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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ 

(2015/2041(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση 

της διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας1 (μητρώο ομάδων συμφερόντων 

της ΕΕ), 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2014 να μην συναντά 

εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που δεν έχουν καταχωριστεί και να δημοσιεύει 

πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις με ομάδες συμφερόντων, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών 

Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2015), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση «σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της, οι 

οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς 

της» (Άρθρο 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), και λαμβάνοντας υπόψη ότι 

«κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης» και 

ότι «οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους 

πολίτες» (Άρθρο 10 παράγραφος 3)· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προηγούνται ήδη ως επί το πλείστον 

των εθνικών και των περιφερειακών πολιτικών θεσμικών οργάνων όσον αφορά τη 

διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητά τους· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μεγαλύτερης απόστασης μεταξύ της ΕΕ και των 

πολιτών της, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες 

προκειμένου να πραγματώσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας 

και ακεραιότητας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδιαφανής, μονόπλευρη εκπροσώπηση συμφερόντων 

συνιστά σημαντική απειλή για τη διαμόρφωση πολιτικής και το δημόσιο συμφέρον· 

Θέσπιση ενός νομοθετικού αποτυπώματος, δημιουργία ενός όσο το δυνατό πιο 

υποχρεωτικού μητρώου ομάδων συμφερόντων 

1. φρονεί ότι η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να καταχωρίζουν 

και να δημοσιοποιούν όλες τις συνεισφορές που λαμβάνονται από εκπροσώπους 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0376.  
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ομάδων συμφερόντων σχετικά με σχέδια πολιτικών, νόμων και τροπολογιών ως 

«νομοθετικό αποτύπωμα»· προτείνει το εν λόγω νομοθετικό αποτύπωμα να αποτελείται 

από ένα έντυπο προσαρτημένο στις εκθέσεις, στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς τα 

στοιχεία όλων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων με τους οποίους συναντήθηκαν 

οι υπεύθυνοι ενός συγκεκριμένου φακέλου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης 

έκθεσης και ένα δεύτερο έντυπο στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι γραπτές 

συνεισφορές που ελήφθησαν· 

2. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει και να βελτιώσει την υφιστάμενη πρωτοβουλία της 

όπως εκτίθεται στην απόφασή της της 25ης Νοεμβρίου σχετικά με τη δημοσίευση 

πληροφοριών για τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ μελών της Επιτροπής 

και οργανώσεων αυτοαπασχολουμένων ατόμων· θεωρεί ότι η καταχώριση δεδομένων 

σχετικά με τις συναντήσεις θα πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να περιλάβει όλους 

όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής της ΕΕ· 

3. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επιρροή των 

ομάδων συμφερόντων εύκολα προσβάσιμες στο κοινό μέσω μιας κεντρικής 

ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων· 

4. θεωρεί ότι, μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκείνοι που 

ορίζονται εισηγητές ή πρόεδροι επιτροπών φέρουν την ιδιαίτερη ευθύνη να είναι 

διαφανείς όσον αφορά τις επαφές τους με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων λόγω 

του ρόλου που διαδραματίζουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ· 

5. προτείνει να τροποποιηθεί ο κώδικας δεοντολογίας προκειμένου να καταστεί 

υποχρεωτικό για τους εισηγητές και τους προέδρους των επιτροπών να υιοθετούν την 

ίδια πρακτική να συναντούν αποκλειστικά και μόνο καταχωρισμένους εκπροσώπους 

ομάδων συμφερόντων και να δημοσιεύουν ηλεκτρονικά πληροφορίες για τις 

συναντήσεις αυτές και για τους εισηγητές να δημοσιεύουν το νομοθετικό αποτύπωμα· 

6. πιστεύει ότι μέσω μιας τροποποίησης θα πρέπει να θεσπιστούν υποχρεωτικές μηνιαίες 

