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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 Κινητών Αξιών και Αγορών («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 και ρυθμιστικού 
καθεστώτος σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει ουσιαστική 
σημασία για την εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, περισσότερο 
ενοποιημένης, αποδοτικότερης και ασφαλέστερης χρηματοπιστωτικής αγοράς, καθώς 
και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση, μέσω της προώθησης 
της δικαιοσύνης και της διαφάνειας στην αγορά προϊόντων και χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών·

3. 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·

4. 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 
τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και στη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές 
της εσωτερικής αγοράς·

5. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η εφαρμογή των διατάξεων περί εποπτείας του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. 1060/20091 με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών και 
ερωτήσεων και απαντήσεων ενδέχεται να επιβαρύνει υπερβολικά τους μικρότερους 
παράγοντες και με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά2·

6. τονίζει ότι πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Αρχής επαρκής χρηματοδότηση και 
επαρκείς πόροι προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει την εντολή της με 
συνέπεια, ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα·

7. υπογραμμίζει τη σημασία μιας ανοικτής, αποτελεσματικής και ανεξάρτητης διοίκησης 

1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009, για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, 
σ. 1).

2  Με βάση τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Creditreform Rating AG.
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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 να 
αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα·

8. τονίζει ότι, αν και η Αρχή πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση 
όλων των εργασιών της, πρέπει ταυτόχρονα να είναι προσηλωμένη στα καθήκοντα και 
στην εντολή που της έχουν αναθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
των οποίων πρέπει να κάνει πλήρη χρήση, και τονίζει επίσης 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·

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 αυτή η εξέλιξη, έχουν ανακατανεμηθεί 
εσωτερικά ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι πόροι·

10. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού σχετικά με 
τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 20183, η Αρχή χρησιμοποιεί 
συμβάσεις με εταιρείες ΤΠ, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά τρόπο που θα μπορούσε να 
συνεπάγεται την απόσπαση εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης 
αντί για την παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ΤΠ ή προϊόντων· σημειώνει ότι 
αυτό δεν συνάδει με τους κοινωνικούς κανόνες και τους κανόνες απασχόλησης της 
Ένωσης· καλεί, επομένως, την Αρχή να εξασφαλίσει ότι στις συμβάσεις θα 
αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση και ότι οι συμβάσεις θα είναι συμβατές με τους 
κοινωνικούς κανόνες και τους κανόνες απασχόλησης της Ένωσης·

11. διερωτάται κατά πόσον η χρήση προσωρινά απασχολούμενων και εξωτερικών 
συμβούλων αντί για την αύξηση του αριθμού των δικών της υπαλλήλων συνιστά 
μακροπρόθεσμα την βέλτιστη χρήση των πόρων·

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

13. παρατηρεί ότι τα σωρευτικά πλεονάσματα κατά την περίοδο 2015-2018 που 
προκύπτουν από τα τέλη που καταβάλλουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας και που αφορούν την καταχώριση, την πιστοποίηση και την 
εποπτεία των οντοτήτων αυτών ανέρχονται σε 0,5 εκατομμύρια EUR· είναι της γνώμης 
ότι τα εν λόγω πλεονάσματα θα πρέπει να είναι προσωρινά και να μη χρησιμοποιούνται 

3  ΕΕ C 417 της 11.12.2019, σ. 1.
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για τη μόνιμη διασταυρούμενη χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων.

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση που εκπόνησε η Αρχή τον Ιούλιο 2019 
σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα που αφορούν τα συστήματα πολλαπλής 
επιστροφής παρακρατούμενων στην πηγή φόρων, ανταποκρινόμενη στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2018/2900 της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το 
σκάνδαλο cum-ex: οικονομικό έγκλημα και κενά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 
(2018/2900(RSP)) με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την ESMA να 
διεξαγάγει έρευνα σχετικά με καθεστώτα όπως το Cum/Ex και το Cum/Cum· εκφράζει 
επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το συμβούλιο εποπτών της Αρχής 
ενέκρινε την έναρξη επίσημης έρευνας δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. 1095/20104·

15. παροτρύνει την Αρχή να συναγάγει συγκεκριμένα συμπεράσματα από αυτήν την 
έρευνα, προκειμένου να σταματήσουν τρέχουσες πρακτικές και να αποτραπούν 
μελλοντικές πρακτικές που απειλούν την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών 
της Ένωσης·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση των σχετικών με τις συνεδριάσεις 
των ενδιαφερόμενων μερών αρχείων, όπως ζητήθηκαν από τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή5· καλεί την Αρχή να ανταποκριθεί στην πρόταση του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή να αναφέρει στις πληροφορίες που παρέχει στο κοινό εάν υπάρχουν 
λεπτομερή αρχεία μιας συγκεκριμένης συνάντησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα 
οποία θα μπορούσαν, κατά συνέπεια, να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήματος για 
πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εμπορικά 
ευαίσθητο περιεχόμενο.

4  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 
2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), 
την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

5  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/122163
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