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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και 
την έξυπνη νομοθεσία
(2011/2029(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας1,

– έχοντας υπόψη τη θέση του της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία 
πολιτών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με αναθεωρημένη 
συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την 
προσεχή νομοθετική περίοδο3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη βελτίωση της 
νομοθεσίας – 15η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 26η ετήσια 
έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της Χ Μαΐου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση 
ανεξάρτητων εκτιμήσεων των επιπτώσεων6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της Χ Ιουλίου 2011 σχετικά με την 27η έκθεση της 
Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ7,

– έχοντας υπόψη τις «Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή» της
3ης Σεπτεμβρίου 2009 από τον Πρόεδρο της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με έξυπνη νομοθεσία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2010)0543),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
(17η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2009) (COM(2010)0547),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Τρίτη στρατηγική επισκόπηση 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2009)0015),

                                               
1 ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0480.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0009.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0311.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0437.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0XXX.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0XXX.
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– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Μείωση του διοικητικού
φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση» - έκθεση προόδου 2008 και επισκόπηση 2009 
(COM(2009)0016),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Τρίτη έκθεση προόδου 
σχετικά με τη στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος» 
(COM(2009)0017),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Τομεακά προγράμματα 
μείωσης και ενέργειες για το 2009» (COM(2009)0544),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 της ομάδας υψηλού επιπέδου 
ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για τον διοικητικό φόρτο,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Χ Μαΐου
2011 σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία,

– έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Smart Regulation: A cleaner, fairer and more
competitive EU» (Έξυπνη νομοθεσία: μια καθαρότερη, δ ικαιότερη και 
ανταγωνιστικότερη ΕΕ) την οποία παρουσίασαν το 2010 οι κυβερνήσεις της Δανίας, των 
Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου,

– έχοντας υπόψη το φυλλάδιο με τίτλο «Let’s choose growth – Why we need reform to
unlock Europe’s potential» (Επιλέγουμε την ανάπτυξη – χρειαζόμαστε τη μεταρρύθμιση 
για να απελευθερώσουμε το δυναμικό της Ευρώπης) που δημοσιεύθηκε το 2011 από την 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της 18ης Μαρτίου 2011 από αρχηγούς κρατών ή 
κυβερνήσεων εννέα κρατών μελών προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
με τίτλο «Getting Europe growing» (Ας βοηθήσουμε την Ευρώπη να αναπτυχθεί),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατζέντα για την έξυπνη νομοθεσία θεσπίστηκε ως μέρος της 
στρατηγικής «ΕΕ 2020», η οποία έχει ως στόχο την επίτευξη «έξυπνης, διατηρήσιμης και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης» έως το έτος 2020, κυρίως μέσω της μείωσης του 
διοικητικού φόρτου για επιχειρήσεις διασφαλίζοντας τη βελτιωμένη ποιότητα και την 
απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας είναι ουσιώδης για την ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προκειμένου να είναι δυνατόν οι δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της να 
εκπληρώνουν τις προσδοκίες των πολιτών της, των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στην εσωτερική αγορά και της τοπικής και εθνικής κυβέρνησης, και για να διασφαλίζεται 
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ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της έξυπνης νομοθεσίας πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο 
στο πλαίσιο του νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής, αλλά υπό μια ευρύτερη 
έννοια, σε σχέση με τη συνεχή εφαρμογή των νέων χαρακτηριστικών της Συνθήκης της 
Λισαβόνας που επηρεάζουν νομοθετικές διαδικασίες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει επιδιώξει να αποκαταστήσει την 
ισορροπία εξουσιών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και θεωρεί το 
Κοινοβούλιο ίσο με το Συμβούλιο κατά την εκπόνηση νομοθεσίας με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι θεμελιώδους σημασίας κατά την 
προετοιμασία σχεδίων νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων επιπτώσεων,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πρόγραμμα με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου που 
προκύπτει από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε εφαρμογή από το
2005 και επιδιώκει να μειώσει τον φόρτο αυτόν κατά 25% έως το 2012, που θα 
αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,4% του επιπέδου του ΑΕγχΠ,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που η Επιτροπή έχει προτείνει μέτρα για να μειώσει τον 
διοικητικό φόρτο που υπερβαίνει τον αριθμό-στόχο, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πρέπει προηγουμένως να εγκρίνουν μέτρα που να αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο 
του στόχου του 25% 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι η βασική 
μέτρηση του διοικητικού φόρτου με βάση τυποποιημένο μοντέλο κόστους,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της αναδιατύπωσης και κωδικοποίησης για την 
απλούστευση και κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας διασφαλίζει μεγαλύτερη 
σαφήνεια και συνέπεια όσον αφορά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή από τα κράτη μέλη είναι κρίσιμης 
σημασίας όσον αφορά οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το 
συνεχιζόμενο πρόβλημα του κανονιστικού υπερθεματισμού, δηλαδή η συμπερίληψη 
υποχρεώσεων που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου,

