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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. αναγνωρίζει 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, αν και η Αρχή πρέπει  να διασφαλίζει την πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση 
των  εργασιών της, πρέπει ταυτόχρονα  να φροντίζει να περιορίζεται  στην άσκηση των 
καθηκόντων και της εντολής που της ανατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο·

3. σημειώνει ότι, με δεδομένο ότι ο φόρτος εργασίας της Αρχής μετατοπίζεται ολοένα και 
περισσότερο από τα ρυθμιστικά καθήκοντα στην επιβολή και την εφαρμογή του 
δικαίου της Ένωσης, θα πρέπει να ανακατανεμηθούν εσωτερικά ο προϋπολογισμός και 
οι ανθρώπινοι πόροι της Αρχής·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκαν οι ευκαιρίες για οικονομίες 
κλίμακας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας λόγω ανεπαρκούς χρήσης των κοινών 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων  της Αρχής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 
(ΕΑΤ)· 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·

5. υπενθυμίζει ότι το 100 % του δημοσιονομικού πλεονάσματος έχει διατεθεί στην 
Επιτροπή, ενώ τα κράτη μέλη θεωρούν ότι το μερίδιο που τους αναλογεί με βάση τη 
συνεισφορά τους θα πρέπει να τους επιστραφεί· καλεί την Επιτροπή να βρει λύση για 
το πρόβλημα αυτό·

6. παρατηρεί ότι τα σωρευτικά πλεονάσματα κατά την περίοδο 2015-2018 που 
προκύπτουν από τα τέλη που καταβάλλουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και που αφορούν την 
καταχώριση, την πιστοποίηση και την εποπτεία των οντοτήτων αυτών ανέρχονται σε 
1,1 εκατομμύρια EUR· είναι της γνώμης ότι τα εν λόγω πλεονάσματα δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση άλλων δραστηριοτήτων.


