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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

Δικαιοσύνη

1. θεωρεί ότι η εκπόνηση μίας απλής, σαφούς και εύκολα κατανοητής νομοθεσίας συνιστά 
απόλυτη προτεραιότητα για την εγγύηση ενός υψηλού επιπέδου διαφάνειας της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της· προς 
τούτο, τονίζει ότι είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
χώρου δικαιοσύνης μέσω των κατάλληλων δημοσιονομικών πόρων προκειμένου να 
προβλεφθούν για τους πολίτες ενιαία πρότυπα σε όλη την ΕΕ, ένα βασικό επίπεδο 
δικαιοσύνης, μεταχείριση χωρίς διακρίσεις καθώς και η απεριόριστη ευχέρεια να ασκούν 
τα δικαιώματά τους οπουδήποτε στην Ευρώπη·

2. κρίνει σημαντικό να χρηματοδοτεί η ΕΕ με επαρκή ποσά, σειρά ειδικών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων για να στηρίζει τη νομοθεσία και τις πολιτικές της στον τομέα της 
δικαιοσύνης, επικεντρώνοντας την προσοχή στα διασυνοριακά θέματα τα οποία μπορούν 
να αντιμετωπισθούν κατάλληλα μόνο με συντονισμένη δράση στο επίπεδο της ΕΕ·

3. τονίζει ότι μπορεί να εξασφαλισθεί καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, άρτια κατάρτιση 
των λειτουργών της δικαιοσύνης και αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε αστικές 
και ποινικές υποθέσεις, με την αύξηση του προτεινόμενου ποσού για το Πρόγραμμα για 
τη Δικαιοσύνη 2014-2020 και συνεπώς ζητεί να αυξηθεί κατά 5% το σχετικό κονδύλι·

Διοίκηση

4. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής όσον αφορά την ανάγκη για ορθολογική 
οργάνωση των διοικητικών δαπανών· τονίζει, ωστόσο, πως είναι απολύτως σημαντικό να 
επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στον στόχο επίτευξης περαιτέρω εξοικονομήσεων και 
στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα όργανα θα μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους 
και να εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις 
αρμοδιότητές τους που προβλέπουν οι Συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές 
προκλήσεις που θέτει η σημερινή οικονομική κρίση·

5. επισημαίνει σχετικά με το θέμα αυτό, ότι το 80% των εξοικονομήσεων που προβλέπει η 
Επιτροπή προκύπτει από την προτεινόμενη μείωση του προσωπικού κατά 5%· διαφωνεί 
έντονα με την εφαρμογή γραμμικής μείωσης του προσωπικού σε όλα τα θεσμικά όργανα, 
τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς καθώς ο ρόλος και οι ευθύνες τους σύμφωνα με τις 
Συνθήκες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό· τονίζει δε πως θα πρέπει να αφεθεί σε κάθε ένα 
από αυτά να αποφασίσει που και ποιες περικοπές μπορούν να υλοποιηθούν έτσι ώστε να 
μην εμποδιστεί η ομαλή λειτουργία τους·

6. υπενθυμίζει ότι το 2004 η δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέστη εκ βάθρων 
μεταρρύθμιση η οποία έχει ήδη επιφέρει εξοικονομήσεις ύψους 3 δισ. ευρώ, και έως το 
2020 αναμένεται να εξοικονομήσει για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και άλλα 5 δισ. ευρώ 
περίπου· επισημαίνει ότι οι δαπάνες διοικητικές λειτουργίας της ΕΕ αντιπροσωπεύουν 
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μόλις το 5,8% του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2007 -
2013, ποσοστό το οποίο με τη σειρά του αντιπροσωπεύει περίπου το 1% του ΑΕΠ της 
ΕΕ·

7. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές πρέπει να λάβουν 
υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο για την περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ θα είναι εντελώς διαφορετικό· τονίζει ωστόσο ότι η ΕΕ χρειάζεται σήμερα 
περισσότερο παρά ποτέ αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, με γλωσσομαθείς 
υπαλλήλους υψηλών προσόντων, επιλεγμένους μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών 
σε μια όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική βάση και με τη δέουσα ισορροπία από 
πλευράς φύλων· σημειώνει ότι οι υπάλληλοι πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, να πληρούν τα 
υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και να είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την χώρα 
από την οποία προέρχονται· επιπλέον, σημειώνει ότι οι υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν τα 
μέσα για να επιτελούν τα καθήκοντά τους με όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικό και πιο 
νομιμόφρονα τρόπο·

8. θα αντιταχθεί αποφασιστικά σε οποιαδήποτε μέτρα παραβιάσουν το νομικό καθεστώς 
των μονίμων υπαλλήλων από πλευράς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των γενικών 
αρχών του δικαίου της Ένωσης και της αρχής της κοινωνικής δικαιοσύνης και θέσουν σε 
κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της διοίκησης της ΕΕ κατά την εκπλήρωση της αποστολής 
της να υπηρετεί τους πολίτες και την Ένωση.
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