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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. εκτιμά ότι ο αριθμός των αιτιολογημένων γνωμών που ελήφθησαν το 2016 είναι ο 

τρίτος υψηλότερος μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος αφότου καθιερώθηκε ο μηχανισμός 

ελέγχου της επικουρικότητας με τη Συνθήκη της Λισαβόνας· σημειώνει τη σημαντική 

αύξηση (+ 713 %), σε σύγκριση με τις οκτώ αιτιολογημένες γνώμες που ελήφθησαν το 

2015· αναγνωρίζει, επιπλέον, τη σημαντική αύξηση, από 350 σε 620, του αριθμού των 

γνωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου· 

υπογραμμίζει ότι οι τάσεις αυτές αναδείχθηκαν στο πλαίσιο μιας μείωσης της 

νομοθετικής δραστηριότητας, γεγονός που αποδεικνύει επίσης ότι η συμμετοχή των 

εθνικών κοινοβουλίων έχει εξελιχθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη· επικροτεί το 

έντονο ενδιαφέρον που εξέφρασαν τα εθνικά κοινοβούλια για τη λήψη των αποφάσεων 

της ΕΕ· 

2. υπενθυμίζει ότι η επικουρικότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή των ομοσπονδιών, αλλά 

και μια αόριστη νομική έννοια, που χρήζει συνεπώς πολιτικής ερμηνείας· 

3. θεωρεί ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την 

εφαρμογή συσταλτικών ερμηνειών στις αρμοδιότητες που αναθέτει η Ένωση δυνάμει 

των Συνθηκών· 

4. θεωρεί ότι κάθε προβληματισμός σχετικά με την επικουρικότητα και τον έλεγχό της 

πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της αυξανόμενης απαίτησης των πολιτών από την ΕΕ 

να αντιμετωπίσει τις μείζονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι διηπειρωτικές 

χρηματοδοτικές ροές, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή, μεταξύ 

άλλων· 

5. σημειώνει ότι, το 2016, η τρίτη (και πρώτη κατά την θητεία της σημερινής Επιτροπής) 

«διαδικασία της κίτρινης κάρτας» ενεργοποιήθηκε σε σχέση με την αναθεώρηση της 

οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων (οδηγία 96/71/ΕΚ)· τονίζει ότι η 

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και την 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους θα μπορούσε να ενισχύσει τον εκ των προτέρων 

έλεγχο της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας· 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι περισσότερα εθνικά κοινοβούλια 

έχουν εκδώσει αιτιολογημένες γνώμες (26 εκ των 41 το 2016, έναντι οκτώ το 2015)· 

σημειώνει τη σημαντική διαφορά μεταξύ των κοινοβουλίων που αναπτύσσουν 

δραστηριότητα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και μέσω αιτιολογημένων γνωμών· 

υπογραμμίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια εξακολουθούν να ενδιαφέρονται περισσότερο 

να επηρεάσουν το περιεχόμενο της νομοθεσίας της ΕΕ παρά να εντοπίσουν περιπτώσεις 

στις οποίες η επικουρικότητα θα μπορούσε να αποτελέσει ζήτημα· επισημαίνει ότι η 

εξουσία των εθνικών κοινοβουλίων ως προς τον έλεγχο του σεβασμού των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα να ζητούν 

από τον ευρωπαίο νομοθέτη να ενεργεί, όταν είναι αναγκαίο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο διαδραματίζει ολοένα 
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συχνότερα και τακτικότερα ρόλο συνομιλητή με τα εθνικά κοινοβούλια και 

διαμεσολαβητή μεταξύ τους όσον αφορά τους μηχανισμούς της επικουρικότητας και 

της αναλογικότητας· θεωρεί ότι η ενίσχυση του διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια σε 

πολιτικό επίπεδο θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο εξορθολογισμού των ελέγχων της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας μέσω της καλύτερης εξέτασης της ουσίας των 

νομοθετικών προτάσεων· 

8. υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ισχυουσών μορφών συνεργασίας και την 

ανάγκη παροχής επιλογών για τη βελτίωση της πλατφόρμας IPEX προκειμένου να 

ευαισθητοποιηθούν τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά τον ρόλο τους στους ελέγχους 

της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, να τους παρασχεθεί βοήθεια ώστε να 

επεξεργάζονται καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω του συστήματος 

έγκαιρης προειδοποίησης, και να βελτιωθούν η συνεργασία και ο συντονισμός τους· 

9. χαιρετίζει το γεγονός ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα έχουν τοποθετηθεί στο 

επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων της ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τις πολιτικές 

προτεραιότητες της Επιτροπής και την έγκριση της δέσμης μέτρων για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της εν λόγω δέσμης που θα 

εξασφαλίζει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα εφαρμόζονται 

με πιο ολοκληρωμένη και αναλυτική προσέγγιση, η οποία, με τη σειρά της, θα 

συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερου βαθμού διαφάνειας στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ· επικροτεί το γεγονός ότι, μέσω της διοργανικής συμφωνίας για τη 

βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή δεσμεύεται να θέτει στη διάθεση των 

εθνικών κοινοβουλίων τις εκτιμήσεις επιπτώσεων των νομοθετικών και μη 

νομοθετικών προτάσεών της· υπενθυμίζει ότι στην εν λόγω συμφωνία τονίζεται επίσης 

η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία και ότι οι 

πληροφορίες που παρέχονται στα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να τα διευκολύνουν να 

