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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, το γεγονός ότι η Επιτροπή ελέγχει εκ των προτέρων εάν οι 

προτάσεις της είναι απαραίτητες και εάν οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν 

μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη καθώς και ότι δικαιολογεί τη δράση 

της σε συνάρτηση με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με 

το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου περί εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας· υπογραμμίζει με έμφαση τη σπουδαιότητα των εκτιμήσεων αντικτύπου 

για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς αυτές τις δύο αρχές κατά την κατάρτιση 

νομοθετικών προτάσεων· υπογραμμίζει εξίσου ότι η διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 

τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει επίσης να αποτελεί 

προτεραιότητα για την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών της 

ΕΕ· 

2. υπενθυμίζει ότι η επικουρικότητα προστατεύεται επίσης από το γεγονός ότι δεν είναι 

δυνατή η έγκριση οιασδήποτε ευρωπαϊκής νομοθεσίας χωρίς την έγκριση της ευρείας 

πλειοψηφίας των εθνικών υπουργείων στο Συμβούλιο (τα οποία λογοδοτούν στα εθνικά 

κοινοβούλια)· 

3. επισημαίνει ότι η επικουρικότητα, ουσιαστικά, συνιστά ζήτημα μόνο για ένα μικρό 

ποσοστό των νομοθετικών προτάσεων, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έχει 

ενεργοποιηθεί ποτέ η διαδικασία της «πορτοκαλί κάρτας», ενώ η διαδικασία της 

«κίτρινης κάρτας» έχει ενεργοποιηθεί μόνο δύο φορές σε διάστημα έξι ετών· θεωρεί ότι 

τα εθνικά κοινοβούλια είναι πιθανόν να ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο των 

προτάσεων και όχι μόνο για την επικουρικότητα, και επισημαίνει ότι πολλά εθνικά 

κοινοβούλια ενισχύουν τις διαδικασίες τους προκειμένου να επηρεάζουν τη θέση που 

λαμβάνει ο υπουργός στο Συμβούλιο· 

4. επισημαίνει ότι η αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, επιτρέπει την 

παρέμβαση της Ένωσης σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα 

«μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν 

να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 

προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης»· επισημαίνει 

ότι η επικουρικότητα, μια ουδέτερη νομική αρχή που συνδέεται με την έννοια του 

βέλτιστου επιπέδου δράσης μπορεί να εφαρμόζεται είτε, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, 

για να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της Ένωσης, χωρίς ωστόσο αυτή να υπερβαίνει 

τις αρμοδιότητές της είτε, αντίθετα, για να περιορίζεται και να σταματά η δραστηριότητα 

της Ένωσης όταν δεν είναι πλέον αναγκαία· 

5. υπογραμμίζει ότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5 ΣΕΕ· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2012 και το 2013 η συμμόρφωση προς 

αυτές τις δύο αρχές αποτέλεσε αντικείμενο προσεκτικής εξέτασης από τα θεσμικά όργανα 
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της ΕΕ και από τα εθνικά κοινοβούλια· 

6. εκτιμά το έργο της Επιτροπής Εκτίμησης Αντικτύπου όσον αφορά τα ζητήματα που 

άπτονται της επικουρικότητας και της αναλογικότητας των νομικών μέτρων, και 

απευθύνει έκκληση για ισχυρότερη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και 

την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) ήδη σε αυτό το επίπεδο της 

διαδικασίας για τα δύο σχετικά ζητήματα· 

7. ζητεί να καθιερωθεί διαβούλευση με τα τοπικά και περιφερειακά κοινοβούλια σε τακτική 

βάση και όχι μόνο για μεμονωμένα ζητήματα· 

8. υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών με τα εθνικά 

κοινοβούλια μέσω του συστήματος IPEX, και επισημαίνει την αύξηση του αριθμού των 

αιτιολογημένων γνωμών που εκδίδονται από τα εθνικά κοινοβούλια (+ 9 % το 2012, + 

25 % το 2013)· επικροτεί την ενεργότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στην 

ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία, όσον αφορά κυρίως τον έλεγχο των νομοθετικών 

προτάσεων υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 

9. επισημαίνει ότι τόσο το 2012 όσο και το 2013 τα εθνικά κοινοβούλια χρησιμοποίησαν τη 

διαδικασία της κίτρινης κάρτας στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου της 

επικουρικότητας· θεωρεί, συνεπώς, ότι τα εθνικά κοινοβούλια βελτίωσαν την ικανότητά 

τους να χρησιμοποιούν τα προνόμια που διαθέτουν στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου 

της επικουρικότητας· ενθαρρύνει σθεναρά τα εθνικά κοινοβούλια να αναπτύξουν 

περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία, προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τον ρόλο 

που τους έχει ανατεθεί από τις ισχύουσες Συνθήκες· 

10. γνωρίζει ότι πολλά εθνικά κοινοβούλια επιθυμούν να επηρεάζουν το περιεχόμενο της 

νομοθεσίας και όχι απλώς να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους επί των σχετικά λίγων 

περιπτώσεων στις οποίες τίθεται ζήτημα επικουρικότητας· χαιρετίζει τις εισηγήσεις που 

έγιναν προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της «πρωτοβουλίας Barroso»· θεωρεί ότι τα εθνικά 

κοινοβούλια μπορούν να ασκήσουν τέτοιου είδους επιρροή με τον πλέον αποτελεσματικό 

τρόπο, διαμορφώνοντας τη θέση των υπουργών των χωρών τους πριν από τις 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου, και ότι η περίοδος των 8 εβδομάδων μπορεί επίσης να 

αξιοποιηθεί για τον σκοπό αυτό· 

11. υποστηρίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να παρέχουν τη δυνατότητα στα 

εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουν νομοθετικές προτάσεις και ότι η Επιτροπή πρέπει 

