
AD\921554EL.doc PE498.085v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2012/0150(COD)

6.12.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση 
των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 
2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 
2011/35/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010
(COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta Haug



PE498.085v02-00 2/7 AD\921554EL.doc

EL

PA_Legam



AD\921554EL.doc 3/7 PE498.085v02-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ένα από τα διδάγματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη είναι πως χρειάζονται 
αυστηρότεροι και συνεπέστεροι κανόνες για ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχουν 
ήδη ληφθεί διάφορα σημαντικά μέτρα, όπως η σύσταση τριών χρηματοπιστωτικών εποπτικών 
οργάνων, χρειάζεται όμως να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες για καλύτερη ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα. Ένας από τους φακέλους που εκκρεμεί ακόμα είναι το παρόν 
σχέδιο οδηγίας, το οποίο αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.

Από δημοσιονομικής άποψης, είναι ζωτικής σημασίας το να στηριχθεί το εν λόγω νέο 
πλαίσιο από ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τον λόγο 
αυτό δεν αρκεί απλώς να θεσπιστούν νέοι κανόνες. Οι νέοι αυτοί κανόνες πρέπει επίσης να 
συμπληρωθούν με επαρκείς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για την εφαρμογή του 
νέου πλαισίου.

Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, θα απαιτηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών i) να 
καταρτίσει περίπου 23 τεχνικά πρότυπα και 5 κατευθυντήριες γραμμές ii) να συμμετέχει σε 
σώματα εξυγίανσης, να λαμβάνει αποφάσεις σε περίπτωση διαφωνίας και να ασκεί 
δεσμευτική διαμεσολάβηση, και iii) να προβλέπει την αναγνώριση διαδικασιών εξυγίανσης 
σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 85 και να συνάπτει μη δεσμευτικές συμφωνίες-πλαίσια 
συνεργασίας με τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 88. Τα τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να 
παραδοθούν 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, η οποία αναμένεται να λάβει 
χώρα μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2013. Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει 
μακροπρόθεσμα καθήκοντα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, για τα οποία θα απαιτηθεί η 
δημιουργία 5 πρόσθετων θέσεων (έκτακτων υπαλλήλων) από το 2014. Επιπλέον, 
προβλέπονται 11 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, για την εκτέλεση έκτακτων 
καθηκόντων που περιορίζονται στα έτη 2014 και 2015.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει το άνοιγμα των νέων θέσεων, καθώς αυτές 
χρειάζονται για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων της αρχής. Παρά ταύτα, καθώς η τελική 
έκταση των νέων καθηκόντων θα καταστεί γνωστή στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας, 
θα ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει δημοσιονομικό δελτίο που να λαμβάνει πλήρως 
υπόψη το αποτέλεσμα της νομοθετικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου για την κάλυψη των απαιτήσεων περί δημοσιονομικών και ανθρώπινων πόρων 
στην Αρχή και στις υπηρεσίες της Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. τονίζει πως οι διατάξεις του σημείου 
47 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006 μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής 
σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία 
και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1

πρέπει να εφαρμοστούν για την επέκταση 
της εντολής της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Τραπεζών· υπογραμμίζει ότι κάθε 
απόφαση της νομοθετικής αρχής υπέρ 
μιας τέτοιας επέκτασης λαμβάνεται με 
την επιφύλαξη των αποφάσεων της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 
στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού·
________________
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
δημοσιονομικό δελτίο στο οποίο θα 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 
αποτελέσματα της νομοθετικής 
συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την 
ικανοποίηση των δημοσιονομικών 
απαιτήσεων και των απαιτήσεων 
προσωπικού όσον αφορά τις υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και 
της Επιτροπής·
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Στην ΕΑΤ πρέπει να παρέχονται οι 
κατάλληλοι χρηματοδοτικοί και 
ανθρώπινοι πόροι, προκειμένου να 
εκπληρώνει επαρκώς τα πρόσθετα 
καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει 
της παρούσας οδηγίας. Για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει τα εν λόγω καθήκοντα να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη στη 
διαδικασία για την κατάρτιση,, την 
εκτέλεση και τον έλεγχο του 
προϋπολογισμού της, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 63 και 64 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010. Η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή διασφαλίζει ότι 
πληρούνται οι βέλτιστες προδιαγραφές 
αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Οι δαπάνες των Ευρωπαϊκών 
Εποπτικών Αρχών (ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ 
ΕΑΚΑΑ) που αφορούν τα καθήκοντά 
τους πρέπει να καλύπτονται από την 
επιβολή τελών στα πιστωτικά ιδρύματα. 
Το ύψος του τέλους που επιβάλλεται στα 
πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να είναι 
ανάλογο της σπουδαιότητας και του 
προφίλ κινδύνου κάθε πιστωτικού 
ιδρύματος. Τα τέλη αυτά πρέπει να 
επιβάλλονται πέρα από οποιαδήποτε άλλα 
τέλη που καταβάλλονται στις Αρχές στις 
περιπτώσεις που ορίζονται στις 
αντίστοιχες πράξεις της ενωσιακής 
νομοθεσίας. Το συνολικό ποσό των τελών 
που καταβάλλεται στις Αρχές δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις δαπάνες τους. Ζητεί 
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από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί 
σε ανάλυση της επιβολής τελών στους 
σχετικούς οργανισμούς, την οποία να 
διαβιβάσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2013.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15γ) Κατά τη μεταβατική περίοδο από 
την εθνική συγχρηματοδότηση στη 
μερική χρηματοδότηση από τέλη, οι 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΑΤ, 
ΕΑΑΕΣ, ΕΑΚΑΑ) πρέπει να 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης.
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