επικαιροποιήσεις σχετικά με τις δαπάνες των ομάδων συμφερόντων 

7. επαναλαμβάνει το χρόνιο αίτημά του να υποστηριχθεί το μητρώο ομάδων συμφερόντων 

της ΕΕ με μια νομική πράξη προκειμένου να καλυφθούν όλα τα νομοθετικά κενά και να 

δημιουργηθεί ένα πλήρως υποχρεωτικό μητρώο για όλους τους εκπροσώπους ομάδων 

συμφερόντων· θεωρεί ότι η πρόταση για την εν λόγω νομική πράξη θα μπορούσε να 

λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέσω των τροποποιήσεων της 

διοργανικής συμφωνίας και του κώδικα δεοντολογίας του Κοινοβουλίου· 

8. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να συμμετάσχει στο μητρώο 

ομάδων συμφερόντων το συντομότερο δυνατό· 

Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στις σχέσεις με τους εκπροσώπους ομάδων 

συμφερόντων 

9. φρονεί ότι η διαφάνεια των ομάδων συμφερόντων μέσω της μηνιαίας υποβολής 

εκθέσεων από τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων σχετικά με τις συναντήσεις 

τους αποτελεί καίριο στοιχείο για τη μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ· 
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10. θεωρεί ότι η έκφραση «ανάρμοστη συμπεριφορά», κατά την έννοια του στοιχείου β) 

του κώδικα δεοντολογίας που προσαρτάται στην τροποποιημένη διοργανική συμφωνία 

σχετικά με το μητρώο διαφάνειας του 2014, θα πρέπει να ερμηνεύεται ώστε να 

περιλαμβάνει τη μη αποδοχή επίσημων προσκλήσεων σε ακροάσεις ή επιτροπές που 

δεν δικαιολογούνται επαρκώς· 

11. επιμένει ότι οι καταχωρισμένες νομικές εταιρείες πρέπει να δηλώνουν στο μητρώο 

ομάδων συμφερόντων όλους τους πελάτες, εξ ονόματος των οποίων ασκούν 

καλυπτόμενες δραστηριότητες· 

12. ζητεί από το Προεδρείο να περιορίσει την πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου 

για τις μη καταχωρισμένες οργανώσεις ή τα μη καταχωρισμένα άτομα υποχρεώνοντας 

όλους τους επισκέπτες των χώρων του Κοινοβουλίου να υπογράφουν δήλωση ότι δεν 

είναι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

μητρώου ή διαφορετικά να δηλώνουν ότι είναι καταχωρισμένοι στο μητρώο· 

13. πιστεύει ότι επείγει η θέσπιση ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου των 

υποβαλλόμενων στοιχείων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που 

παρέχουν οι καταχωρισμένοι είναι ουσιαστικές, ακριβείς, επικαιροποιημένες και 

πλήρεις· 

14. εκτιμά ότι τουλάχιστον το 5% των δηλώσεων θα πρέπει να ελέγχεται κάθε έτος· 

15. πιστεύει ότι οι αντιπροσωπείες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων 

δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο ομάδων συμφερόντων της ΕΕ εάν έχουν 

το δικό τους υποχρεωτικό μητρώο εκπροσώπησης συμφερόντων και δεν παρέχεται 

χώρος εργασίας σε ιδιωτικούς ή εταιρικούς φορείς εντός των αντιπροσωπειών αυτών· 

Προάσπιση της ακεραιότητας έναντι συγκρούσεων συμφερόντων 

16. πιστεύει ότι τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής που επιλέγονται μεταξύ των 

βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συμπληρώνονται από μια 

πλειοψηφία εξωτερικώς επιλεγμένων μελών που θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι 

εμπειρογνώμονες στον τομέα του κανονισμού δεοντολογίας, να αντλούνται από 

ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων και να περιλαμβάνουν μέλη της 

κοινωνίας των πολιτών· 

17. πιστεύει ότι ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου η 

διευρυμένη συμβουλευτική επιτροπή να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τελικές αποφάσεις 

