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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:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εντολή να διασφαλίζει την άσκηση 
δημοκρατικού ελέγχου στην Επιτροπή, ο οποίος έχει πολιτικό χαρακτήρα αλλά 
περιλαμβάνει διαφορετικές πτυχές και διαδικασίες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός είναι το σημαντικότερο εργαλείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση των στόχων και των στρατηγικών της και, ως 
εκ τούτου, ο δημοσιονομικός έλεγχος κατέχει ύψιστη σημασία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την προσήλωση της Επιτροπής στις επιδόσεις, η 
κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων παραμένει -δυστυχώς-
θεμελιώδης αρχή στο πλαίσιο της εκπόνησης του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ο έλεγχος των 
επιδόσεων βασίζονται στους στόχους που τίθενται εξ αρχής σε επίπεδο 
προγραμματισμού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση είναι ένα μέσο για την διαπίστωση και 
κατανόηση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου μιας διαδικασίας, καθώς και για 
την εξεύρεση εναλλακτικών που συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων που οδηγούν σε 
περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας·

1. επισημαίνει ότι η άσκηση ελέγχου στα όργανα της ΕΕ αποτελεί το λόγο ύπαρξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι η υποχρέωση λογοδοσίας της Επιτροπής προς το 
Κοινοβούλιο αποτελεί βασική αρχή της λειτουργίας της ΕΕ και του εσωτερικού 
δημοκρατικού ελέγχου·

2. επισημαίνει ότι η απαλλαγή αποτελεί ετήσια πολιτική διαδικασία που εξασφαλίζει τον 
εκ των υστέρων δημοκρατικό έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή με δική της ευθύνη και σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι η διαδικασία απαλλαγής έχει αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο που έχει 
επηρεάσει την θετική εξέλιξη του δημοσιονομικού συστήματος της ΕΕ, τη 
δημοσιονομική διαχείριση, τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων και τον τρόπο με τον οποίο 
αναπτύσσονται και εφαρμόζονται οι πολιτικές της ΕΕ, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
αύξηση της πολιτικής επιρροής του Κοινοβουλίου·

4. τονίζει ότι κύριος σκοπός της διαδικασίας απαλλαγής είναι να ελεγχθεί η ορθή 
διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλισθεί ότι κάθε 
χρόνο εμφανίζεται στον ισολογισμό το σύνολο των εσόδων και των δαπανών της 
Ένωσης, το υπόλοιπο του οικονομικού έτους και το ενεργητικό και παθητικό της 
Ένωσης·

5. επισημαίνει ότι η απόφαση του Κοινοβουλίου να χορηγήσει, να αναβάλει ή να αρνηθεί 
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την απαλλαγή βασίζεται πρωτίστως, αν και όχι αποκλειστικά, στον έλεγχο που ασκεί το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο εξετάζει την αξιοπιστία των λογαριασμών 
καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων·

6. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να ελέγχει κατά πόσον όλα τα έσοδα 
έχουν εισπραχθεί και όλες οι δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί με νόμιμο και κανονικό 
τρόπο και εάν η δημοσιονομική διαχείριση υπήρξε χρηστή· επισημαίνει ότι, ενεργώντας 
κατά τον τρόπο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να αναφέρει, ειδικότερα, κάθε 
παρατυπία· ότι ο έλεγχος των εσόδων πρέπει να διενεργείται βάσει των ποσών που 
βεβαιώνονται ως οφειλόμενα και των ποσών που πράγματι καταβάλλονται στην 
Ένωση· και ότι ο έλεγχος των εξόδων πρέπει να διενεργείται βάσει των αναληφθεισών 
υποχρεώσεων και των πραγματοποιηθεισών πληρωμών·

7. επισημαίνει ότι κατά τη χορήγηση απαλλαγής, το Κοινοβούλιο οφείλει να αξιολογεί, 
πέραν της κανονικότητας, και τις επιδόσεις της δημοσιονομικής διαχείρισης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

8. σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο βασίζει επίσης την απόφασή του στα στοιχεία που 
ζητήθηκαν από την Επιτροπή σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών ή τη λειτουργία 
των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου·

9. σημειώνει ότι η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις επισημάνσεις που 
διατυπώνονται στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της απαλλαγής καθώς και 
τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών, είναι δε 
υποχρεωμένη να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν υπό το πρίσμα 
των συστάσεων και των παρατηρήσεών του·

10. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο εξετάζει επίσης τις ειδικές εκθέσεις που ενέκρινε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οποίες επικεντρώνονται στη χρηστή διαχείριση των διαφόρων 
τομέων ή πολιτικών·