αντίστοιχα να τεκμηριώνει αναλυτικά και πλήρως τις αποφάσεις της για την 

επικουρικότητα και την αναλογικότητα· 

12. υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις αρχές της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας μέσω αξιολογήσεων των οικείων νομοθετικών 

εκθέσεων πρωτοβουλίας, εκ των προτέρων αξιολογήσεων των εκτιμήσεων αντικτύπου 

της Επιτροπής και μέσω της συνεχούς αξιολόγησης της δυνητικής προστιθέμενης αξίας 

για την ΕΕ και του «κόστους της μη Ευρώπης»· 

13. σημειώνει, ωστόσο, ότι οι περισσότερες γνώμες εθνικών κοινοβουλίων υποβάλλονται από 

λίγα μόνο εθνικά κοινοβούλια, και προτρέπει τα λοιπά κοινοβούλια να συμμετέχουν πιο 

ενεργά στον διάλογο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα· 
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14. πιστεύει ότι θα ήταν εποικοδομητική μια συζήτηση για την παράταση της περιόδου που 

διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια για να εκδώσουν μια αιτιολογημένη γνώμη δυνάμει του 

άρθρου 6 του πρωτοκόλλου περί εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, προκειμένου να προσδιοριστούν πιθανές βελτιώσεις του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου· θεωρεί ότι εντωμεταξύ θα πρέπει να υπολογίζεται ευέλικτα η 

περίοδος που παρέχεται στα εθνικά κοινοβούλια για να εκδώσουν μια αιτιολογημένη 

γνώμη· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της εν λόγω προθεσμίας θα 

συνεπαγόταν  αλλαγή της Συνθήκης· συνιστά συνεπώς να αρχίσει έγκαιρα αυτός ο 

προβληματισμός προκειμένου το ζήτημα της συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων να 

μπορέσει να συζητηθεί πριν από την προσεχή τροποποίηση των Συνθηκών· υπογραμμίζει 

ότι, κατά τη συζήτηση σχετικά με την παράταση της περιόδου που παρέχεται σήμερα στα 

εθνικά κοινοβούλια, θα μπορούσε να εξεταστεί ο ρόλος των περιφερειακών 

κοινοβουλίων, καθώς και το ζήτημα των πόρων που τίθενται στη διάθεση των εθνικών 

κοινοβουλίων· απευθύνει επίσης έκκληση προς την Επιτροπή να αποφανθεί για το ζήτημα 

της πρωτοβουλίας «πράσινης κάρτας» των εθνικών κοινοβουλίων· 

15. πιστεύει ότι, δεδομένης της πείρας τους, τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμβάλουν 

ουσιαστικά στον διάλογο για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων· συνεπώς, προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να ασκήσουν πλήρως τις 

αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί με βάση τις ισχύουσες Συνθήκες, μεταξύ άλλων 

αναπτύσσοντας περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία· 

16. προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να καθιερωθεί διαδικασία «πράσινης κάρτας», η 

οποία θα παρέχει στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να προτείνουν ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και να μετέχουν κατ᾽ αυτό τον τρόπο εποικοδομητικά στην ευρωπαϊκή 

νομοθετική διαδικασία· φρονεί ότι μια τέτοιου είδους διαδικασία θα μπορούσε να 

καθιερωθεί στο πλαίσιο ανάληψης δέσμευσης από την Επιτροπή και ότι δεν πρέπει να 

υπάρξει τροποποίηση των Συνθηκών· 

17. επισημαίνει ότι το 2012 ενεργοποιήθηκε από τα εθνικά κοινοβούλια για πρώτη φορά η 

διαδικασία της «κίτρινης κάρτας» σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας, ως 

απάντηση στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την άσκηση του δικαιώματος 

ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της 

ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (Monti II)· σημειώνει ότι, παρόλο που η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αρχής της επικουρικότητας δεν είχε παραβιαστεί, 

απέσυρε την πρόταση λόγω ελλιπούς πολιτικής στήριξης· παρατηρεί ότι το 2013 

ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά η διαδικασία της «κίτρινης κάρτας» σχετικά με την 

πρόταση της Επιτροπής για έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO)· σημειώνει ότι η Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας και αποφάσισε να 

τη διατηρήσει· 

18. υπογραμμίζει τον τεράστιο δυνητικό αντίκτυπο των αποφάσεων που λαμβάνονται σε 

επίπεδο ΕΕ τον οποίο ενδεχομένως να έχει η σύναψη διεθνών εμπορικών συμφωνιών, 

όπως η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) και η  Συνολική 

Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (CETA), στην ικανότητα των αρχών περιφερειακής 

και τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που αφορούν τις 

υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
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λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας κατά τη 

διαπραγμάτευση διεθνών εμπορικών συμφωνιών και να υποβάλλουν στο Κοινοβούλιο 

έκθεση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις τους στην επικουρικότητα· 

19. σημειώνει ότι στις αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδονται από τα εθνικά κοινοβούλια 

επισημαίνεται η ύπαρξη διαφόρων ερμηνειών των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας· σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζει ότι η αρχή της επικουρικότητας, όπως 

διατυπώνεται στην Συνθήκες, επιτρέπει στην Ένωση να παρεμβαίνει στους τομείς οι 

οποίοι δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα μόνο «εφόσον και κατά τον 

βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς 

από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να 

επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης»· υπενθυμίζει επίσης ότι «σύμφωνα με 

την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν 

υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών»· προτρέπει τα 

εθνικά κοινοβούλια να τηρούν το γράμμα της ΣΕΕ κατά την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης προς τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· συνιστά 

θερμά όπως τα εθνικά κοινοβούλια και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα  συμμετέχουν σε 

ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ελέγχου της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. 
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