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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 

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

προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

πρωτόκολλο αριθ. 2 αυτής θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τον σχεδιασμό 

πολιτικών προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και, συνεπώς, αποτελούν επίσης μέσα για 

την αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού αντίκτυπου της νομοθεσίας·  

1. επιδοκιμάζει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με την 

αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών της για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και των 

κατευθυντήριων οδηγιών της για τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους1, κατόπιν 

αιτήματος του Κοινοβουλίου για βελτίωση της επικοινωνίας με την κοινωνία των 

πολιτών, το οποίο διατυπώθηκε στο ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά 

με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την 

έξυπνη νομοθεσία2· 

2. σημειώνει τους νέους στόχους πολιτικής της Επιτροπής όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και 

τις προτάσεις για θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ που αφορούν συγκεκριμένα τα εξής: 

ελάχιστο κόστος· όφελος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους· 

αποφυγή μη απαραίτητων κανονιστικών επιβαρύνσεων· 

3. υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή να προωθήσει την ορθή αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ, 

καθώς και της χρησιμότητας και της αναγκαιότητας ανάληψης δράσης από την ΕΕ· 

4. σημειώνει ότι η πλήρης αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών που υποστηρίζει 

η Επιτροπή θα χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από 

την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· 

5. θεωρεί ότι τα προγράμματα που καλύπτονται από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

πρέπει να αξιολογούν και να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με την αρχή της 

επικουρικότητας όσον αφορά την επιδείξιμη προστιθέμενη αξία εντός των δικαιούχων 

κρατών μελών· 

6. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κονδύλια του 

προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανώνται σε έργα που δεν επιτυγχάνουν ουσιαστικά 

αποτελέσματα· συνεπώς, ενθαρρύνει την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο 

πραγματοποίησης επιτόπιων εκτιμήσεων για τα έργα που έχουν σημαντικό οικονομικό 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm 
2 ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 87· http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_el.htm 
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αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο· 

7. επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε, μέσω του προαναφερθέντος ψηφίσματος της 

14ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη χρήση εθνικών εκτιμήσεων επιπτώσεων συμπληρωματικά 

προς τις εκτιμήσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή (των οποίων η αναθεώρηση βρίσκεται 

υπό συζήτηση) προς υποστήριξη της προτεινόμενης νομοθεσίας· φρονεί ότι οι μονάδες 

εκτίμησης επιπτώσεων που δημιούργησε πρόσφατα το Κοινοβούλιο θα προσφέρουν 

χρήσιμο έργο συμπληρωματικά προς το έργο της Επιτροπής· 

8. καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο να συμπεριλάβει, όπου αρμόζει, 

στις ειδικές εκθέσεις για την επιμερισμένη διαχείριση, έναν έλεγχο των ευρωπαϊκών 

θεσμικών οργάνων αναφορικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα· 

9. ζητεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της 

επικουρικότητας, να απλοποιήσει τη διαδικασία αίτησης για κονδύλια της ΕΕ, με σκοπό 

να καταστεί η διαδικασία αίτησης περισσότερο αποδοτική και προσανατολισμένη στα 

αποτελέσματα· 

10. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ευθύνη που φέρει το Κοινοβούλιο να ελέγχει προσεκτικά 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και να καθιστά υπόλογη την Επιτροπή για τη 

διαχείρισή του· επισημαίνει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος περιλαμβάνει μια 

κοστολογική διάσταση και πρέπει να εστιάζεται στον τρόπο επανόρθωσης των 

διαπραχθεισών παρατυπιών και αποτροπής των σφαλμάτων· 

11. αναμένει από την Επιτροπή να αναπτύξει συνέργειες ανάμεσα στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τους υποεθνικούς προϋπολογισμούς, καθώς και 

να τους υποβάλλει σε αξιολόγηση αναφορικά με την αρχή της επικουρικότητας. 
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