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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, κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («η Αρχή») στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι 
λογαριασμοί για το 2018 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Αρχής στην προώθηση ενός κοινού εποπτικού καθεστώτος σε 
ολόκληρο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ουσιαστική σημασία 
προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μια περισσότερο 
ενοποιημένη, αποδοτικότερη και ασφαλέστερη χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς και 
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, μέσω της προώθησης της 
δικαιοσύνης και της διαφάνειας στην αγορά προϊόντων και χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών·

3. υπενθυμίζει τη σημασία της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία αποτελεί 
απαραίτητο και πραγματικά αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

4. υπογραμμίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ευθύνη να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις βιωσιμότητας και να εξασφαλίσει ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού με βάση τη 
σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή· επισημαίνει τον 
καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Αρχή στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών παραγόντων καθώς και παραγόντων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση 
στο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο και στην κινητοποίηση και διοχέτευση των ροών 
ιδιωτικών κεφαλαίων προς την κατεύθυνση βιώσιμων επενδύσεων· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι χρειάζονται επαρκείς πόροι για την παρακολούθηση της εφαρμογής του εν 
λόγω πλαισίου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

5. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο των νέων νομοθετικών προτάσεων επί των οποίων 
επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία τον Μάρτιο του 20191, θα ενισχυθούν ο ρόλος, οι 
εξουσίες και οι πόροι της Αρχής στον τομέα της καταπολέμησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ)· 
τονίζει ότι η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αξιοποιώντας τις νέες 
αρμοδιότητες και τη δημιουργία μιας νέας εσωτερικής επιτροπής ΚΞΧ/ΧΤ, και θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να διαθέτει αυξημένη ικανότητα σε ανθρώπινους και υλικούς 
πόρους ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στη συνεπή και αποτελεσματική πρόληψη 
της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

6. υπογραμμίζει ότι η Αρχή, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, πρέπει να δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της συμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης, στην 

1  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_1655 
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τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές 
της εσωτερικής αγοράς·

7. παροτρύνει την Αρχή να διατυπώσει τις προτάσεις της για μείωση της επιβάρυνσης που 
συνεπάγεται η υποβολή εποπτικών αναφορών για τα μικρά και μη πολύπλοκα ιδρύματα 
εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει οριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη αναλογικότητα2· ζητεί από την Αρχή να 
εξασφαλίσει τη συνεπή χρήση των ορισμών σε όλα τα ρυθμιστικά και μη ρυθμιστικά 
έγγραφα3·

8. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανοικτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης διοίκησης 
για όλους τους οργανισμούς της Ένωσης και για την Ένωση συνολικά· υπενθυμίζει το 
πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει από καταστάσεις μεταπήδησης 
στον ιδιωτικό τομέα και τονίζει ότι χρειάζεται ένα ενοποιημένο νομικό πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

9. σημειώνει ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής εξελίσσεται διαρκώς και περιλαμβάνει 
τόσο ρυθμιστικά καθήκοντα όσο και την επιβολή και εφαρμογή του δικαίου της 
Ένωσης· σημειώνει ότι, για να διευκολυνθεί η εν λόγω εξέλιξη, έχουν ανακατανεμηθεί 
εσωτερικά ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι της Αρχής· τονίζει ότι η Αρχή 
δεν πρέπει ποτέ να αποπειραθεί να υπερβεί τα όρια της εντολής της· τονίζει ότι η 
εστίαση στην εντολή που της ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων·

10. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με 
τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 20184, οι προσωρινά απασχολούμενοι 
πρέπει να εργάζονται υπό τους ίδιους εργασιακούς όρους με τους εργαζομένους που 
απασχολούνται απευθείας από τον έμμεσο εργοδότη· σημειώνει, ωστόσο, ότι η Αρχή 
πιθανόν δεν πραγματοποίησε καμία σύγκριση μεταξύ των εργασιακών όρων που 
ισχύουν για τους δικούς της υπαλλήλους και των εργασιακών όρων που ισχύουν για 
τους προσωρινά απασχολούμενους· καλεί, κατά συνέπεια, την Αρχή να αναλύσει τους 
εργασιακούς όρους των προσωρινά απασχολουμένων υπαλλήλων της και να 
διασφαλίσει ότι οι όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με την ευρωπαϊκή και την εθνική 
εργατική νομοθεσία·

11. διερωτάται κατά πόσον η χρήση προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων και 
εξωτερικών συμβούλων αντί για την αύξηση του αριθμού των δικών της υπαλλήλων 
συνιστά μακροπρόθεσμα τη βέλτιστη χρήση των πόρων, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς 
όπως η πληροφορική, όπως αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο·

12. υπενθυμίζει ότι η Αρχή δεν έχει κινήσει  έως σήμερα καμία έρευνα σχετικά με τα 
εμπορικά συστήματα αρμπιτράζ μερισμάτων όπως τα cum-ex ή cum-cum όπως ζήτησε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο5·

2  Βάσει πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τo IHK München και τη Genossenschaftsverband Bayern
3  Βάσει πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Michael Ikrath, μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής
4  ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1. 
5  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_EL.html
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13. ζητεί από την Αρχή να διεξαγάγει έρευνα για τα εμπορικά συστήματα αρμπιτράζ 
μερισμάτων, όπως το cum-ex, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές απειλές για την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, 
να προσδιοριστούν η φύση και το μέγεθος των παραγόντων των εν λόγω συστημάτων, 
να αξιολογηθεί κατά πόσον υπήρξαν παραβιάσεις είτε της εθνικής είτε της ενωσιακής 
νομοθεσίας, να αξιολογηθούν τα μέτρα που ελήφθησαν από τις αρχές 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας στα κράτη μέλη, και να διατυπωθούν κατάλληλες 
συστάσεις προς τις οικείες αρμόδιες αρχές για μεταρρύθμιση και λήψη μέτρων·

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν οι ευκαιρίες για οικονομίες 
κλίμακας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας λόγω της απόφασης να μην 
χρησιμοποιηθούν κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της Αρχής και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) όταν η Αρχή μετέφερε την 
έδρα της από το Λονδίνο στο Παρίσι· καλεί την Αρχή να ενισχύσει τη συνεργασία με 
την ΕΑΚΑΑ στον τομέα των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και των υπηρεσιών 
διαχείρισης εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητές 
της, όπου είναι εφικτό·

15. σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της μεταφοράς της έδρας της Αρχής 
στο Παρίσι το 2019, οι λογαριασμοί της περιλαμβάνουν προβλέψεις για σχετικές 
δαπάνες ύψους 4,7 εκατ. EUR και προβλέψεις για τις εναπομένουσες μελλοντικές 
συμβατικές πληρωμές για τα γραφεία της στο Λονδίνο, οι οποίες ανέρχονται σε 10,4 
εκατ. EUR· προτείνει να διενεργηθεί λογιστικός έλεγχος όταν θα είναι σαφές ποιες θα 
είναι οι δαπάνες και οι συνέπειες της μεταφοράς, προκειμένου να εντοπιστούν οι 
βέλτιστες πρακτικές και οι τομείς που επιδέχονται βελτίωση·

16. υπενθυμίζει τον νέο ρόλο, τα καθήκοντα και τους πόρους που διαθέτει η Αρχή στην 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· θεωρεί ότι η αποτελεσματική εκτέλεση αυτού του 
ρόλου και αυτών των καθηκόντων εξαρτάται από τη στήριξη του συμβουλίου εποπτών·

17. εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για την απόρριψη της πρότασης να διερευνηθεί η 
υπόθεση της Danske Bank για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
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