αντί του Προέδρου· 

18. πιστεύει ότι ο Κανονισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί όσον αφορά τις δηλώσεις 

οικονομικών συμφερόντων των βουλευτών προκειμένου να ανατεθεί στη 

συμβουλευτική επιτροπή και στις διοικητικές υπηρεσίες υποστήριξης η 

δειγματοληπτική εξακρίβωση γεγονότων και προκειμένου να εξουσιοδοτηθούν αυτές 

να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία όταν κρίνεται αναγκαίο·  

19. πιστεύει ότι το άρθρο 3 του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές θα πρέπει να 

αναδιατυπωθεί ώστε να περιλάβει διάταξη που θα απαγορεύει σαφώς στους βουλευτές 

να κατέχουν παράλληλα άλλες θέσεις εργασίας ή να ασκούν άλλη έμμισθη εργασία που 
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θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων· 

20. πιστεύει ότι η αποζημίωση που καταβάλλεται στους βουλευτές από το Κοινοβούλιο θα 

πρέπει να μειωθεί κατά το ήμισυ του ποσού που κερδίζουν, είτε ως υπάλληλοι είτε ως 

αυτοαπασχολούμενοι, από οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα παράλληλα με την 

εντολή τους ως βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Περίοδοι επιβολής περιορισμών στην άσκηση νέας δραστηριότητας προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ακεραιότητα όσων κατέχουν αξίωμα και του προσωπικού 

21. πιστεύει ότι ο κώδικας δεοντολογίας θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να 

προβλέπει τριετή «περίοδο απαγόρευσης της άσκησης νέας δραστηριότητας» (‘cooling-

off period’) κατά τη διάρκεια της οποίας οι βουλευτές δεν θα μπορούν να ασκούν 

εργασίες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων στον τομέα των κοινοβουλευτικών 

αρμοδιοτήτων τους· 

22. πιστεύει ότι για τα μέλη της Επιτροπής η περίοδος ‘cooling-off ' θα πρέπει να 

παραταθεί στα τρία έτη και ότι μια διετής περίοδος ‘cooling-off ' θα πρέπει επίσης να 

ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της Επιτροπής που συμμετέχουν στην εκπόνηση ή 

στην εφαρμογή νομοθεσίας ή συνθηκών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 

συμβασιούχων· 

Ισόρροπη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων 

23. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ακολουθήσει τις συστάσεις του 

Διαμεσολαβητή σχετικά με την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων στις ομάδες 

εμπειρογνωμόνων· 

24. υποστηρίζει το αίτημα του Διαμεσολαβητή να καταστεί η εγγραφή στο μητρώο 

εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων προϋπόθεση για τον διορισμό σε ομάδες 

εμπειρογνωμόνων υπό τον όρο ότι οι ενεχόμενοι βουλευτές δεν είναι κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι και δεν λαμβάνουν το σύνολο ή το μέγιστο μέρος των λοιπών 

εισοδημάτων τους από κρατικούς φορείς όπως πανεπιστήμια· 

Ακεραιότητα μέσω ανεξάρτητου ελέγχου της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

25. θεωρεί ότι ο έλεγχος από το Κοινοβούλιο της χρηματοδότησης των πολιτικών 

κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνιστά περιττή σύγκρουση συμφερόντων· 

26. ζητεί ο έλεγχος της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

να ανατεθεί σε ουδέτερο φορέα· 

Επίτευξη του στόχου της πλήρους πρόσβασης σε έγγραφα 

27. Απαιτεί να έχουν οι πολίτες, όταν ζητούν πληροφορίες, το ίδιο δικαίωμα προσφυγής με 

αυτό που διαθέτουν όταν ζητούν συγκεκριμένα έγγραφα· 

28. θεωρεί υποδειγματική την καταγραφή από το Κοινοβούλιο όλων των διαθέσιμων 

εγγράφων στο πλαίσιο ενός ηλεκτρονικού μητρώου και καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό όσον αφορά όλα τα δικά τους 
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έγγραφα· 

29. θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί 

κατεπειγόντως, όπως απαιτείται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, μέσω της διεύρυνσης 

του πεδίου εφαρμογής του ώστε να συμπεριλάβει όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 

τους οργανισμούς της ΕΕ που δεν καλύπτονται επί του παρόντος, όπως το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, την Ευρωπόλ και την Eurojust· 

30. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μη ενωσιακοί φορείς που λαμβάνουν 

χρηματοδοτικούς πόρους από την ΕΕ είναι εξίσου υπόλογοι με τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ όταν δαπανούν τους πόρους αυτούς· 

31. φρονεί ότι το δικαίωμα πρόσβασης του Κοινοβουλίου στα έγγραφα άλλων θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ δεν θα πρέπει να θεωρείται ποτέ ασθενέστερο από εκείνο των 

μεμονωμένων πολιτών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· 

Διαφάνεια με σκοπό τη λογοδοσία κατά τη νομοθετική διαδικασία 

32. εκφράζει τη λύπη του επειδή η έλλειψη διαφάνειας του Συμβουλίου εμποδίζει τους 

πολίτες και τα εθνικά κοινοβούλια να καθιστούν τις κυβερνήσεις υπόλογες λόγω 

έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις θέσεις των επί μέρους κρατών μελών· 

33. πιστεύει, συνεπώς, ότι οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου θα πρέπει 

να είναι εξίσου δημόσιες με τις συνεδριάσεις των επιτροπών του Κοινοβουλίου· 

34. πιστεύει ότι οι πρόεδροι των επιτροπών του Κοινοβουλίου θα πρέπει να δημοσιεύουν 

εκ των προτέρων τα πρακτικά και όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στους 

τριμερείς διαλόγους·  

35. καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου να περιλάβει όλα τα έγγραφα σχετικά με τους 

τριμερείς διαλόγους στο μητρώο εγγράφων ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001· 

Διαφάνεια της εξωτερικής εκπροσώπησης και των διαπραγματεύσεων της ΕΕ 

36. Είναι της άποψης ότι οι βουλευτές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της 

Επιτροπής, εν ανάγκη, όταν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις, εντός αίθουσας 

ανάγνωσης· 

37. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει λιγότερη, ή λιγότερο ανοικτή, 

πρόσβαση στα έγγραφα των εμπορικών διαπραγματεύσεων από ορισμένα μέλη εθνικών 

κοινοβουλίων· 

38. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει όλες τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή για 

μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

39. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαφάνεια των εμπορικών 

διαπραγματεύσεων, αλλά επιμένει ότι τα εν λόγω βήματα προόδου σχετικά με την TTIP 

θα πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 
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40. εκτιμά ότι, όταν η Επιτροπή συμμετέχει σε εμπορικές διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να 

δημοσιεύει τις εντολές διαπραγμάτευσης, όλες τις διαπραγματευτικές θέσεις, όλες τις 

αιτήσεις και όλες τις προσφορές καθώς και όλα τα ενοποιημένα σχέδια κειμένων 

διαπραγμάτευσης πριν από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών και το ευρύτερο κοινό, να μπορούν να προβαίνουν σε συστάσεις επ' αυτών 

προτού λήξει η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων και προτού η συμφωνία 

έλθει προς επικύρωση· 

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια διοργανική συμφωνία προκειμένου να 

κωδικοποιηθούν οι αρχές αυτές για όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις· 

Διαφάνεια και λογοδοσία της οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη 

42. πιστεύει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται ή προετοιμάζονται στο Eurogroup, στην 

Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, στις «άτυπες» συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

Ecofin και στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης θα πρέπει να καταστούν διαφανείς 

και υπεύθυνες, μεταξύ άλλων μέσω της δημοσίευσης των πρακτικών τους· 

Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και καταπολέμηση της διαφθοράς 