11. υπογραμμίζει ότι, επειδή οι εν λόγω εκθέσεις αφορούν την εφαρμογή των αρχών της 
οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, δίδουν συστηματικά 
λαβή σε συζητήσεις σχετικά με το αν οι διάφοροι φορείς στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα και τα όργανα για να επιτύχουν 
τους στόχους που καθορίζονται από τα πολιτικά όργανα της Ένωσης·

12. τονίζει ότι το άρθρο 318 της ΣΛΕΕ προσθέτει ένα νέο μέσο στην εργαλειοθήκη της 
απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού που συνίσταται: στην αξιολόγηση 
των οικονομικών της Ένωσης με βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί·

13. επικροτεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι, η έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 
318 ΣΛΕΕ, λόγω της εστίασής της στις οικονομικές επιδόσεις, συμπληρώνει την 
προσέγγιση στο ζήτημα της συμμόρφωσης που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του και πρόσφερε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την ευκαιρία να αξιολογήσει τα επιτεύγματα των ληφθέντων μέτρων·

14. διαπιστώνει με ανησυχία ότι δεν υπάρχει πραγματική νομική κύρωση εάν το 
Κοινοβούλιο αποφασίσει να μην χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή· ωστόσο, η μη 
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χορήγηση εκπέμπει αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα, δεδομένου ότι σημαίνει πως 
το Κοινοβούλιο δεν έχει επαρκή εμπιστοσύνη στη λογοδοσία της Επιτροπής και, 
συνεπώς, δεν θα πρέπει να μένει αναπάντητη από την Επιτροπή αλλά να οδηγεί, 
αντίθετα, σε συγκεκριμένες ενέργειες επακολούθησης με στόχο τη βελτίωση της 
κατάστασης·

15. υπενθυμίζει ότι με τις μεταρρυθμίσεις Prodi και Kinnock θεσπίστηκαν οι αρχές της 
κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων και της διαχείρισης βάσει 
δραστηριοτήτων1, ορίστηκε ότι κάθε χρόνο οι κύριοι διατάκτες θα υπογράφουν 
εκθέσεις δραστηριότητας και κατέστη δυνατόν να μεταρρυθμιστούν οι δραστηριότητες 
εσωτερικού ελέγχου καθώς και η λογιστική της χρήσης·

16. τονίζει ότι ο πολιτικός στόχος στον οποίο απέβλεπαν οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν να 
αναπτυχθεί μια σαφής ιεράρχηση, από τους πολιτικούς στόχους έως τους ειδικούς 
πόρους για τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίτευξή τους, μέχρι και τους 
δείκτες απόδοσης για την επαλήθευση αυτών των επιτευγμάτων·

17. επισημαίνει με ανησυχία ότι, στην πραγματικότητα η κατάσταση είναι πολύ 
διαφορετική:

α) παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει καταρτίσει τον προϋπολογισμό με βάση τις 
γραμμές δραστηριότητας, ο προϋπολογισμός ακολούθησε κυρίως την οργανωτική 
δομή της διοίκησης και διατήρησε μεγάλο αριθμό γραμμών του προϋπολογισμού·

β) οι στόχοι των δραστηριοτήτων δεν αποτελούν ακόμη μέρος της συζήτησης για τον 
προϋπολογισμό, αλλά παρουσιάζονται σε ξεχωριστές δηλώσεις δραστηριοτήτων 
που επισυνάπτονται στον προϋπολογισμό·

γ) η τρέχουσα νέα δομή του προϋπολογισμού δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)· κάθε κονδύλιο του ΠΔΠ περιλαμβάνει 
διάφορες δραστηριότητες, και πολλές επιμέρους δραστηριότητες κατανέμονται σε 
διάφορα κονδύλια του ΠΔΠ·

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό 
στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο περιστρέφονται γύρω από περιθώρια στο πλαίσιο 
κονδυλίων του ΠΔΠ και δεν αφορούν πολύ συχνά στόχους κατάρτισης του 
προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, δείκτες επιδόσεων ή μετρήσιμα 
αποτελέσματα·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στις προτάσεις της για 
ένα νέο ΠΔΠ, ανανέωσε τη δέσμευσή της όσον αφορά τις επιδόσεις και την κατάρτιση 
προϋπολογισμού βάσει αποτελεσμάτων και τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα 
πρέπει να ενισχύσει την εστίασή του στη σταθερότητα, στην απλότητα, στην αύξηση 
της αποτελεσματικότητας των δαπανών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην 

