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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Για να αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες της σε ευρωπαϊκή κλίμακα εποπτείας στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα τις οποίες έφερε στην επιφάνεια η χρηματοπιστωτική κρίση, η 
Επιτροπή υπέβαλε δέσμη προτάσεων εν όψει της εγκαθίδρυσης ενός αποδοτικότερου, 
περισσότερο ολοκληρωμένου και βιώσιμου συστήματος εποπτείας του χρηματοπιστωτικού 
τομέα στην ΕΕ. Τούτο θα βασίζεται σε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής 
Εποπτείας (ΕΣΧΕ), αποτελούμενο από ένα δίκτυο των χρηματοπιστωτικών εποπτικών αρχών 
των κρατών μελών που θα συνεργάζεται με τις νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), 
που προκύπτουν με τη μετατροπή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών εποπτικών επιτροπών1 σε 
πραγματικές Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ). Για τον σκοπό αυτόν η Επιτροπή 
προτείνει τη δημιουργία τριών νέων ευρωπαϊκών αποκεντρωμένων υπηρεσιών:

 της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)·
 της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ)·
 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

2. Ο μετασχηματισμός των υφισταμένων ευρωπαϊκών επιτροπών εποπτείας σε πραγματικές 
ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας στην πράξη, ήτοι σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες, θα απαιτήσει 
τόνωση των πόρων που τους παρέχονται τόσο σε προσωπικό όσο και σε πόρους από τον 
προϋπολογισμό. Όσον αφορά τον αντίκτυπο από την ίδρυση αυτών των τριών υπηρεσιών 
στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα ανέρχεται σε περίπου € 59,699 εκατ. που κατανέμονται 
ως εξής:

Υπηρεσία 2011 2012 2013 Σύνολο
ΕΑΤ 5, 206 7, 355 8, 965 21, 527
ΕΑΑΕΣ 4, 235 5, 950 6, 799 16, 984
ΕΑΚΑΑ 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158
εκατ. €

3. Προέλευση των πόρων είναι ο τομέας 1 α, τομέας που ήδη αντιμετωπίζει πάρα πολύ 
μειωμένα περιθώρια: ο τελευταίος δημοσιονομικός προγραμματισμός της Επιτροπής
(Ιανουάριος 2010), όπου ήδη λαμβάνονται υπόψη τα ποσά για τις τρεις υπηρεσίες (μεταξύ 
άλλων τροποποιήσεων), εμφανίζει πολύ στενά περιθώρια έως τη λήξη του εν ισχύι πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (εντός παρενθέσεων τα περιθώρια που προεβλέποντο στον 
δημοσιονομικό προγραμματισμό του Ιανουαρίου 2009):

- € 37,041 εκατ. για το 2011 (€ 111,590 εκατ.)
- € 34,003 εκατ. για το 2012 (€ 123,879 εκατ.)
- € 49,153 εκατ. για το 2013 (€ 214,875 εκατ.)

Εάν κανείς θεωρήσει ότι στον δημοσιονομικό προγραμματισμό του Φεβρουαρίου 2009 η 
Επιτροπή προέβλεπε για τον τομέα 1A περιθώριο € 111,8 εκατ. για το 2010 το οποίο τελικά 
ήταν μόλις € 147 000, είναι σαφές ότι η κατάσταση είναι πολύ λεπτή. Ούτως το ενδεχόμενο 

                                               
1 Πρόκειται για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (ΕΕΑΤΕ - CEBS), την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕΑΕΑΕΣ - CEIOPS) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ - CESR).
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αναθεώρησης των ανωτάτων ορίων για να ικανοποιηθεί η χορήγηση πόρων σε αυτές τις τρεις 
νέες υπηρεσίες πρέπει να ληφθεί υπόψη.