43. εκφράζει τη λύπη του για τη διαπίστωση του Διαμεσολαβητή ότι τα περισσότερα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει δεόντως τους κανόνες για την 

προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα μόνο η 

Επιτροπή, ο Διαμεσολαβητής και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν εγκρίνει τέτοιους 

κανόνες· 

44. πιστεύει ότι η αποτελεσματική προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 

αποτελεί καίριας σημασίας όπλο κατά της διαφθοράς και ως εκ τούτου επαναλαμβάνει 

την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπονήσει μια οδηγία για την προστασία των 

μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, η οποία θα συμπεριλαμβάνει ελάχιστα 

πανευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας·  

45. πιστεύει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ θα πρέπει να 

περιλάβει έναν κανόνα ότι τα άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για διαφθορά εις βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ ή εντός των κρατών μελών δεν θα μπορούν να 

θέσουν υποψηφιότητα κατά τις προσεχείς δύο θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

46. φρονεί ότι στα άτομα που έχουν κριθεί ένοχα για διαφθορά στην ΕΕ ή στις εταιρίες που 

διευθύνονται από τα άτομα αυτά ή που ανήκουν σε αυτά θα πρέπει, για τουλάχιστον 

τρία έτη, να απαγορεύεται να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή να επωφελούνται από τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ· 

Ενίσχυση της κοινοβουλευτικής λογοδοσίας της Επιτροπής και των οργανισμών της 

47. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έναν κανονισμό πλαίσιο που θα αφορά όλους τους 

οργανισμούς της ΕΕ, βάσει του οποίου το Κοινοβούλιο θα αποκτήσει εξουσίες 

συναπόφασης όσον αφορά την εκλογή και την απόλυση των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου των οργανισμών αυτών και ένα άμεσο δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις 

και να ακούει αυτά τα μέλη διοικητικού συμβουλίου· 
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48. υποστηρίζει τα εθνικά κοινοβούλια που καλούν Επιτρόπους προκειμένου να τους 

υποβάλουν ερωτήσεις· 

49. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η απόσταση από τους πολίτες απαιτεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας, 

λογοδοσίας και ακεραιότητας 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι πιο διαφανή, πιο υπεύθυνα και πιο καθαρά από τα 

περισσότερα άλλα πολιτικά θεσμικά όργανα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη. 

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν σχεδόν όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών μέσω 

διαδικτυακής αναμετάδοσης: πρόκειται για διαφάνεια, που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα στα 

περισσότερα κοινοβούλια των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μια ανοικτή 

διοικητική δομή, πολύ πιο διαφανή και προσβάσιμη από αυτές που γνωρίζουμε στα 

περισσότερα κράτη μέλη. Ωστόσο, για διάφορους λόγους η πολιτική των Βρυξελλών είναι 

πιο απομακρυσμένη από τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Το συνολικό επίπεδο 

εμπιστοσύνης των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως κατέδειξε έρευνα της Eurostat, 

ανερχόταν το 2014 στο 42 τοις εκατό. Πρόκειται για αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος ωστόσο το ποσοστό αυτό παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με το ιστορικό προηγούμενο· 

ανήρχετο σε 59 τους εκατό το 2002. Στην πλειονότητα 20 κρατών μελών η εμπιστοσύνη των 

πολιτών στα εθνικά θεσμικά όργανα είναι σήμερα υψηλότερη. Μόνο σε μια μειονότητα 8 

χωρών οι πολίτες έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ από ότι στα 

εθνικά. 