                                               
1 Εξ ορισμού, η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων αποτελεί μέθοδο εκπόνησης του 
προϋπολογισμού με βάση τις δραστηριότητες και χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν τους παράγοντες 
κόστους στο πλαίσιο των διαδικασιών κατάρτισης του προϋπολογισμού και ανατροφοδότησης βάσει των 
αποκλίσεων κόστους. Εν προκειμένω, οι δραστηριότητες έχουν ουσιώδη σημασία γιατί αυτές καθορίζουν το 
κόστος. Εάν μπορέσουμε να ελέγξουμε τα αίτια (τους παράγοντες) του κόστους, τότε θα διευκολυνθεί και θα 
γίνει καλύτερα κατανοητή η διαχείρισή τους.
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αποτελεσματική κατανομή των πόρων, στην υλοποίηση βασικών πολιτικών 
προτεραιοτήτων, στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, στα αποτελέσματα, στον 
αντίκτυπο και στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας·

20. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε μακροπρόθεσμους 
πολιτικούς στόχους και σε ένα συνολικό όραμα για την ΕΕ· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή να υιοθετήσει όραμα και στόχους μακράς πνοής 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα των δαπανών·

21. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να ομαδοποιηθούν τα νέα προγράμματα στο 
πλαίσιο του ΠΔΠ σε δέσμες πολιτικής, που θα αποτυπώνονται στους τίτλους του 
ετήσιου προϋπολογισμού· εκφράζει την ελπίδα ότι αυτό θα παράσχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων πολιτικής·

22. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται, από το 2021, να ευθυγραμμίσει την 
έννοια των τομέων πολιτικής με τις δέσμες προγραμμάτων και ότι η εν λόγω 
ευθυγράμμιση θα καταστήσει δυνατή μια ευκολότερη εναρμόνιση μεταξύ ετήσιου 
προϋπολογισμού και κονδυλίων του ΠΔΠ·

23. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Επιτροπή να 
καταθέσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους του 
ΠΔΠ, όπως εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο· φρονεί ότι αυτό θα επέτρεπε στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να ελέγχει και να παρακολουθεί ευχερέστερα την 
κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

24. διερωτάται γιατί η Επιτροπή χρησιμοποιεί δύο δέσμες στόχων και δεικτών για να μετρά 
τις επιδόσεις της δημοσιονομικής διαχείρισης: αφενός, οι Γενικοί Διευθυντές της 
Επιτροπής αξιολογούν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα σχέδια 
διαχείρισης των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων τους και, αφετέρου, η Επιτροπή 
μετρά την απόδοση των προγραμμάτων δαπανών μέσω των προγραμματικών 
δηλώσεων σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, που προσαρτώνται στο σχέδιο 
προϋπολογισμού·

25. υπενθυμίζει ότι το τρέχον πλαίσιο επιδόσεων των προγραμμάτων που αναφέρονται στις 
προγραμματικές δηλώσεις λειτουργικών δαπανών περιλαμβάνει 716 δείκτες διαφόρων 
τύπων που μετρούν τις επιδόσεις σε σχέση με 61 γενικούς και 228 ειδικούς στόχους·

26. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί κατά ένα τρίτο ο αριθμός των 
προγραμμάτων δαπανών και να καταστούν οι κανόνες πιο συνεκτικοί· τονίζει ότι, 
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματικά η απλούστευση για τους δικαιούχους, θα πρέπει 
να καταργηθούν όλες οι περιττές ρυθμίσεις, απαιτήσεις και διαδικασίες, χωρίς ωστόσο 
να τίθενται σε κίνδυνο η νομιμότητα και η κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων·

27. καλεί εκ νέου την Επιτροπή:

α) να εξορθολογίσει τον τρόπο παροχής στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις:

– μειώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των στόχων και δεικτών που χρησιμοποιεί 
στις διάφορες εκθέσεις της σχετικά με τις επιδόσεις και εστιάζοντας σε 
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εκείνους που επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση των επιδόσεων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης με στόχο την απλούστευση, τη διαφάνεια και τη 
βελτίωση του ελέγχου·

– επεκτείνοντας μια ποιοτική προσέγγιση και συμπεριλαμβάνοντας 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση 
του αντίκτυπου της πολιτικής της ΕΕ στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
πολιτικές·

– παρουσιάζοντας τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τρόπο που να 
επιτρέπει τη σύγκρισή τους με στοιχεία για τις επιδόσεις, έτσι ώστε να είναι 
σαφής η σχέση μεταξύ δαπανών και επιδόσεων·

β) να μεριμνήσει για μια καλύτερη ισορροπία στις εκθέσεις για τις επιδόσεις, 
παρουσιάζοντας με σαφήνεια τις πληροφορίες για τις κύριες προκλήσεις που δεν 
έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί από την ΕΕ·

