslutning; 

 

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

                                                 
1  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1. 



 

P6_TC1-COD(2009)0001 

 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. maj 2009 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2009/EF om 

oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med 

finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, afgørelse nr. 716/2009/EF). 

 



 

BILAG 

 

Erklæring fra Europa-Parlamentet 
 

Finanskrisen har understreget behovet for meget hurtigt at styrke den tilsynsmæssige 

konvergens og samarbejdet på EU-niveau. Udviklingen af fælles it-instrumenter og af en fælles 

overvågningskultur, som er foretaget af de tre EU-tilsynsudvalg, CESR, CEBS og CEOIPS, 

udgør to instrumenter til opnåelse af dette mål. 

 

Som et resultat heraf, og indtil der er trådt et fællesskabsprogram i kraft for perioden 2010-

2013, opfordres Kommissionen af Europa-Parlamentet og Rådet til at arbejde videre med sit 

forslag om midlertidig finansiering af de tre EU-tilsynsudvalg i 2009 i form af en afgørelse 

truffet af Kommissionen med følgende indhold: 

 

- Kommissionens midlertidige finansiering i 2009 vil blive fastlagt som led i 

gennemførelsen og udbygningen af det indre marked i 2009 i medfør af budgetpost 

12.0201. Denne midlertidige finansiering vil derfor blive gennemført over 

Kommissionens eksisterende budget, nemlig fra de beløb, som budgetmyndigheden 

allerede har tildelt til Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for 

2009. Afgørelsen om finansiering vil således have form af en kommissionsafgørelse. 

 

- Kommissionen tildeler begrænsede aktionstilskud til de tre EU-tilsynsudvalg med henblik 

på finansiering af i) projekter i den finansielle sektor og i forskellige sektorer og 

uddannelsesprojekter, der udarbejdes af hvert af de tre EU-tilsynsudvalg, og ii), for så 

vidt angår CESR, et specifikt it-projekt i forbindelse med mekanismen for udveksling af 

transaktionsindberetninger (TREM), jf. direktivet om markeder for finansielle 

instrumenter (MiFID)1. Der er tale om strategiske projekter, der af de tre EU-

tilsynsudvalg er blevet udpeget som prioriterede. 

 

- Det samlede beløb for Kommissionens midlertidige finansiering for 2009 vil andrage 

EUR 500 000 og skal dække en del af omkostningerne til de fastlagte projekter og den 

udannelse i 2009, som er forelagt af EU-tilsynsudvalgene. 

 

Kommissionens afgørelse om den midlertidige finansiering i 2009 er velbegrundet på grund af 

de særlige vilkår i forbindelse med den nuværende finansielle krise, og fordi det påtænkte 

fællesskabsprogram først vil træde i kraft fra 2010. Afgørelsens sigte er derfor ikke at fungere 

som et præcedens. 

 

 

 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle 

instrumenter (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1). 