Η τοπική και εθνική πολιτική είναι λιγότερο απομακρυσμένη από τους πολίτες: Τα μέσα 

ενημέρωσης αναφέρονται περισσότερο σε αυτές, οι πολίτες έχουν περισσότερες προσωπικές 

επαφές με τους αντιπροσώπους τους, τα ζητήματα φαίνονται λιγότερο θεωρητικά, και η 

γλώσσα δεν αποτελεί συνήθως εμπόδιο στην εθνική και τοπική πολιτική. Ωστόσο, πέρα από 

αυτές τις μάλλον δομικές διαφορές, πολλοί πολίτες αισθάνονται ότι η πολιτική της ΕΕ είναι 

πιο απομακρυσμένη από αυτούς, επειδή αντιλαμβάνονται ότι δεν επηρεάζουν επαρκώς την 

πολιτική αυτή. Ακόμη χειρότερο, η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται μερικές φορές να 

είναι περισσότερο μια Ευρώπη των εκπροσώπων των ομάδων συμφερόντων παρά μια 

Ευρώπη των πολιτών. Υπάρχουν περισσότεροι ενεργοί εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων 

στις Βρυξέλλες παρά στην Ουάσιγκτον D.C. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι υφίσταται μια 

τεράστια ανισορροπία μεταξύ της πρόσβασης και της επιρροής ισχυρών επιχειρηματικών 

συμφερόντων στους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ και της αντίστοιχης πρόσβασης και 

επιρροής ασθενέστερων κοινωνικών συμφερόντων. Προκειμένου να περιοριστεί η απόσταση 

αυτή που αισθάνονται οι πολίτες, η έκθεση καλεί να υπάρξει μια τριπλή προσέγγιση: Τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να ενισχύσουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 

ακεραιότητα και να καθορίσουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα στους τομείς αυτούς. 

Ακεραιότητα σημαίνει δίκαιη και ίση μεταχείριση των συμφερόντων των πολιτών 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εγγυάται ότι «η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των 

πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 

οργανισμούς της» (Άρθρο 9), και ότι «κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον 

δημοκρατικό βίο της Ένωσης»· Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική: Η προνομιακή 
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πρόσβαση ισχυρών ομάδων συμφερόντων στους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ έρχεται σε 

έντονη αντίθεση με την ίση μεταχείριση των συμφερόντων των πολιτών. Αυτοί που 

διαθέτουν ήδη περισσότερα χρήματα και εξουσία μπορούν εύκολα να ασκήσουν συγκριτικά 

μεγαλύτερη επιρροή. Προκειμένου να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

πρέπει να ενισχύσουν την ακεραιότητά τους. Ακεραιότητα σημαίνει να έχουν οι πολίτες ίση 

πρόσβαση και ίδιο βάρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η προώθηση ειδικών 

συμφερόντων εις βάρος του γενικού συμφέροντος είναι το αντίθετο της ακεραιότητας. 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να συμβάλει στον διαχωρισμό της οικονομικής από την 

πολιτική ισχύ. Αυτό εξυπηρετεί επίσης το βέλτιστο συμφέρον της συντριπτικής πλειονότητας 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Εκεί όπου οι πολυεθνικές υπαγορεύουν 

τους νόμους, οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ακμάσουν. 

Ισχυροποίηση των πολιτών μέσω της πρόσβασης σε πληροφορίες και έγγραφα 

Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η ακεραιότητα στην πολιτική της ΕΕ οι Συνθήκες 

παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση και απαιτούν στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ: «Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες». Ως εκ 

τούτου νοούμε τη διαφάνεια ως την έγκαιρη παροχή στους πολίτες όλων των σχετικών 

πληροφοριών προκειμένου να περιοριστεί τυχόν χάσμα πληροφόρησης μεταξύ των πολιτών 

και των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, καθώς και μεταξύ αυτών που εκπροσωπούν 

ειδικά επιχειρηματικά συμφέροντα και όσων εκπροσωπούν πιο γενικά κοινωνικά 

συμφέροντα. Το γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών απαιτούν να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

στη χρονική στιγμή της πρόσβασης στις πληροφορίες. Η λήψη των αποφάσεων «όσο το 

δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες» σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο 

για να αφομοιώνουν τις πληροφορίες προτού ληφθούν οι αποφάσεις. Επιπλέον, η ισότητα 

μεταξύ των πολιτών είναι θέμα χρόνου. Δεδομένου ότι η λήψη αποφάσεων αποτελεί μια 

