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Απαλλαγή 2013: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

Συμβούλιο  

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά µε την 

απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 

(2014/2079(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 20131, 

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)2, 

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 

των οργάνων3, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας4 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 

λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 

ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 

287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 29ης Απριλίου 20155, με την οποία αναβάλλεται 

η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2013, και το ψήφισμα που τη 

συνοδεύει, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

                                                 
1  ΕΕ L 66 της 8.3.2013. 
2  ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 1. 
3  ΕΕ C 398 της 12.11.2014, σ. 1. 
4  ΕΕ C 403 της 13.11.2014, σ. 128. 
5  ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 21. 



 

 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 

25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται 

στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου2, 

και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-

0269/2015), 

1. δεν χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το 

οικονομικό έτος 2013· 

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον 

Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L). 

 

                                                 
1  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. 
2  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 



 

 

2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 με τις 

παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την 

απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο 

(2014/2079(DEC)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 

του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, 

τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-

0269/2015), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν 

με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια 

που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, ως θεσμικά 

όργανα της Ένωσης, πρέπει να υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία προς τους 

πολίτες της Ένωσης δεδομένου ότι λαμβάνουν πόρους από τον γενικό προϋπολογισμό 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης και έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή για την 

εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

1. δίνει έμφαση στον ρόλο που ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) για το Κοινοβούλιο όσον αφορά την απαλλαγή για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού· 

2. επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 335 ΣΛΕΕ, «[…] η Ένωση αντιπροσωπεύεται από 

το κάθε θεσμικό όργανο, δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, για τα θέματα που 

αφορούν την αντίστοιχη λειτουργία του» και ότι συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 55 του κανονισμού (EΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (δημοσιονομικός 

κανονισμός), τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού τους· 

3. τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων στη διαδικασία 

απαλλαγής, όπως διέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό, και συγκεκριμένα από τα 

άρθρα 164, 165 και 166· 

4. σημειώνει ότι δυνάμει του άρθρου 94 του Κανονισμού του, «οι διατάξεις σχετικά με τη 

διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού εφαρμόζονται, αναλόγως [...] στη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής 

στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των προϋπολογισμών άλλων 

θεσμικών και άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Συμβούλιο (όσον 

αφορά τη δραστηριότητά του ως εκτελεστικού οργάνου)»· 



 

 

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έδωσε καμιά 

εξήγηση για την αύξηση της υποεκτέλεσης και των μεταφορών πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό του 2013· 

Εκκρεμή ζητήματα 

6. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο το αίτημα του Κοινοβουλίου για εκθέσεις προόδου σχετικά 

με κατασκευαστικά έργα και αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει προκύψει 

μέχρι στιγμής· 

7. παροτρύνει το Συμβούλιο να δώσει αναλυτική γραπτή εξήγηση στην οποία θα 

παρουσιάζονται το συνολικό ποσό πιστώσεων που χρησιμοποιήθηκε για τον αγορά του 

κτιρίου «Résidence Palace», οι θέσεις του προϋπολογισμού από τις οποίες αντλήθηκαν 

οι πιστώσεις αυτές, οι δόσεις που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα και οι δόσεις που 

υπολείπονται· 

8. επαναλαμβάνει ότι ζήτησε από το Συμβούλιο να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη 

διεργασία διοικητικού εκσυγχρονισμού του, και ειδικότερα σχετικά με τα συγκεκριμένα 

μέτρα εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας και τον προβλεπόμενο αντίκτυπο στον 

προϋπολογισμό του Συμβουλίου· 

9. εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι 

σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, οι οποίες οφείλονταν σε έλλειψη συνεργασίας 

εκ μέρους του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει 

απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά έτη 

2009, 2010, 2011 και 2012, τούτο δε για τους λόγους που διευκρινίζονται στα 

ψηφίσματά του της 10ης Μαΐου 20111, 25ης Οκτωβρίου 20112, 10ης Μαΐου 20123, 

23ης Οκτωβρίου 20124, 17ης Απριλίου 20135, 9ης Οκτωβρίου 20136, 3ης Απριλίου 

20147 και 23ης Οκτωβρίου 20148 και ότι ανέβαλε την απόφασή του για χορήγηση 

απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά το οικονομικό έτος 

2013 για τους λόγους που διευκρινίζονται στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 20159· 

10. επιμένει ότι η άσκηση ουσιαστικού δημοσιονομικού ελέγχου απαιτεί συνεργασία 

μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμά του της 29ης 

Απριλίου 2015· επιβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λάβει 

τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής· 

11. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο την άποψη που εκφράζει η Επιτροπή στην επιστολή της 

στις 23 Ιανουαρίου 2014, βάσει της οποίας όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να 

συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνέχειας που δίδεται στις παρατηρήσεις που 

διατυπώνει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής και ότι όλα τα θεσμικά 

                                                 
1  ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 25.  
2  ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 13. 
3  ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 23. 
4  ΕΕ L 350 της 20.12.2012, σ. 71. 
5  ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 22. 
6  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 97. 
7  ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 26. 
8  ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 95. 
9  ΕΕ L 255 της 30.9.2015, σ. 22. 



 

 

όργανα θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της 

διαδικασίας απαλλαγής· 

12. σημειώνει ότι η Επιτροπή στην προαναφερόμενη επιστολή της δηλώνει ότι δεν θα 

εποπτεύσει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, 

αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την 

αυτονομία του εν λόγω οργάνου όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του 

προϋπολογισμού· 

13. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην απαντά στις 

ερωτήσεις του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του εργαστηρίου του 

Κοινοβουλίου σχετικά με το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χορηγεί απαλλαγή στο 

Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 και στο πλαίσιο του 

οποίου οι νομικοί και ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες συμφώνησαν σε μεγάλο βαθμό 

για το δικαίωμα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου· εν προκειμένω, αναφέρεται στο τρίτο 

εδάφιο του άρθρου 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ στο οποίο ορίζεται ότι καθένα από τα 

θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς εξασφαλίζει τη διαφάνεια των εργασιών του· 

14. επιμένει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως 

και οι δαπάνες των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του 

ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα των προηγούμενων ετών για τον 

προϋπολογισμό·  

15. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 

316, 317 και 319 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη 

χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, για να 

διαφυλάσσονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους 

φορολογούμενους της Ένωσης· 

16. φρονεί ότι το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν υπέβαλε στο Κοινοβούλιο τα έγγραφα που 

του είχε ζητήσει θέτει κυρίως σε κίνδυνο το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης στην 

πληροφόρηση και τη διαφάνεια και συνιστά ανησυχητικό σύμπτωμα δημοκρατικού 

ελλείμματος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·  

17. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εξεταστούν διάφορες δυνατότητες επικαιροποίησης 

των κανόνων σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής οι οποίοι ορίζονται στη ΣΛΕΕ·  

18. φρονεί ότι η ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και Συμβουλίου, ως αποτέλεσμα ανοικτού και επίσημου διαλόγου μπορεί 

να δώσει θετικό μήνυμα στους πολίτες της Ένωσης. 

 

 


