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VEDTAGNE TEKSTER 
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Decharge 2013: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) 

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen 

af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 (2014/2121(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 

Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013, 

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for 

regnskabsåret 2013 med myndighedens svar1, 

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2013 om regnskabernes 

rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 

287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til myndigheden for 

gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20024, særlig artikel 

208, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 

24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 

                                                 
1  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 174. 
2  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 174. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 



Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring 

af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2009/79/EF1, særlig artikel 64, 

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 

19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i 

artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen 

vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget2, 

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 

30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 

artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20123, 

særlig artikel 108, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og 

Valutaudvalget (A8-0096/2015), 

1. meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 

Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger decharge for gennemførelsen af 

myndighedens budget for regnskabsåret 2013; 

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 

del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 

Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og 

Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions 

Tidende (L-udgaven). 

                                                 
1  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48. 
2  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 
3  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42. 



 

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne 

for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 (2014/2121(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 

Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013, 

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for 

regnskabsåret 2013 med myndighedens svar1, 

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2013 om regnskabernes 

rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 

287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til myndigheden for 

gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20024, særlig artikel 

208, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 

24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring 

af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 

2009/79/EF5, særlig artikel 64, 

– der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 

19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i 

artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen 

vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget6, 

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 

30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 

                                                 
1  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 174. 
2  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 174. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
5  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48. 
6  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 



artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20121, 

særlig artikel 108, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og 

Valutaudvalget (A8-0096/2015), 

1. noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 

Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ser ud som anført i bilaget til 

Revisionsrettens beretning; 

2. godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 

Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013; 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den 

Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, 

Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i 

Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 

                                                 
1  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42. 



 

3.  Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en 

integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 (2014/2121(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den 

Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger 

for regnskabsåret 2013 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Økonomi- og 

Valutaudvalget (A8-0096/2015), 

A. der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 

Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ("myndigheden") for regnskabsåret 

2013 ifølge dens årsregnskab var på 18 767 470 EUR, hvilket svarer til en stigning på 

19,88 % i forhold til 2012, som følge af at myndigheden først er oprettet for nylig; 

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Den Europæiske 

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for 

regnskabsåret 2013 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig 

sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige 

og formelt rigtige; 

Opfølgning på decharge for 2012 

1. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende 

foranstaltninger for så vidt angår tre bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens 

beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 

2012, og at de nu er markeret som "afsluttet" i Revisionsrettens beretning; bemærker 

endvidere, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår de tre 

bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at en nu er 

markeret som "afsluttet", en er markeret som "ikke relevant" og en som "ikke igangsat"; 

2. konstaterer af myndighedens svar, at: 

- den har styrket sin kapacitet for støtte i forbindelse med indkøb som helhed med en 

klar definition af rollen og ansvarsområdet både for indkøbsmedarbejdere og 

driftspersonale og med varierede uddannelseskurser i indkøb for alle relevante 

personalekategorier; 

- den har vedtaget bestemmelser om håndtering af interessekonflikter, som er blevet 

revideret i henhold til Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og håndtering 

af interessekonflikter i decentrale EU-agenturer;  

- den har fornyet sit websted med henblik på at gøre den tilvejebragte information 

mere gennemsigtig og lettere tilgængelig; 

- cv'erne for medlemmerne styrelsesudvalget og interesseerklæringer fra formanden 



og den administrerende direktør er blevet offentliggjort; 

opfordrer myndigheden også til at offentliggøre interesseerklæringer fra medlemmerne 

af styrelsesudvalget og tilsynsrådet; 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning 

3. noterer sig med bekymring, at niveauet for forpligtede bevillinger, der blev fremført, var 

højt (28 %), navnlig for så vidt angår afsnit II (30 %) og afsnit III (85 %), hvilket er en 

stigning i forhold til de foregående år;  

Forpligtelser og fremførsler 

4. erkender, at fremførsler skyldtes den flerårige IT-strategi og gennemførelsesplan og 

særlige kontrakter om tjenesteydelser til levering i 2014; konstaterer endvidere, at 

forpligtelserne i den forbindelse er lovlige, formelt rigtige og baseret på forsvarlige 

skøn, idet en så beskeden andel af fremførslerne fra 2012 bortfaldt;  

5. er fuldstændig enig i Revisionsrettens bemærkning om, at omfanget af 2013-bevillinger, 

der blev brugt til at dække aktiviteter i 2014, er i strid med princippet om budgettets 

etårighed; opfordrer myndigheden til at orientere dechargemyndigheden om de 

foranstaltninger, den vil træffe for at reducere omfanget af fremførsler;  

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer 

6. bemærker, at der i Revisionsrettens beretning ikke blev fremsat nogen bemærkninger 

om myndighedens ansættelsesprocedurer; 

 

Interne kontroller 

7. noterer sig fra Revisionsrettens beretning, at styrelsesudvalget har vedtaget de 16 

standarder for intern kontrol i 2013; konstaterer, at gennemførelsen af standarderne for 

intern kontrol er markeret som i gang på grundlag af en handlingsplan, der var aftalt 

med Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS); 

