
PA\937730EL.doc PE513.045v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2012/2323(INI)

29.5.2013

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο πλαίσιο της εκχώρησης νομοθετικών 
αρμοδιοτήτων και του ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή
(2012/2323(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pervenche Berès



PE513.045v01-00 2/4 PA\937730EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\937730EL.doc 3/4 PE513.045v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. θεωρεί σημαντικό να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο μια οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά 
τις εκτελεστικές αρμοδιότητες σε συνάρτηση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ)·

2. τονίζει ότι η εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή θέτει σημαντικά 
πολιτικά και στρατηγικά ζητήματα· επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο των νομοθετικών 
προτάσεων για το ΠΔΠ, «στοιχεία όπως σκοποί και προτεραιότητες, χρηματοδοτήσεις εν 
ευρεία έννοια (…) πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 1», εφόσον αυτά 
δεν περιλαμβάνονται στη βασική πράξη··

3. επικρίνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, επειδή προσπαθούν συστηματικά να 
αποφύγουν τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε νομοθετικές προτάσεις· καλεί τα δύο αυτά 
θεσμικά όργανα να τηρήσουν τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε σύγκριση με τις εκτελεστικές πράξεις· 
υπενθυμίζει ότι στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, το 
Κοινοβούλιο, προκειμένου να υπερασπίσει τις προνομίες του, έχει προσβάλλει ενώπιον 
του Δικαστηρίου την εγκυρότητα της απόφασης EURES2·

4. τονίζει με έμφαση ότι εναπόκειται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια του Κοινοβουλίου να 
αποφασίσει ποια από τα μη ουσιώδη στοιχεία της βασικής πράξης πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο εκχώρησης αρμοδιοτήτων·  αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να προβαίνει με 
περίσκεψη σε εκχώρηση αρμοδιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας των 
προνομίων του και διασφάλισης της διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ· 

5. φρονεί ότι, στο πλαίσιο της προσαρμογής των παλαιότερων μέτρων επιτροπολογίας, τα 
μέτρα που ήσαν στο παρελθόν αντικείμενο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο θα 
πρέπει να εκδίδονται ως κατ’ εξουσιοδότηση και όχι ως εκτελεστικές πράξεις·  καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να προχωρήσει με ταχύτητα στην προσαρμογή αυτή· 

6. πιστεύει ότι το ισχύον χρονικό πλαίσιο για τον έλεγχο των εκτελεστικών πράξεων είναι 
υπερβολικά βραχύ και συνεπώς δεν επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προβεί στον δέοντα 
έλεγχο των εκτελεστικών πράξεων·

7. τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο ενημέρωσης και διαφάνειας όσον αφορά τη 
διαβίβαση και κατάρτιση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

                                               
1 Πρακτικά της συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 15.11.2012, με βάση την επιστολή του 
Προέδρου της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, κ. Lehne, με ημερομηνία 25.10.2012, προς τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
2 ΕΕ L 328, 28.11.2012, σ. 21, Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας για την αναδημιουργία του EURES.
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