κάνουν πλήρη χρήση των προνομίων τους δυνάμει των Συνθηκών· καλεί την Επιτροπή 

να βελτιώσει την ποιότητα των αιτιολογικών εκθέσεών της σχετικά με την 

επικουρικότητα και να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες·  

10. επισημαίνει ότι η εφαρμογή της δέσμης μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας 

οδήγησε στην ανάπτυξη ισχυρότερων εσωτερικών μέσων και διαδικασιών από την 

Επιτροπή με σκοπό την αποφυγή των παραβιάσεων της αρχής της επικουρικότητας· 

υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου αποτελούν βασικό μέσο για να 

διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και να 

προάγεται η λογοδοσία· καλεί την Επιτροπή να εστιάζει περαιτέρω στην 

επικουρικότητα και την αναλογικότητα όταν διενεργεί εκτιμήσεις αντικτύπου στο 

πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών για βελτίωση της νομοθεσίας· τονίζει, 

ειδικότερα, τον ρόλο της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου (ΕΡΕ) και επικροτεί το 

γεγονός ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα αποτελούν πλέον μέρος του 

ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί η εν λόγω επιτροπή· τονίζει, ωστόσο, ότι η 

ανεξαρτησία της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω·  

11. επαναλαμβάνει την ανάγκη, προκειμένου να μπορούν τα εθνικά κοινοβούλια να 

συμμετέχουν περισσότερο στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, να ενισχυθεί η ευελιξία 

του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ιδίως της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων 

για την υποβολή αιτιολογημένων γνωμών, εντός των ορίων των Συνθηκών της ΕΕ, και 

να εξεταστεί η επίσημη παράταση, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι Συνθήκες· τονίζει 
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επίσης την ανάγκη να συνεχιστεί ο προβληματισμός σχετικά με τη δημιουργία ενός 

μηχανισμού, σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν τα εθνικά κοινοβούλια, με βάση 

τον οποίο θα μπορούσαν να υποβληθούν αιτιολογημένες γνώμες στην Επιτροπή με 

σκοπό τον θετικό αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να 

αποτελέσει θετικό και εποικοδομητικό μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής και της 

δραστηριοποίησης των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ· 

12. εκφράζει την απογοήτευσή του για ορισμένες απαντήσεις της Επιτροπής προς τα εθνικά 

κοινοβούλια σε περιπτώσεις στις οποίες ενεργοποιήθηκε διαδικασία «κίτρινης κάρτας»· 

πιστεύει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να αντιδρά με ολοκληρωμένο τρόπο σε 

οποιαδήποτε ανησυχία εγείρεται από εθνικά κοινοβούλια· Επισημαίνει ότι είναι 

σημαντικό να αιτιολογείται επαρκώς η ανάγκη για νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι 

επιπτώσεις αυτών, ιδίως στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα, με 

σεβασμό προς τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 

13. επισημαίνει τη δημιουργία ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα 

και την προσέγγιση «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο»· σημειώνει ότι η 

ειδική ομάδα θα εξετάσει με κριτικό πνεύμα όλους τους τομείς πολιτικής προκειμένου 

να διασφαλίσει ότι η δράση της ΕΕ εστιάζει μόνον στους τομείς στους οποίους έχει 

προστιθέμενη αξία· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει λεπτομερέστερα τις 

αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας που προβλέπεται για την εν λόγω ειδική 

ομάδα· αναμένει την έκθεση της ειδικής ομάδας, που προβλέπεται για τις 15 Ιουλίου 

2018 και στην οποία πρέπει να διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση της 

τήρησης, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας, τόσο στην κατανομή όσο και στην άσκηση των εξουσιών της, και να 

ορίζονται τρόποι βελτίωσης της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών 

στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να 

συμβάλει στον εντοπισμό των περιπτώσεων στις οποίες μια συγκεκριμένη δράση 

μπορεί να υλοποιηθεί επαρκώς και πιο αποτελεσματικά από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και 

τις περιφερειακές αρχές· ευελπιστεί ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο 

αυτό, θα εφαρμοστούν ταχέως από την Επιτροπή· 

14. προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να γνωμοδοτούν σχετικά με τις προτάσεις της 

Επιτροπής, οι οποίες είναι διαθέσιμες για διαβουλεύσεις ανά πάσα στιγμή στην 

εσωτερική βάση δεδομένων CONNECT· προτρέπει τα εθνικά και τα περιφερειακά 

κοινοβούλια να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με την Επιτροπή των 

Περιφερειών, η οποία διαθέτει ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι εξετάζουν 

νομοθετικές προτάσεις υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας· θεωρεί ότι μια άτυπη διαδικασία με βάση τη διακοινοβουλευτική 

συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τα εθνικά 

κοινοβούλια· 

15. τονίζει ότι για την έκδοση νομικών πράξεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ευρείας 

πλειοψηφίας του Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους αρμόδιους υπουργούς 

όλων των κρατών μελών, οι οποίοι θα πρέπει να λογοδοτούν ενώπιον των εθνικών τους 

κοινοβουλίων· 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναφορά στην επικουρικότητα στη Διακήρυξη 
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της Ρώμης της 25 Μαρτίου 2017· είναι της γνώμης ότι η επικουρικότητα θα πρέπει να 

κατέχει εξέχουσα θέση στον προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της ΕΕ. 
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