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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Βελτίωση της νομοθεσίας

1. επικροτεί την παράταση που έδωσε η Επιτροπή στη διαδικασία εξέτασης της εφαρμογής 
των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας από τα όργανα της Ένωσης και 
τα εθνικά κοινοβούλια βάσει μεμονωμένων "σημαντικών υποθέσεων", ενισχύοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο τη σαφήνεια της έκθεσης "Βελτίωση της νομοθεσίας"·

2. εφιστά την προσοχή στον ενισχυμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τον έλεγχο των νομοθετικών προτάσεων με βάση τις 
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και, αναγνωρίζοντας τα σχετικά 
τεχνικά προβλήματα, καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να αξιοποιούν περισσότερο τα νέα 
τους δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τη Διάσκεψη των επιτροπών ευρωπαϊκών υποθέσεων 
(COSAC) ως πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

3. επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διαφοροποιούν τα 
ζητήματα επικουρικότητας και αναλογικότητας κατά το δυνατόν όταν υποβάλλουν μία 
γνωμοδότηση·

4. ζητεί να βελτιωθεί η βάση δεδομένων EUR-lex ώστε να καταστεί περισσότερο διαφανής 
και φιλική προς το χρήστη για τα εθνικά κοινοβούλια·

Έξυπνη νομοθεσία

5. προτείνει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εξεύρεσης και επισημοποίησης ενός είδους 
κοινής κατανόησης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών 
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των προτύπων "έξυπνης ρύθμισης"·

6. υπογραμμίζει ότι ο εκτιμώμενος διοικητικός και ρυθμιστικός φόρτος δεν πρέπει να 
υπολογίζεται σε μικτά ποσά αλλά σε καθαρά·

7. τονίζει ότι οι στόχοι για τη μείωση του διοικητικού και ρυθμιστικού φόρτου πρέπει όχι 
μόνο να έχουν καθοριστεί μέχρι το 2012, αλλά και να έχουν ήδη τεθεί οι στόχοι για την 
περίοδο μετά το 2012·

8. αναγνωρίζει την εργασία που έχει φέρει εις πέρας έως τώρα το Συμβούλιο για τις 
Αξιολογήσεις Επιπτώσεων ελέγχοντας την ποιότητα των εκτιμήσεων επιπτώσεων της 
Επιτροπής· εντούτοις, τονίζει ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να πραγματοποιείται εντελώς 
ανεξάρτητα από την Επιτροπή, είτε με εξωτερική ανάθεση σε ανεξάρτητο φορέα, είτε με 
την κατάλληλη οργάνωση του συμβουλίου· είναι της άποψης ότι κάτι τέτοιο δεν θα 
επηρέαζε την άσκηση του δικαιώματος πρωτοβουλίας και τις εξουσίες της Επιτροπής, 
αντίθετα θα ενίσχυε την αξιοπιστία των αξιολογήσεών της·

9. τονίζει ότι τα χρονικά περιθώρια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας δεν επιτρέπουν πάντα 
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τη διεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων σχετικά με τροπολογίες επί της ουσίας στις 
προτάσεις της Επιτροπής που κατατίθενται στο στάδιο επιτροπής· υπενθυμίζει όμως ότι 
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν κατ' αρχήν συμφωνήσει να διεξάγουν 
συμπληρωματική αξιολόγηση επιπτώσεων όταν εντάσσουν στη νομοθετική διαδικασία 
νέα στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στη νομική ή οικονομική ουσία της εκάστοτε πράξης· 
για το λόγο αυτό ζητεί τη βελτίωση της χρήσης αξιολογήσεων εκ των προτέρων·

10. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να θεωρεί την πρωτοβουλία των πολιτών, όπως θεσπίστηκε 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ως στοιχείο συμμετοχικής δημοκρατίας και ως μέρος της 
έννοιας της έξυπνης ρύθμισης και όχι ως υποπροϊόν της Συνθήκης, καθώς χαράσσει νέους 
δρόμους στη νομοθεσία·

11. υποστηρίζει ότι η μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο δίκαιο των κρατών μελών δεν 
πρέπει απλώς να ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας αλλά και να υπάρχει 
συγχρονισμός κατά το δυνατόν, ούτως ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπως η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, η 
"επιχρύσωση" της νομοθεσίας, κλπ.