8. beklager, at myndighedens retlige forpligtelser ikke altid var anvist af behørigt 

bemyndigede ved delegation, og at der i forbindelse med dem ikke altid på forhånd var 

indgået en behørigt anvist budgetforpligtelse; minder myndigheden om, at det er 

afgørende, at der er overensstemmelse med finanskredsløbene i henhold til 

finansforordningen; anerkender, at der blev truffet korrigerende foranstaltninger for at 

behandle disse mangler, og opfordrer myndigheden til at orientere 

dechargemyndigheden i detaljer om resultaterne af disse foranstaltninger vedrørende 

forvaltning af finanskredsløb; 

Intern revision 

9. konstaterer af myndighedens svar, at IAS i 2013 foretog en begrænset gennemgang af 

gennemførelsen af standarderne for intern kontrol, som var et resultat af den strategiske 

revisionsplan samt IAS' tidligere risikovurdering;  

10. bemærker, at myndigheden efter denne gennemgang udarbejdede en handlingsplan for 

at behandle de tyve anbefalinger, som IAS havde identificeret, hvoraf tre var 

klassificeret som "meget vigtige"; konstaterer, at IAS mener, at handlingsplanen 



behørigt vil behandle de identificerede risici og vil afbøde dem, hvis den gennemføres 

som planlagt; 

11. noterer sig af myndighedens svar, at IAS fulgte op på gennemførelsen af dens tidligere 

anbefalinger, og at der hverken var nogen "kritiske" eller "meget vigtige" udestående 

anbefalinger pr. 31. december 2013; 

Andre bemærkninger 

 

12. minder om, at Parlamentet var en vigtig drivkraft bag indsatsen for at etablere et nyt og 

omfattende europæisk finanstilsynssystem (ESFS) i kølvandet på finanskrisen og for 

oprettelsen af myndigheden i 2011 som en del af dette; 

13. noterer sig Kommissionens bemærkning i dens nylige rapport om de europæiske 

tilsynsmyndigheder (ESA'er) og ESFS, om at ESA'erne trods de vanskelige 

omstændigheder hurtigt har etableret velfungerende organisationer, som generelt har 

opnået gode resultater i forhold til deres brede spektrum af opgaver, til trods for at de 

kun har disponeret over begrænsede menneskelige ressourcer;  

14. understreger, at myndighedens rolle med at fremme en fælles tilsynsordning i hele det 

indre marked er afgørende for at sikre en bedre integreret, mere effektiv og mere sikker 

forsikrings- og pensionssektor i Unionen og dermed bidrage til det økonomiske opsving 

og skabelse af arbejdspladser og vækst i Europa og forebyggelse af fremtidige kriser i 

den finansielle sektor; 

15. erkender, at ESFS stadig er i oprettelsesfasen, og understreger, at de opgaver, som 

myndigheden allerede har fået pålagt samt fremtidige opgaver, der er lagt op til i det 

igangværende lovgivningsarbejde, kræver et tilstrækkeligt niveau af ansatte og et 

budget, der muliggør et tilsyn af høj kvalitet; understreger, at behovet for at kombinere 

yderligere opgaver med flere midler altid nøje bør overvejes; understreger dog, at en 

passende rationaliseringsindsats bør, hvor det er muligt, gå forud for enhver mulig 

forhøjelse af dens midler og/eller suppleres af en sådan indsats; fremhæver 

myndighedens koordinerende rolle og behovet for at indgå et tæt samarbejde med de 

nationale tilsynsmyndigheder for at opfylde dens mandat; 

16. understreger, at myndigheden som følge af dens begrænsede ressourcer skal holde sig til 

de opgaver, den har fået pålagt af Parlamentet og Rådet; understreger, at myndigheden 

fuldt ud bør udføre disse opgaver, men at den ikke må stræbe efter at gå ud over sit 

mandat, og at den skal forblive uafhængig; fremhæver, at myndigheden bør kontrollere 

nødvendigheden af at udarbejde retningslinjer og henstillinger; 

17. fremhæver, at myndigheden fuldt ud bør anvende sine beføjelser inden for 

forbrugerbeskyttelse, som den har fået tildelt via sit mandat; understreger, at 

myndigheden på dette område nøjere bør koordinere sin indsats med de andre 

europæiske tilsynsmyndigheder via Det Fælles Udvalg;  

18. konkluderer, at myndighedens blandede finansieringsordning er ufleksibel, besværlig og 

en mulig trussel for dens uafhængighed; opfordrer derfor Kommissionen til – hvis dens 

vurdering bekræfter nødvendigheden heraf – inden udgangen af 2017 at foreslå en 

finansieringsordning for myndigheden, som udelukkende består af indførelsen af 

gebyrer, der pålægges markedsdeltagerne eller kombinerer gebyrer fra 

markedsdeltagerne med en grundlæggende finansiering fra en separat budgetpost i 



Unionens almindelige budget; 

 

o 

o     o 

19. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 

som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 20151 om agenturernes 

resultater, økonomiske forvaltning og kontrol. 

 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130. 