γ) να παρέχει δήλωση σχετικά με την ποιότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων για 
τις επιδόσεις·

28. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 247 του δημοσιονομικού κανονισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο το αργότερο έως την 31η Ιουλίου του 
επόμενου οικονομικού έτους ένα ενοποιημένο σύνολο δημοσιονομικών εκθέσεων και 
εκθέσεων λογοδοσίας που περιλαμβάνει, ιδίως, τους οριστικούς ενοποιημένους 
λογαριασμούς, την ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων και την αξιολόγηση των 
οικονομικών της Ένωσης με βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 318 της ΣΛΕΕ·

29. επισημαίνει ότι κατά την έγκριση της ετήσιας έκθεσης για τη διαχείριση και τις 
επιδοτήσεις που συνοδεύει τους οριστικούς ενοποιημένους λογαριασμούς, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την οικονομική διαχείριση των υπηρεσιών της·

30. τονίζει ότι η ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μόνο εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος στις δαπάνες της Ένωσης, 
πληροφορίες σχετικά με τα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα που καλύπτουν τον 
προϋπολογισμό και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, αλλά και ετήσια δήλωση σχετικά με τη 
διακυβέρνηση και τον εσωτερικό έλεγχο, η οποία να περιλαμβάνει ιδίως:

α) περιγραφή των εργαλείων εσωτερικής διακυβέρνησης της Επιτροπής,

β) αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επιχειρησιακού και στρατηγικού κινδύνου κατά 
τη διάρκεια του έτους, καθώς και δήλωση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
δημοσιονομικής βιωσιμότητας·

γ) αξιολόγηση όλων των προληπτικών και διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται 
προκειμένου να αποφεύγονται η διαφθορά και οι συγκρούσεις συμφερόντων σε 
σχέση με τη χρήση των κονδυλίων·

31. καλεί εκ νέου την Επιτροπή να επιταχύνει την προετοιμασία των λογαριασμών της 
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Ένωσης, να εξασφαλίσει μια πιο έγκαιρη υποβολή από τα κράτη μέλη αξιόπιστων 
στοιχείων σχετικά με την επιμερισμένη διαχείριση των δαπανών και να παρουσιάζει 
νωρίτερα και ταυτόχρονα με τους λογαριασμούς την άποψη της διοίκησης σχετικά με 
τις δαπάνες της Ένωσης, ώστε η απόφαση για την απαλλαγή να λαμβάνεται κατά το 
έτος ν+1, και παράλληλα να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των δεδομένων και 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

32. καλεί μετ’ επιτάσεως, για μια ακόμη φορά, την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να 
καταστούν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η Ένωση για την εκτέλεση
του προϋπολογισμού της –οι οποίοι περιλαμβάνουν σήμερα διάφορα μέσα και 
συνδυασμούς μέσων, όπως για παράδειγμα προγράμματα, διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία, καταπιστευματικά ταμεία, ταμεία στρατηγικών επενδύσεων, ταμεία εγγυήσεων, 
διευκολύνσεις, χρηματοοικονομικά μέσα, μέσα μακροοικονομικής συνδρομής κ.λπ.–
σαφέστεροι, απλούστεροι, συνεκτικότεροι και καλύτερα εξοπλισμένοι για να 
διασφαλίζεται επαρκής διαφάνεια, λογοδοσία, επιδόσεις και κατανόηση από το κοινό 
του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι πολιτικές της Ένωσης και των οφελών 
που αποφέρουν·

33. επισημαίνει ότι το 80 % των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ τελεί υπό κοινή διαχείριση με τα 
κράτη μέλη και ότι, ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να ελέγχει τις εθνικές 
αρχές· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εθνικές αρχές συχνά 
διστάζουν να συμμορφωθούν με τις συστάσεις ή τις έρευνες της αρμόδιας για την 
απαλλαγή αρχής·

34. διαπιστώνει ότι οι στενοί πολιτικοί δεσμοί μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής 
ενισχύθηκαν πρόσφατα από το λεγόμενο σύστημα των «κορυφαίων υποψηφίων»· 
χαιρετίζει την εν λόγω προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ, 
να ενισχυθεί η νομιμότητά της και να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους 
πολίτες της ΕΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, τον εγγενή κίνδυνο που συνδέεται με τη 
χρηματοδότηση των κομμάτων και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες 
του υφιστάμενου μοντέλου χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, προκειμένου να 
αποτραπεί η απάτη και να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση των προεκλογικών 
εκστρατειών είναι απολύτως διαφανής.
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