IA. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις λόγω της διαφορετικής εφαρμογής δημιουργούν 
μεγάλες προκλήσεις για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ομάδα τριών κατηγοριών κρατών μελών, η 
οποία αποτελείται από τα κράτη με εσφαλμένη εφαρμογή, με ατελή εφαρμογή και με 
ανακριβή εφαρμογή, θέτοντας τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές της Ευρώπης σε 
μειονεκτική θέση σε βάρος της περαιτέρω ανάπτυξης,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τεστ ΜΜΕ θεσπίστηκε στην Πράξη για τις μικρές 
επιχειρήσεις, αλλά έχει εφαρμοστεί μόνο σε μικρό αριθμό πιθανών περιπτώσεων έως 
τώρα,
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Maroš Šefčovič, εξέφρασε 
σθεναρή δέσμευση προς την ατζέντα για την έξυπνη νομοθεσία κατά την ανταλλαγή 
απόψεων που πραγματοποιήθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στις
27 Ιανουαρίου 2011,

Γενικές παρατηρήσεις

1. τονίζει τη ζωτική σημασία που έχει η θέσπιση απλών και σαφών νόμων που να είναι 
προσβάσιμοι και εύκολα κατανοητοί·

2. τονίζει ιδιαιτέρως την ανάγκη η ατζέντα για την έξυπνη νομοθεσία να συνιστά βασικό 
παράγοντα σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, από την αρχική διαμόρφωση έως 
την εφαρμογή και αξιολόγηση·

3. επισημαίνει ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμικοί φορείς διαδραματίζουν ρόλο ως προς την 
προώθηση και την επίτευξη της βελτίωσης της νομοθεσίας, σύμφωνα με τις αρχές και τις 
κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στην ατζέντα για την έξυπνη νομοθεσία και στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να επιδειχθεί 
εκ νέου δέσμευση για αυτές τις αρχές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

4. ενθαρρύνει τις επικείμενες Προεδρίες και την Επιτροπή να κινητοποιήσουν τη διαδικασία 
επαναδιαπραγμάτευσης της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας· 
εφιστά, εν προκειμένω, την προσοχή στις σχετικές παραγράφους του ψηφίσματός του της
9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ιδίως στην κοινή δέσμευση του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να συμφωνήσουν σε βασικές τροποποιήσεις, στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο 
Υπουργών σχετικά με την προσαρμογή της συμφωνίας για βελτίωση της νομοθεσίας στις 
νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας 

Μείωση του διοικητικού φόρτου και διασφάλιση της ορθής εφαρμογής

5. εκφράζει ανησυχία ότι το πρόγραμμα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου δεν μπορεί 
να επιτύχει τον στόχο του για τη μείωση του διοικητικού φόρτου κατά 25% έως το 2012, 
εν μέρει εξαιτίας της απροθυμίας εκ μέρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να 
εξετάσουν και να εγκρίνουν προτεινόμενα μέτρα· σημειώνει εν προκειμένω την αξία της 
αυξημένης χρήσης ταχειών διαδικασιών για την έγκριση αυτών των προτάσεων· 
δεσμεύεται ότι θα εξετάσει άμεσα τις νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται με τέτοια 
μέτρα, και ζητεί από το Συμβούλιο να πράξει το παν δυνατόν για να διασφαλίσει ότι θα 
εγκριθούν οι μειώσεις του διοικητικού φόρτου που προσδιορίζεται στο πρόγραμμα· 

6. ενθαρρύνει την ομάδα υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για τον 
διοικητικό φόρτο να συμμετάσχει σε διάλογο με ΜΜΕ από όλη την Ευρώπη, να εντοπίσει 
τα εμπόδια που αναφέρονται συχνότερα και δεν τους επιτρέπουν να συναλλάσσονται με 
άλλα κράτη μέλη εντός της ενιαίας αγοράς και να προτείνει μέτρα για την άρση ή μείωση 
αυτών των εμποδίων με σκοπό την αυξημένη ανάπτυξη·

7. τονίζει την ανάγκη το πρόγραμμα να συνεχίσει και μετά το 2012 για να καλύψει τη θητεία 
της τρέχουσας Επιτροπής, με έναν πιο φιλόδοξο στόχο και βελτιωμένη εντολή, να έχει το 
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πρόγραμμα τη δυνατότητα να επεκταθεί και πέραν του απλού διοικητικού φόρτου και να 
αντιμετωπίσει τον ρυθμιστικό φόρτο και το κόστος που προκύπτει από τη νομοθεσία της 
ΕΕ συνολικά, περιλαμβανομένων ρυθμιστικών προβλημάτων· 

8. επισημαίνει ότι, για να διασφαλιστεί ότι τα υφιστάμενα, και τα μελλοντικά, προγράμματα 
για τη μείωση του φόρτου θα αποβούν επιτυχή, είναι απαραίτητη η ενεργός συνεργασία 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να αποφευχθούν ασυμφωνίες 
στην ερμηνεία και ο κανονιστικός υπερθεματισμός (προσθήκη πιο αυστηρών απαιτήσεων 
οι οποίες δεν προέρχονται από το δίκαιο της ΕΕ σε εγχώρια νομοθεσία εφαρμογής)·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απαιτούν περισσότερες πληροφορίες στις 
αναφορές μετά την εφαρμογή συγκεκριμένης νομοθεσίας για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του κανονιστικού υπερθεματισμού· θεωρεί ότι οι διαφορές μπορούν να 
μειωθούν σημαντικά αν απαιτείται τα κράτη μέλη να παρέχουν αιτιολογημένες γνώμες 
στις οποίες θα εξηγούν την απόφασή τους να προχωρήσουν πέραν των προτύπων που 
ορίζονται στις εφαρμοζόμενες οδηγίες· 

10. προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρα τομεακού σχεδιασμού για τη 
μείωση του διοικητικού φόρτου·

Διαμόρφωση πολιτικής

11. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα τις Λευκές Βίβλους όπου παρουσιάζονται 
σχέδια νομοθετικών προτάσεων προς εξέταση· θεωρεί ότι αυτό θα μείωνε τη συχνότητα 
με την οποία οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται σε ουσιαστική, αν όχι πλήρη, 
αναθεώρηση κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας· θεωρεί επιπλέον ότι αυτό θα 
βοηθούσε στην αξιολόγηση της αναλογικότητας της προτεινόμενης νομοθεσίας, η οποία 
συχνά είναι δύσκολη όταν παρουσιάζονται μόνον επιγραμματικές προτάσεις αρχικά υπό 
μορφή Πράσινων Βίβλων·

12. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάσει τη διαδικασία διαβούλευσης που 
ακολουθεί, και προσυπογράφει την απόφαση που ελήφθη για την επέκταση της ελάχιστης 
περιόδου διαβούλευσης σε 12 εβδομάδες· τονίζει, ωστόσο, ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερης 
συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να 
διερευνήσει μεθόδους καθιέρωσης διαδικασιών ενημέρωσης χωρίς αποκλεισμούς· θεωρεί 
ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των 
εμπλεκομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που ενδιαφέρονται για τα συναφή πεδία 
και τις προτάσεις πολιτικής και να επιδιώκει την άμεση συμμετοχή τους στη διαδικασία 
διαβούλευσης·

13. θεωρεί ότι οι παρούσες ασύμμετρες μέθοδοι και μορφές διαβούλευσης δεν ενθαρρύνουν 
τη διατύπωση απαντήσεων από όλα τα ενδιαφερόμενα εμπλεκόμενα μέρη· σημειώνει τη 
δυσαρέσκεια που εκφράζεται συχνά από τους ερωτώμενους όσον αφορά τη μορφή και το 
περιεχόμενο των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων· υποδεικνύει ότι μια κοινή προσέγγιση 
που θα περιλαμβάνει ένα καθιερωμένο πρότυπο για τις απαντήσεις στις διαβουλεύσεις θα 
απλοποιούσε το ζήτημα για τους ερωτώμενους και θα ενθάρρυνε τη λήψη ενός συνόλου 
πιο λεπτομερών και αιτιολογημένων απαντήσεων, που θα κάλυπταν την ποικιλία των 
πιθανών ζητημάτων και επιλογών πολιτικής των οποίων άπτεται η διαβούλευση·
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14. εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εγγράφων διαβούλευσης, και 
θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης 
χρήσης Λευκών Βίβλων, για την απλούστευσή τους, προκειμένου να ευνοηθεί και να 
ενθαρρυνθεί η διατύπωση απαντήσεων από τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους, αυξάνοντας 
παράλληλα την προσβασιμότητά τους για τους πολίτες· προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή 
κατά πόσον θα μπορούσε να καθιερωθεί ένας «έλεγχος σαφήνειας» ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα έγγραφα διαβούλευσης είναι κατανοητά και ότι είναι εύκολο να 
απαντηθούν·

15. υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας των 
αναλύσεων που διενεργούνται στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής προκειμένου να 
εξασφαλιστούν οι γενικοί στόχοι της ατζέντας για την έξυπνη νομοθεσία, και 
επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου επί του θέματος όπως διατυπώνεται στο 
ψήφισμά του της Χ Μαΐου 2011· 

16. υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση σύμφωνα με την οποία όταν νέοι νόμοι επιβάλλουν 
κάποιο κόστος στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να καθορίζονται αντίστοιχες αντισταθμίσεις 
του κόστους, μέσω της μείωσης του ρυθμιστικού φόρτου κάπου αλλού· θεωρεί ότι 
πρόκειται για μια καίρια πτυχή των μελλοντικών προγραμμάτων που θα μειώσουν τον 
φόρτο και θα βελτιώσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις συνολικά· 

17. προτρέπει την Επιτροπή κατά τη διατύπωση νέας νομοθεσίας να αποδίδει ύψιστη 
σημασία στον πιθανό αντίκτυπο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή 
να επιδιώξει να εξαιρέσει τις ΜΜΕ από τη νομοθεσία σε περιπτώσεις όπου οι διατάξεις 
θα τις επηρέαζαν δυσανάλογα και δεν υπάρχει ισχυρός λόγος να συμπεριληφθούν στο 
πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας· πιστεύει σθεναρά ότι τέτοιες διατάξεις μετριασμού των 
επιπτώσεων μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην εφαρμογή και τη δυνατότητα 
χρήσης της νομοθεσίας, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις· 

18. θεωρεί εν προκειμένω ότι το τεστ ΜΜΕ που θεσπίσθηκε στην πράξη για τις μικρές 
επιχειρήσεις (Small Business Act) έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο, και αναμένει από 
την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το τεστ· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίσει η 
Επιτροπή τη συνεπή εφαρμογή του τεστ ΜΜΕ σε όλες τις διευθύνσεις στους κόλπους της 
Επιτροπής, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν παρόμοια θέματα στις 
εθνικές τους διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

Απλούστευση και εκ των υστέρων αξιολόγηση

19. εφιστά την προσοχή στην επαναλαμβανόμενη έκκλησή του να περιλαμβάνεται 
συστηματικά στις οδηγίες δεσμευτική απαίτηση για τα κράτη μέλη να καταρτίζουν 
λεπτομερή πίνακα αντιστοιχίας κατά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό νομικό 
σύστημα· επισημαίνει, επιπλέον, τη θέση του ότι οι εκθέσεις δεν πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας εάν απουσιάζουν αυτοί 
οι πίνακες αντιστοιχίας·

20. τονίζει ότι η τεχνική της αναδιατύπωσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε σε 
περίπτωση τροποποίησης της νομοθεσίας· ταυτόχρονα, αναγνωρίζει και σέβεται τα 
δικαιώματα της Επιτροπής στη νομοθετική διαδικασία· 
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21. επικροτεί την ευρύτερη χρήση της εκ των υστέρων αξιολόγησης της νομοθεσίας που έχει 
εφαρμοστεί· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τέτοιου είδους αξιολόγηση πρέπει να 
χρησιμοποιείται για το σύνολο της νομοθεσίας, όχι μόνο σε καίριους τομείς· σημειώνει εν 
προκειμένω ότι οι εκτελεστικές και οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει επίσης να 
τίθενται υπό εξέταση· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την εκ των υστέρων αξιολόγηση 
σε όλους τους τομείς πολιτικής, και υποδεικνύει ότι οι «ρήτρες λήξης ισχύος» για την 
επιβολή επανεξέτασης μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μέσο ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
κανονισμοί που παραμένουν σε ισχύ είναι απαραίτητοι και αναλογικοί·

Διασφάλιση καθοδήγησης και συνεχής επαγρύπνηση

22. επικροτεί την προσωπική υποστήριξη εκ μέρους του Προέδρου της Επιτροπής για την 
ατζέντα για την έξυπνη νομοθεσία· θεωρεί ότι το ζήτημα είναι αρκετά σημαντικό ότι 
απαιτείται πραγματική πολιτική καθοδήγηση από την Επιτροπή προκειμένου το εν λόγω 
ζήτημα να παραμείνει σε υψηλή θέση στην πολιτική ατζέντα, και προτείνει εν 
προκειμένω να αποτελέσει η ατζέντα κύριο μέρος του χαρτοφυλακίου ενός εκ του 
Σώματος των Επιτρόπων· σημειώνει ότι, από την πλευρά του, το Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να διερευνήσει μεθόδους για να αυξήσει τη σημασία που αποδίδεται στη βελτίωση της 
νομοθεσίας στους κόλπους των επιτροπών του, και θεωρεί ότι η χρήση συνεδριάσεων 
μεταξύ επιτροπών για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος απαιτεί περαιτέρω εξέταση·

23. αναλαμβάνει να συνεχίσει να επαγρυπνά για την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
ατζέντας για την έξυπνη νομοθεσία από την Επιτροπή, και αναμένει την έκθεση προόδου 
που έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2012· 

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικές παρατηρήσεις

Η ανακοίνωση για την έξυπνη νομοθεσία αναλύει τα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007 σχετικά με την ανανεωμένη στρατηγική της 
Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τις «Πολιτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την επόμενη Επιτροπή» του Προέδρου της Επιτροπής Barroso όπου προτάθηκε η 
μετατροπή της στρατηγικής της Λισαβόνας στη στρατηγική «ΕΕ 2020», που θα έδινε έμφαση 
στον ανταγωνισμό και τη μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω της έξυπνης νομοθεσίας 
προκειμένου οι αγορές να λειτουργούν προς όφελος των ανθρώπων, και με σαφή 
επικέντρωση στις δημόσιες διαβουλεύσεις, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, την επιτροπολογία και 
την απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Ενώ όλα αυτά θα μπορούσαν να περιγραφούν, εκ πρώτης όψεως, ως μια απλή αλλαγή της 
ονομασίας της υφιστάμενης ατζέντας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, πρέπει ωστόσο να 
επικροτηθεί η τοποθέτηση αυτών των ζητημάτων σε υψηλότερη θέση στην ημερήσια 
διάταξη, και το Κοινοβούλιο, μαζί με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, 
πρέπει πλέον να επιτελέσει τον δικό του ρόλο ώστε να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί η 
δυναμική που έχει έτσι επιτευχθεί και ότι θα επιταχυνθούν οι δραστηριότητες σε όλους τους 
συναφείς τομείς. 

Εθνικά κοινοβούλια

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, τα εθνικά 
κοινοβούλια διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη διασφάλιση του σεβασμού της αρχής της 
επικουρικότητας. Ενώ μέχρι στιγμής έχει ληφθεί σημαντικός αριθμός εισηγήσεων και 
αιτιολογημένων γνωμών, οι ακριβείς λεπτομέρειες αυτής της καινοτομίας, ειδικότερα το 
πεδίο και το περιεχόμενο των εισηγήσεων, είναι ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας και της 
ρύθμισης.

Παρότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα 
καλύπτει το έτος 2009, αυτή η καινοτομία στη Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε ως εκ τούτου 
σε ισχύ μόνο για ένα μήνα εντός της αντίστοιχης περιόδου. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο έχει 
λάβει μέχρι στιγμής πάνω από 300 εισηγήσεις από τα εθνικά κοινοβούλια και ενδείκνυται να 
αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσει τη θέση του σχετικά με την αποτελεσματική 
λειτουργία των συστημάτων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου για 
την ενσωμάτωση αυτής της καινοτομίας και για τον εντοπισμό τυχόν ανεπαρκειών και να 
προτείνει βελτιώσεις.  

Μείωση του διοικητικού φόρτου και διασφάλιση της ορθής εφαρμογής

Φαίνεται πολύ απίθανο να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου, 25% έως το 2012, χωρίς αυξημένη προσήλωση και δράση. Συνεπώς, τα 
μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί πρέπει να ενισχυθούν και το επίπεδο φιλοδοξίας να 
διπλασιαστεί. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που εμπλέκονται πρέπει να επιτείνουν τις 
προσπάθειές τους, όχι μόνο για να επιτύχουν τον στόχο του 25%, αλλά και για να μειώσουν 
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περαιτέρω το ρυθμιστικό κόστος κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας Επιτροπής 
καθώς επίσης και μετά το 2014. 

Οι διαφορές στην ερμηνεία της νομοθεσίας και ο κανονιστικός υπερθεματισμός αποτελούν 
μείζονα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, κατά πρώτο λόγο από τα ίδια τα 
κράτη μέλη κατά την εφαρμογή και τη μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, αλλά και 
από την Επιτροπή επίσης στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. Τα 
κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να υποχρεούνται να δικαιολογήσουν την απόφασή τους να 
θεσπίσουν υψηλότερες απαιτήσεις στην εγχώρια νομοθεσία τους υπερβαίνοντας τα πρότυπα 
που έχουν οριστεί στη νομοθεσία της ΕΕ που εφαρμόζεται.

Διαμόρφωση πολιτικής

Οι προτάσεις για νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να γίνονται κατόπιν μιας διεξοδικής 
προπαρασκευαστικής φάσης, όπου η παρουσίαση Λευκής Βίβλου από την Επιτροπή και η 
διεξαγωγή ολοκληρωμένων διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς και εκτιμήσεων επιπτώσεων 
θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική. Θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες
για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καθώς αυτές επιβαρύνονται περισσότερο από 
τις κανονιστικές απαιτήσεις σε σχέση με τις μεγαλύτερες εταιρείες.

Απλούστευση και εκ των υστέρων αξιολόγηση

Για μια ακόμη φορά, πρέπει να επισημανθεί η αναγκαιότητα των πινάκων αντιστοιχίας που 
συνοδεύουν τη μεταφορά των οδηγιών από τα κράτη μέλη, και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
επιδείξει καινοτομία δημιουργώντας κίνητρα ώστε αυτό να γίνεται για κάθε νομοθετική 
πράξη.

Το πρόγραμμα απλούστευσης της Επιτροπής πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην 
τεχνική της αναδιατύπωσης, και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η υφιστάμενη 
νομοθεσία τίθεται συνεχώς υπό αξιολόγηση προκειμένου να εξακριβωθεί εάν θα πρέπει να 
απλουστευθεί ή, ενδεχομένως, να καταργηθεί.

Διασφάλιση καθοδήγησης και συνεχής επαγρύπνηση

Απαιτείται πραγματική πολιτική καθοδήγηση από όλα τα θεσμικά όργανα για την ενίσχυση 
της ατζέντας για την έξυπνη νομοθεσία, όμως η Επιτροπή διαδραματίζει καίριο ρόλο στη 
διατήρηση του ζητήματος αυτού σε υψηλή θέση στην πολιτική ατζέντα. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να ανατεθεί αυτό το θέμα σε έναν/μία Επίτροπο ως κύριο μέρος του χαρτοφυλακίου 
του/της. 

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει συγχρόνως να εξερευνήσει μεθόδους για να αυξήσει την 
προσήλωσή του στην έξυπνη νομοθεσία, χρησιμοποιώντας επί παραδείγματι συνεδριάσεις 
μεταξύ επιτροπών.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει έκθεση προόδου σχετικά με την ατζέντα για την έξυπνη 
νομοθεσία το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Το Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσει να 
παρακολουθεί στενά κάθε πτυχή σε αυτόν τον τομέα.


