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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 Τραπεζών («η Αρχή») στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 2018 
είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

2. 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, έχουν ανακατανεμηθεί εσωτερικά ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι 
πόροι της Αρχής·

3. 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·

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 Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)· καλεί την Αρχή να ενισχύσει τη συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ 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 60 % του εν λόγω πλεονάσματος θα πρέπει 
να τους επιστραφεί· καλεί την Επιτροπή να βρει λύση για το πρόβλημα αυτό·

6. σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της μεταφοράς της έδρας της Αρχής στο 
Παρίσι το 2019, οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν προβλέψεις για σχετικές δαπάνες ύψους 
4,7 εκατ. EUR και προβλέψεις για τις εναπομένουσες μελλοντικές συμβατικές πληρωμές 
για τα γραφεία της στο Λονδίνο, οι οποίες ανέρχονται σε 10,4 εκατ. EUR.


