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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και ο έλεγχος των δημόσιων λογαριασμών 

αποτελούν γενικές δημοκρατικές αρχές από τις οποίες η Ένωση δεν μπορεί να 

παρεκκλίνει· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα ανεξαιρέτως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να 

λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της ΕΕ για τα 

κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί μέρος της έννοιας της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας· 

1. θεωρεί ότι οι εξουσίες που διαθέτει το Κοινοβούλιο όσον αφορά την εποπτεία και την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι καθοριστικής σημασίας 

για την αποτελεσματική λογοδοσία των θεσμικών οργάνων και, ως εκ τούτου, πρέπει να 

ενισχυθούν· 

2. τονίζει ότι οποιαδήποτε αλλαγή αρμοδιοτήτων ενός ή περισσότερων θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζει με μέτρα που θα διασφαλίζουν τη δημοκρατική και 

οικονομική λογοδοσία αυτών των οργάνων και, ειδικότερα, να συνοδεύεται από μέτρα 

που θα εξασφαλίζουν τον πλήρη δημοσιονομικό έλεγχο εκ μέρους του Κοινοβουλίου, 

οποτεδήποτε επηρεάζονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· 

3. σημειώνει το γεγονός ότι ο κατάλογος των οργανισμών που ορίζονται στο άρθρο 13 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι διαφορετικός από 

εκείνον που αναφέρεται στο άρθρο 2 του δημοσιονομικού κανονισμού· θεωρεί ότι ο 

δημοσιονομικός κανονισμός ήδη αντανακλά την τρέχουσα πρακτική· 

4. διαπιστώνει ότι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες το γράμμα της ΣΛΕΕ 

παρεκκλίνει από την πρακτική και το πνεύμα της Συνθήκης· είναι της γνώμης ότι αυτές οι 

ελλείψεις συνοχής πρέπει να διορθωθούν με γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας και της 

διαφάνειας· 

5. υπενθυμίζει ότι έκαστο των θεσμικών οργάνων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) 

του δημοσιονομικού κανονισμού, έχει την αυτονομία να εκτελεί το δικό του τμήμα του 

προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 55 του δημοσιονομικού κανονισμού· τονίζει ότι η 

εν λόγω αυτονομία συνεπάγεται και σοβαρή ευθύνη σε σχέση με τη χρήση των 

παρεχόμενων πιστώσεων·  

6. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 

Ένωσης από τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς προϋποθέτει καλόπιστη και πιο 

αποτελεσματική συνεργασία με το Κοινοβούλιο, πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση 

των κεφαλαίων, καθώς και την εκπόνηση ενός ετήσιου εγγράφου παρακολούθησης από 

όλα τα θεσμικά όργανα για τις συστάσεις περί απαλλαγής τις οποίες συνέταξε το 
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Κοινοβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ακολούθησε 

αυτή τη διαδικασία και θεωρεί ότι αυτή η χρόνια κατάσταση είναι αδικαιολόγητη και 

υπονομεύει το κύρος ολόκληρης της Ένωσης· 

7. σημειώνει ότι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία χορηγείται απαλλαγή χωριστά σε 

έκαστο των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης αποτελεί μακρόχρονη πρακτική η 

οποία αναπτύχθηκε για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία 

έναντι των φορολογουμένων της Ένωσης και είναι ένα μέσο για να εξακριβώνεται πόσο 

ενδεδειγμένη και διαφανής ήταν η χρήση ενωσιακής χρηματοδότησης· υπογραμμίζει ότι, 

με τον τρόπο αυτόν, κατοχυρώνεται στην πράξη το δικαίωμα και το καθήκον του 

Κοινοβουλίου να ελέγχει τον συνολικό προϋπολογισμό της Ένωσης· υπενθυμίζει την 

άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο 2014, σύμφωνα με την οποία όλα τα 

θεσμικά όργανα ανεξαιρέτως συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνέχειας που δίδεται 

στις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία απαλλαγής και θα πρέπει να 

συνεργάζονται στενά για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της διαδικασίας 

απαλλαγής· 

8. για να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να λαμβάνει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη 

χορήγηση απαλλαγής, τα κοινοτικά όργανα οφείλουν να του διαβιβάζουν άμεσα τις 

ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους και να του παρέχουν πλήρεις πληροφορίες όταν 

