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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της ΕΑΑΕΣ είναι ουσιώδης προκειμένου να προωθηθούν η 

συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ 

των εθνικών αρχών και να εξασφαλιστούν η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η 

διαφάνεια, η καλύτερη ολοκλήρωση και η μεγαλύτερη ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, καθώς και υψηλός βαθμός προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση· 

2. αναγνωρίζει ότι, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της ΕAΑΕΣ στις 

οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές· διαπιστώνει 

ότι η αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι πολύ συνοπτική και  περιλαμβάνει 

ελάχιστες προτάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προϋπολογισμού της 

ΕΑΤ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν κατέβαλαν το 

2015 στο ακέραιο τη συνεισφορά τους μέχρι το τέλος του ίδιου έτους· σημειώνει ότι έχει 

σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με το 2014· 

3. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για τη 

δημιουργία ενός νέου και ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής 

Εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο περιλαμβάνει τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), 

με στόχο την εξασφάλιση ενός καλύτερου συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας 

μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση· 

4. τονίζει ότι η ΕΑΑΕΣ πρέπει μεν να διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες της εκτελούνται 

πλήρως και εμπρόθεσμα, ταυτόχρονα όμως πρέπει να φροντίζει να περιορίζεται στην 

άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο· διαπιστώνει ότι η ΕΑΑΕΣ δαπανά σημαντικούς πόρους για την κατάρτιση 

κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων· πιστεύει ότι η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να 

αξιοποιήσει την εντολή της προκειμένου να προωθήσει αποτελεσματικά την 

αναλογικότητα σε όλες τις δραστηριότητές της· τονίζει ότι, όποτε η ΕΑΑΕΣ 

εξουσιοδοτείται να καταρτίσει μέτρα επιπέδου 2 και 3, θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή, κατά την επεξεργασία των εν λόγω προτύπων, στις ιδιαιτερότητες των 

διαφόρων εθνικών αγορών και ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι 

συμμετέχοντες στην αγορά και οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών θα 

συμμετέχουν εκτενώς σε πρώιμο στάδιο στη διαδικασία καθορισμού προτύπων καθώς και 

στα στάδια της κατάρτισης και της εφαρμογής· 

5. επισημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί λύση να μοιραστεί τυχόν πλεόνασμα του 

προϋπολογισμού ή του ελλείμματος με τα κράτη μέλη αναλόγως της κλείδας συνεισφοράς 

τους· καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει επισήμως τη συμφωνημένη διαδικασία· 

6. σημειώνει με ανησυχία ότι η ΕΑΑΕΣ δεν ασκεί όλα τα προνόμια που ορίζονται στο 

νομικό πλαίσιό της· υπογραμμίζει ότι η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των πόρων της προκειμένου να εκπληρώνει στο ακέραιο τη νομική εντολή 

της· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η καλύτερη εστίαση στην εντολή που της 
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ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα μπορούσε να οδηγήσει 

στην  αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των στόχων της· τονίζει ότι κατά την εκτέλεση 

του έργου της και ιδίως κατά τη σύνταξη εκτελεστικών διατάξεων, η ΕΑΑΕΣ πρέπει να 

ενημερώνει τακτικά και διεξοδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά 

με τις δραστηριότητές της· 

7. τονίζει ότι είναι σημαντική η εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου, ιεράρχησης 

προτεραιοτήτων και αποτελεσματικότητας όσον αφορά την κατανομή των πόρων και ότι 

ο προϋπολογισμός της ΕΑΑΕΣ εξακολουθεί να διαθέτει δυνατότητες εξορθολογισμού· 

τονίζει, συνεπώς, ότι ενδεχόμενες αυξήσεις των μέσων της ΕΑΑΕΣ πρέπει να 

συνοδεύονται από επαρκή μέτρα ιεράρχησης προτεραιοτήτων· προτείνει, με δεδομένο ότι 

ο φόρτος εργασίας της ΕΑΑΕΣ μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο από τα νομοθετικά 

καθήκοντα στην εποπτική σύγκλιση και την επιβολή, ο προϋπολογισμός και το 

ανθρώπινο δυναμικό της ΕΑΑΕΣ να κατανέμονται αναλόγως· 

8. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ρύθμιση χρηματοδότησης της ΕΑΑΕΣ πρέπει να 

αναθεωρηθεί· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης της 

τρέχουσας χρηματοδοτικής ρύθμισης με την καθιέρωση κατάλληλα και αναλογικά 

σταθμισμένων τελών για τους συμμετέχοντες στην αγορά, τα οποία ενδεχομένως θα 

αντικαταστήσουν τις εισφορές των εθνικών αρμόδιων αρχών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την αυτονομία και την εποπτική της δράση· 

9. θεωρεί ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου εποπτών και των ομάδων 

ενδιαφερομένων, τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό, θα πρέπει να δημοσιεύονται πιο 

γρήγορα προκειμένου να περιοριστεί η υφιστάμενη χρονική απόκλιση έως και τριών 

μηνών μεταξύ των συνεδριάσεων και της δημοσιοποίησης των πρακτικών, ενώ επίσης θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις συζητήσεις, τις θέσεις των μελών και τη 

συμπεριφορά ως προς την ψήφο· πιστεύει ότι η προσέγγιση των πολιτών της ΕΕ θα 

μπορούσε επίσης να ενισχυθεί από τη μετάδοση εκδηλώσεων μέσω web streaming· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων δεν έχουν όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ίδια 

δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες από εσωτερικές συνεδριάσεις· 

θεωρεί ότι η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να δημιουργήσει έναν ασφαλή δίαυλο για καταγγέλτες 

στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της για τα επόμενα χρόνια. 
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