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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να επιτελούν με προσοχή τα καθήκοντά 
τους και να ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές που τους έχουν δοθεί από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι όλα τα καθήκοντα που 
απορρέουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο ασκούνται πλήρως και εμπροθέσμως· φρονεί ότι 
οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει απαρεγκλίτως να διέπονται από διαφάνεια κατά την 
άσκηση των εντολών τους·

2. ζητεί, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο λογοδοσίας τους, οι οργανισμοί της 
Ένωσης να απαντούν στις ερωτήσεις που τους υποβάλλουν το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο το αργότερο πέντε εβδομάδες από την παραλαβή τους· προτείνει επίσης, 
κατόπιν αιτήματος, ο πρόεδρος ενός οργανισμού της Ένωσης να μπορεί να συμμετέχει 
σε εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις κεκλεισμένων των θυρών με τον πρόεδρο, 
τους αντιπροέδρους και τους συντονιστές της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου·

3. φρονεί ότι οι οργανισμοί της Ένωσης οφείλουν να εξασφαλίζουν την τακτική 
συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και να εφαρμόζουν τις αρχές της 
βελτίωσης του νομοθετικού έργου, μεταξύ άλλων μέσω διεξαγωγής ανοικτών δημόσιων 
διαβουλεύσεων όσον αφορά τα σχέδια προτάσεων για δευτερογενείς και τριτογενείς 
νομοθετικές πράξεις·

4. υποστηρίζει ότι η συμμετοχή εκπροσώπων του Κοινοβουλίου σε συνεδριάσεις 
εποπτικών συμβουλίων και ομάδων ενδιαφερομένων σε επίπεδο οργανισμών θα 
προωθούσε την αμοιβαία κατανόηση σε επίμαχα ζητήματα από το Κοινοβούλιο, τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή, όπως ακριβώς συμβαίνει με τη συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής·

5. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου· πιστεύει, συνεπώς, ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει 
συστηματικά και σε ισότιμη βάση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον καθορισμό 
και τη στάθμιση των κριτηρίων όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης όλων των οργάνων 
και οργανισμών της Ένωσης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση του 
Συμβουλίου να προβεί σε αναθεώρηση της κοινής δήλωσης της 19ης Ιουλίου 2012 
σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, με στόχο να διασφαλιστεί η κοινή και 
ευρεία συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πιστεύει ότι η διασφάλιση της 
οικονομικά καλύτερης αξιοποίησης των κονδυλίων για τον ευρωπαίο πολίτη, τον οποίο 
εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

6. καλεί την Επιτροπή, στην εμπεριστατωμένη ανάλυσή της για την εφαρμογή της κοινής 
δήλωσης και της κοινής προσέγγισης της 19ης Ιουλίου 2012, να μεριμνήσει ώστε να 
αξιολογούνται σε αυτή, έως τον Απρίλιο του 2019, οι προς αναθεώρηση και εφαρμογή 
διατάξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος έλεγχος από το Κοινοβούλιο, 
και να καθορίσει μέχρι ποίου βαθμού οι θεσπισμένες διατάξεις αποτυπώνουν την 
πραγματικότητα του νομικού και θεσμικού τοπίου των αποκεντρωμένων οργανισμών, 
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ιδίως όσον αφορά τις πτυχές που σχετίζονται με τη δομή και τη διακυβέρνηση, και εάν 
οι διατάξεις αυτές είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στον διαφορετικό 
χαρακτήρα των οργανισμών·

7. υπενθυμίζει τα προνόμιά του ως συννομοθέτη και εμμένει στον πλήρη σεβασμό της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας όσον αφορά τις αποφάσεις για τον τόπο στον οποίο 
θα βρίσκονται οι έδρες των οργάνων και των οργανισμών του·

8. επισημαίνει ότι ο αριθμός των οργανισμών και οι πόροι που διατίθενται σε αυτούς 
έχουν αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη· ζητεί μια σαφή και κοινή συνεννόηση μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τον ρόλο των οργανισμών·

9. υπογραμμίζει ότι η άσκηση των εξουσιών και των καθηκόντων, η δομή διακυβέρνησης, 
η κύρια οργανωτική λειτουργία ή η βασική χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ενός 
οργανισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τον τόπο στον οποίο ο οργανισμός αυτός 
διατηρεί την έδρα του· τονίζει, ωστόσο, ότι ο τόπος εγκατάστασης ενός οργανισμού θα 
πρέπει να καθιστά δυνατή μια αποδοτικότερη χρήση των κονδυλίων μέσω της 
λειτουργίας κοινών υπηρεσιών μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης, όπως ιδίως κοινές 
εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι η ύπαρξη κοινής υποδομής, κοινής διοικητικής στήριξης 
και κοινών υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων προσφέρει σημαντικά οφέλη από 
άποψη αποτελεσματικότητας.
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