συνεχή διαδικασία έχει σημασία να παρέχεται πρόσβαση στα έγγραφα και στις πληροφορίες 

προτού επιτευχθούν οι συμφωνίες. Οι διαφορές μεταξύ πολυμήχανων και επαγγελματιών 

φορέων αφενός και πολιτών και απλών βουλευτών αφετέρου αντίκεινται στις Συνθήκες και 

φθείρουν την ακεραιότητα. Συνεπώς, μυστικά και ανεπίσημα έγγραφα που κυκλοφορούν 

μεταξύ ολίγων προνομιούχων δεν είναι αποδεκτά. Οι Συνθήκες απαιτούν μια σαφή διάκριση: 

τα έγγραφα είναι είτε δημόσια είτε κατ' εξαίρεση διαβαθμισμένα. Αυτό σημαίνει: Αυτό που 

γνωρίζουν οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων πρέπει να μπορούν να το γνωρίζουν όλοι. 

Η διαδικασία κατάρτισης της ενωσιακής νομοθεσίας είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση 

της διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιος 

άσκησε επιρροή κατά την εκπόνηση της νομοθεσίας. Ένα μείζονος σημασίας εργαλείο για 

την επίτευξη περισσότερης διαφάνειας στη νομοθεσία της ΕΕ είναι η θέσπιση του 

νομοθετικού αποτυπώματος. Καταγράφει την επιρροή που ασκούν τα διάφορα συμφέροντα 

σε κάθε νομοθέτημα και επιτρέπει να εκτιμηθεί μια πιθανή ανισότητα επιρροής. Επιπλέον, 

όσο πιο έγκαιρα διατίθενται οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις συνεδριάσεις και τα 

σχετικά στοιχεία, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούν να διορθωθούν οι ανισορροπίες πριν 

από την έγκριση της νομοθεσίας. Η μελέτη του θεματικού τμήματος με τίτλο «Θεσμικές και 

συνταγματικές πτυχές της εκπροσώπησης ειδικών συμφερόντων» για λογαριασμό της 

επιτροπής AFCO συνιστά να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισής του. 

Λογοδοσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω της διαφάνειας 
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Σκάνδαλα, όπως τα σκάνδαλα εξαγοράς τροπολογιών, αποτέλεσαν την αιτία για τη θέσπιση 

νέων κανόνων προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ. Οι 

Συνθήκες απαιτούν για κάθε εργασία που διεξάγεται στα θεσμικά όργανα: «κατά την 

εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης 

στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη» (άρθρο 298 

παράγραφος 1 ΣΛΕΕ). Η λογοδοσία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διατάξεων που 

εξασφαλίζουν ότι τα θεσμικά όργανα, οι αξιωματούχοι και τα μέλη του προσωπικού εκθέτουν 

το έργο τους κατά τρόπο διαφανή.  

Αν και πολλά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ είναι πιο διαφανή απ' ότι ισχύει 

στα κράτη μέλη, ένα καθοριστικής σημασίας στάδιο των διαδικασιών συναπόφασης 

εξαφανίζεται πίσω από κλειστές πόρτες. Η αυξανόμενη διεξαγωγή άτυπων συνομιλιών στο 

πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση στην οποία το 80% των 

νομοθετημάτων της ΕΕ συμφωνούνται πλέον σε πρώτη ανάγνωση. Υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα διαφάνειας με τις μυστικές αυτές συνεδριάσεις: δεν τηρούνται πρακτικά για αυτές 

τις συνεδριάσεις, οι συμμετέχοντες και οι θέσεις τους παραμένουν άγνωστοι, ορισμένες 

φορές απόρρητα έγγραφα περιέρχονται σε εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων αλλά όχι στο 

ευρύ κοινό. Αυτή η επιλεκτική διαφάνεια προς ορισμένους προνομιούχους φορείς φθείρει την 

ακεραιότητα της ισχύουσας διαδικασίας καθώς οι πολίτες δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα. 