4. Πράγματι το καθ' εαυτού κόστος των υπηρεσιών θα είναι πολύ υψηλότερο, ανερχόμενο σε 
περίπου € 149,17 εκατ., αλλά τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν, χάρις στη συγχρηματοδότηση, 
περίπου € 89,497 εκατ., ήτοι 60% του ολικού κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών έως τη 
λήξη του εν ισχύι πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου:

Υπηρεσία 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ
ΕΑΤ

ΚΜ+ΕΕ=Σύνολο
7,809+5,206

=13,015
11,033+7,355

=18, 388
13,448+8,965

=22, 413
32,290+21,527

=53, 816
ΕΑΑΕΣ

ΚΜ+ΕΕ=Σύνολο
8,197+4,235

=13,662
10,803+5,950

=18,005
12,737+6,799

=21,228
31,737+16,984

=52,895
ΕΑΚΑΑ

ΚΜ+ΕΕ=Σύνολο
6,352+5,465

=10,587
8,925+7,202

=14,874
10,199+8,491

=16,998
25,476+21,158

=42,459
εκατ. € 

5. Όσον αφορά το προσωπικό, οι τρεις νέες υπηρεσίες θα συνεπάγονται έως το 2014 επιπλέον 
269 υπαλλήλους (224 AD και 45 AST):

Υπηρεσία 2011 2012 2013 2014
ΕΑΤ
προσωπικό 
(AD/AST)

40(36/4) 62(53/9) 80(69/11) 90(73/17)

ΕΑΑΕΣ
προσωπικό 
(AD/AST)

40 (32/8) 62(50/12) 73 (60/13) 90 (77/13)

ΕΑΚΑΑ
προσωπικό 
(AD/AST)

43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. Η Επιτροπή προτείνει οι τρεις νέες υπηρεσίες να έχουν έδρες στους τόπους εργασίας των 
υφισταμένων ευρωπαϊκών επιτροπών εποπτείας (στην περίπτωση της ΕΑΤ το Λονδίνο), το 
οποίο φαίνεται πολύ λογικό τόσο από πρακτικής όσο και από οικονομικής απόψεως, καθόσον 
θα διευκολύνει την άμεση έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας και θα αποφεύγει τις 
περιττές δαπάνες νέων εγκαταστάσεων, μεταφοράς προσωπικού κλπ..

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:
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Tροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Tροπολογία

1 α. θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που 
εμφαίνεται στη νομοθετική πρόταση είναι 
συμβατό με το ανώτατο όριο για την 
υποδιαίρεση τομέα 1 α του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, 
αλλά το περιθώριο που μένει στον τομέα 
1 α για το διάστημα 2011-2013 είναι πολύ 
περιορισμένο και η χορήγηση πόρων σε 
νέες δραστηριότητες δεν πρέπει να θέτει 
εν κινδύνω τη χρηματοδότηση άλλων 
προτεραιοτήτων που εμπίπτουν στην 
υποδιαίρεση τομέα 1 α· επαναλαμβάνει 
συνεπώς ότι ζητεί ανασκόπηση του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2007-2013, συνοδευόμενη από 
συγκεκριμένες προτάσεις για προσαρμογή 
και αναθεώρησή του πριν από το τέλος 
του πρώτου εξαμήνου 2010 κάνοντας 
χρήση όλων των μηχανισμών που 
προβλέπονται δυνάμει της διοργανικής 
συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, 
συγκεκριμένα δε εκείνων μνεία των 
οποίων γίνεται στα σημεία 21 έως 23 της 
συμφωνίας, για να εξασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών χωρίς να τίθεται εν κινδύνων η 
χρηματοδότηση των άλλων 
προτεραιοτήτων και εξασφαλίζοντας ότι 
θα απομένει επαρκές περιθώριο στην 
υποδιαίρεση τομέα 1 α·

Tροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Tροπολογία

1 β. υπογραμμίζει ότι για τη σύσταση της 
Αρχής πρέπει να εφαρμοσθούν οι 
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διατάξεις του σημείου 47 της διοργανικής 
συμφωνίας· τονίζει ότι, εάν η νομοθετική 
αρχή αποφασίσει υπέρ της σύστασης της 
Αρχής, το Κοινοβούλιο θα αρχίσει 
διαπραγματεύσεις με το έτερο σκέλος της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
με σκοπό την επίτευξη εγκαίρως 
συμφωνίας σχετικά με τη χρηματοδότηση 
της Αρχής σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας·

Tροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(41) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της 
Αρχής, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της 
αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα 
προερχόμενα κυρίως από υποχρεωτικές 
εισφορές εθνικών εποπτικών αρχών και 
από το γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοτική
δημοσιονομική διαδικασία πρέπει να 
ισχύει όσον αφορά την κοινοτική 
συμμετοχή. Ο λογιστικός έλεγχος πρέπει 
να ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(41) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της 
Αρχής, πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της 
αυτόνομος προϋπολογισμός με έσοδα 
προερχόμενα κυρίως από υποχρεωτικές 
εισφορές εθνικών εποπτικών αρχών και 
από το γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση 
της Αρχής από την Ένωση υπόκειται 
στην επίτευξη συμφωνίας από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
σύμφωνα με το σημείο 47 της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 
2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση1. Πρέπει να εφαρμόζεται η
δημοσιονομική διαδικασία της Ένωσης. Ο 
λογιστικός έλεγχος πρέπει να ασκείται από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός υπόκειται στη 
διαδικασία απαλλαγής.
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
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Αιτιολόγηση

Η Αρχή συγκροτείται ως αποκεντρωμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία. Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη 
νομική της βάση.

Tροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(α) υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών 
δημόσιων αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων·

(α) υποχρεωτικές εισφορές των εθνικών 
δημόσιων αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, οι οποίες καταβάλλονται 
σύμφωνα με τύπο που βασίζεται στη 
στάθμιση των ψήφων ως έχει στο άρθρο 
3, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου αριθ.
36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις 
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Tροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 - παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

(β) επιχορήγηση από την Κοινότητα, που 
εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα της 
Επιτροπής)·

(β) επιχορήγηση από την Ένωση, που 
εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα της 
Επιτροπής), με την επιφύλαξη της 
επίτευξης συμφωνίας από την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχής όπως 
προβλέπεται στο σημείο 47 της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 
2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής·
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Tροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

4 α. Οι υποχρεωτικές εισφορές των 
εθνικών δημόσιων αρχών και η 
επιχορήγηση από την Ένωση της 
παραγράφου 1, στοιχεία (α) και (β) θα 
διατίθενται στην αρχή εκάστου 
οικονομικού έτους.

Tροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

9. Μέχρι τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από 
σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει 
με ειδική πλειοψηφία, απαλλάσσει την 
Αρχή για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Ν.

9. Μέχρι τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από 
σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει 
με ειδική πλειοψηφία, απαλλάσσει την 
Αρχή για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Ν 
ο οποίος περιλαμβάνει έσοδα από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από τις εθνικές εποπτικές 
αρχές.

Tροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία 
με την Επιτροπή, θεσπίζει τα απαραίτητα 
μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής καταστάσεως.

2. Το διοικητικό συμβούλιο, σε συμφωνία 
με την Επιτροπή, θεσπίζει τα απαραίτητα 
μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής καταστάσεως. Τα μέτρα 
εφαρμογής επιτρέπουν αιτιολογημένες 
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παρεκκλίσεις για να διασφαλίζεται η 
πλέον αποτελεσματική υλοποίηση των 
καθηκόντων που ορίζονται για την Αρχή.



PE439.451v02-00 10/10 AD\814588EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Τράπεζες

Έγγραφα αναφοράς KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας ECON

Γνωμοδοτική επιτροπή
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
7.10.2009

Συντάκτης γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Jutta Haug
21.10.2009

Ημερομηνία έγκρισης 28.4.2010

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

38
0
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, 
Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl 
Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne 
E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír 
Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique 
Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, 
Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Ивайло 
Калфин, Надежда Нейнски

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný


