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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 Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων («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· σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 
Αρχή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη μετάβαση από την κανονιστική ρύθμιση στην 
εποπτεία·

4. συμμερίζεται την ανησυχία που προκαλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο το γεγονός ότι οι 
εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν καθοριστική επιρροή στο κύριο διοικητικό όργανο της 
Αρχής, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε θέση να αποφασίζουν σχετικά με την 
εμβέλεια της δράσης της Αρχής η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση της δικής τους 
αποδοτικότητας (αξιολογήσεις από ομοτίμους)·

5. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής χρηματοδοτείται κατά 40 % από πόρους της 
Ένωσης και κατά 60 % από άμεσες συνεισφορές των εποπτικών αρχών των κρατών 
μελών, και ότι οι εν λόγω μικτές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο την ανεξαρτησία και τα καθήκοντα εποπτείας της Αρχής·

6. υπενθυμίζει ότι το 100 % του δημοσιονομικού πλεονάσματος έχει διατεθεί στην 
Επιτροπή, ενώ τα κράτη μέλη θεωρούν ότι το 60 % του εν λόγω πλεονάσματος θα 
πρέπει να επιστραφεί σε αυτά· καλεί την Επιτροπή να βρει λύση για το πρόβλημα αυτό. 