Προάσπιση της ακεραιότητας μέσω ανεξάρτητου ελέγχου των συγκρούσεων 

συμφερόντων 

Απαιτούνται τα βέλτιστα διαθέσιμα πρότυπα προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα 

των μελών και του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Τα εν λόγω πρότυπα πρέπει 

να καλύπτουν τις δραστηριότητες των μελών και του προσωπικού εντός και εκτός των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ καθώς και κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ και μετά από αυτή, για παράδειγμα μέσω της θέσπισης περιόδων απαγόρευσης της 

άσκησης νέας δραστηριότητας (cooling off periods) εάν τα πρόσωπα αυτά επιθυμούν να 

ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε τομείς που σχετίζονται στενά με το θεσμικό τους έργο.  

Η ουδετερότητα αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

εφαρμογής των κανόνων. Η έκθεση της ΕΕ του 2014 για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ανεξαρτησία των οργανισμών καταπολέμησης της 

διαφθοράς αποτελεί καίριας σημασίας παράγοντα για την επιτυχία τους: «Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, στις οποίες οι οργανισμοί διαθέτουν ισχυρή εντολή, η ανεξάρτητη 

προσηλωμένη στο έργο της ηγεσία αποδείχθηκε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου που 

καθιστά δυνατή την άσκηση δίωξης από τους οργανισμούς αυτούς για υποθέσεις διαφθοράς 

υψηλού επιπέδου». (σ. 41) Συνεπώς, η ανάθεση του ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων 

που διέπουν τα μέλη και το προσωπικό σε εξωτερικούς και ουδέτερους φορείς αποτελεί 

δίδαγμα που έχει αντληθεί από υφιστάμενα συστήματα ακεραιότητας. Παρόμοιος 

ανεξάρτητος έλεγχος ασκείται σήμερα σε κράτη μέλη όπως η Γαλλία και η Κροατία. 

Επιπλέον, η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται κατά τη 

σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων και κατά τον έλεγχο της χρηματοδότησης των 

πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις ομάδες 

ειδικών συμφερόντων να συνεκπονούν, στο πλαίσιο ομάδων εμπειρογνωμόνων, νομοθεσία 

που τις αφορά άμεσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να ελέγχει τη 

χρηματοδότηση των κομμάτων στα οποία ανήκει η πλειονότητα των μελών του.  
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 EL 

Οικοδόμηση νέας εμπιστοσύνης κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μέσω της 

διαφάνειας 

Συγκρινόμενες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, οι διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι 

ακόμη πιο απομακρυσμένες από τους πολίτες. Οι εμπορικές συμφωνίες δεσμεύουν συχνά την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να καταστήσουν δύσκολη την αλλαγή των σχετικών 

αποφάσεων όταν μεταβάλλονται οι πολιτικές πλειοψηφίες ή η κοινή γνώμη. Λόγω αυτών των 

σημαντικών επιπτώσεων των εμπορικών συμφωνιών, κατά τις διαπραγματεύσεις πρέπει να 

τηρούνται ακόμη περισσότερο τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας. 

Κατά της διαφάνειας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις έχει υποστηριχθεί ότι η μυστικότητα 

ενδέχεται να διευκολύνει την επιτυχία των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, παραδείγματα από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για 

την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

(ΠΟΔΙ) αποδεικνύουν ότι η διαπραγμάτευση των διεθνών συνθηκών μπορεί να στεφθεί από 

επιτυχία όταν τα έγγραφα ή ακόμη και οι διαδικασίες είναι δημόσιες. Λαμβάνοντας υπόψη 

την αυξανόμενη δυσαρέσκεια σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά τις τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις για την TTIP καθώς και την οριστικοποίηση της CETA, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα πρέπει να προσαρμόσει τις βέλτιστες αυτές πρακτικές προκειμένου να βελτιώσει 

τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα σε όλες της τις εμπορικές 

διαπραγματεύσεις. 

 