απαντούν στις ερωτήσεις που τους θέτει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής· 

9. είναι της γνώμης ότι η ΣΛΕΕ πρέπει να κατοχυρώνει το δικαίωμα ελέγχου του 

Κοινοβουλίου στο σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ και όχι μόνο στο τμήμα το οποίο 

διαχειρίζεται η Επιτροπή· ζητεί ως εκ τούτου να επικαιροποιηθεί αναλόγως το κεφάλαιο 4 

του τίτλου ΙΙ — Δημοσιονομικές διατάξεις — της ΣΛΕΕ, ώστε να συμπεριλάβει όλα τα 

θεσμικά και λοιπά όργανα στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στο εν λόγω κεφάλαιο, και να εξασφαλίσει τη συνοχή με τις διατάξεις του 

δημοσιονομικού κανονισμού· 

10. τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να εκδίδουν ετήσια δήλωση με την 

οποία θα λογοδοτούν για τη χρήση των ενωσιακών πιστώσεων· 

11. ζητεί την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού με σκοπό να διευκρινισθούν οι 

στόχοι της διαδικασίας απαλλαγής και να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν τον 

σεβασμό της διαδικασίας απαλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης λήψης 

μέτρων επιβολής για να διασφαλισθεί ότι θα δίνεται η ενδεδειγμένη συνέχεια, όπως η 

επιβολή κυρώσεων· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα να λογοδοτούν, με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

πολιτών της Ένωσης· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις· 

12. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο εξασφαλίζοντας 

ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αξιοποιείται με καλύτερο και εξυπνότερο τρόπο, 

εντοπίζοντας περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και μη σύννομης χρήσης πιστώσεων της ΕΕ 

και δίνοντας επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της 

χρηματοδότησης της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει το 

Ελεγκτικό Συνέδριο ως ευρωπαϊκή δημόσια ελεγκτική αρχή· 

13. θεωρεί ότι, δεδομένου του σημαντικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ως 

προς τον έλεγχο της είσπραξης και χρήσης ενωσιακών κεφαλαίων, είναι απολύτως 
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αναγκαίο να λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα πλήρως υπόψη τις συστάσεις του· 

14. τονίζει ότι η σύνθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η διαδικασία διορισμού των μελών 

του ορίζονται στα άρθρα 285 και 286 της ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι, κατά τον διορισμό των 

μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να 

βρίσκονται σε ισότιμη βάση, για τη διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας, της 

διαφάνειας και της πλήρους ανεξαρτησίας των διοριζόμενων μελών· καλεί το Συμβούλιο 

να τηρεί στο ακέραιο τις αποφάσεις που λαμβάνει το Κοινοβούλιο μετά τις ακροάσεις των 

υποψηφίων για τις θέσεις των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες διαδικασίες διορισμού μελών του 

Συνεδρίου, προέκυψαν διενέξεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους 

υποψήφιους· τονίζει ότι, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη, η αξιολόγηση των 

υποψηφίων αποτελεί καθήκον του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω 

συγκρούσεις ενδέχεται να βλάψουν τις καλές σχέσεις συνεργασίας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου με τα ανωτέρω θεσμικά όργανα και θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές 

αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία και, κατ’ επέκταση, την αποτελεσματικότητα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου· είναι της γνώμης ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, στο πλαίσιο του 

πνεύματος καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, να δέχεται τις 

αποφάσεις που λαμβάνει το Κοινοβούλιο μετά τη διεξαγωγή ακρόασης· 

16. υπενθυμίζει τις πολυάριθμες δηλώσεις υπέρ του ορισμού μίας ενιαίας έδρας για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δεδομένη τη συμβολική αξία μιας τέτοιας κίνησης και την 

πραγματική εξοικονόμηση πόρων που αυτή θα αντιπροσώπευε· 

17. φρονεί ότι η 60ή επέτειος των Συνθηκών της Ρώμης, στις αρχές του 2017, είναι ιδανική 

ευκαιρία για έναν νέο προβληματισμό σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο, ο οποίος θα 

εστιάζεται ιδιαίτερα στην εξεύρεση τρόπων για την αποτελεσματικότερη χρήση των 

χρηματοδοτικών πόρων και μηχανισμών δημοκρατικού ελέγχου του κοινοτικού 

προϋπολογισμού·  
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