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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την 
επικουρικότητα και την αναλογικότητα - 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 
2011
(2013/2077 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

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

– έχοντας υπόψη τις πρακτικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011 μεταξύ 
των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ, σε περίπτωση συμφωνιών σε πρώτη 
ανάγνωση,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 
σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας – Εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010)2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη βελτίωση της 
νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη διασφάλιση 
ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου4,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα 
(19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011) (COM(2012)0373),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα του 
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ (CΟΜ(2012)0746),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έξυπνη νομοθεσία –
Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (COM(2013)0122),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την 
παρακολούθηση και τη διαβούλευση για την έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ 
(SWD(2013)0060),

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

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Έξυπνη Νομοθεσία, 
της 30ής Μαΐου 2013,

                                               
1 ΕΕ C 321 της, 31.12.2003, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2012)0340.
3 ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 87.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011)0259.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της 15ης Νοεμβρίου 2011 της ομάδας υψηλού επιπέδου 
ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για το διοικητικό φόρτο, με τίτλο: «Η Ευρώπη 
μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα: Έκθεση για τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη 
για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με τον λιγότερο δυνατό φόρτο»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο για έξυπνη νομοθεσία αποτελεί προσπάθεια για 
την ενδυνάμωση των προσπαθειών όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας, την 
απλοποίηση του δικαίου της ΕΕ και τη μείωση της διοικητικής και κανονιστικής 
επιβάρυνσης, καθώς και για μια πορεία προς τη χρηστή διακυβέρνηση που θα βασίζεται 
σε τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας οι εκτιμήσεις επιπτώσεων και 
οι εκ των υστέρων έλεγχοι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 
2003 δεν ανταποκρίνεται πλέον στο ισχύον νομοθετικό περιβάλλον, όπως αυτό 
δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, λόγω μεταξύ άλλων της 
αποσπασματικής προσέγγισης που ακολουθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά την 
έγκριση κοινών πολιτικών δηλώσεων σε επίπεδο γραμματείας σχετικά με τα 
επεξηγηματικά έγγραφα και τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 294 
ΣΛΕΕ·

Γενικές παρατηρήσεις

1. τονίζει ότι η νομοθεσία που προτείνεται και εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει 
να είναι απλή, κατανοητή και προσβάσιμη σε όλους· αναγνωρίζει ότι η οικονομική κρίση 
έχει οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης που ασκείται στους πόρους των εθνικών διοικήσεων, 
και πιστεύει ότι μια δέσμευση προς την κατεύθυνση της παραγωγής σαφούς νομοθεσίας η 
οποία θα μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στο εθνικό δίκαιο θα συνέβαλε στον περιορισμό 
της πίεσης αυτής·

2. επισημαίνει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να 
τηρούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όταν αυτά νομοθετούν·

3. υπενθυμίζει τις προηγούμενες παρατηρήσεις του ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η Επιτροπή 
Εκτίμησης Επιπτώσεων και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν επισημάνει τη μη επαρκή 
τήρηση των αρχών αυτών στο πλαίσιο των εκτιμήσεων επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι για ακόμη ένα έτος 
επαναλαμβάνονται οι επικρίσεις αυτές·

4. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για επαναδιαπραγμάτευση της διοργανικής συμφωνίας 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 2003 προκειμένου να ληφθεί υπόψη το νέο 
νομοθετικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να παγιωθούν 
οι τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και να επικαιροποιηθεί η εν λόγω συμφωνία βάσει του 
θεματολογίου για βελτίωση της νομοθεσίας· συνιστά ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα 
πρέπει να εγκριθεί βάσει του άρθρου 295 ΣΛΕΕ και να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα·
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5. θεωρεί ότι η ποικιλία τίτλων που εφαρμόζονται στα συστήματα που χρησιμοποιούνται 
από την Επιτροπή για την αξιολόγηση των εγκρινόμενων νόμων και τη μείωση του 
φόρτου δημιουργεί σύγχυση και είναι άσκοπα περίπλοκη· συνιστά την υιοθέτηση ενός 
μόνου τίτλου με τον χαρακτηρισμό «βελτίωση της νομοθεσίας», και επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του για ορισμό ενός Επιτρόπου υπεύθυνου για το θέμα·

Μηχανισμός επικουρικότητας για τα εθνικά κοινοβούλια

6. θεωρεί ότι η πίεση χρόνου και πόρων που αντιμετωπίζουν τα εθνικά κοινοβούλια όταν 
απαντούν στην υποβολή σχεδίων νόμου συμβάλλει στην αίσθηση «δημοκρατικού 
ελλείμματος» εντός της ΕΕ· 

7. πιστεύει ότι οι κινήσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού αυτού θα ήταν ευπρόσδεκτες, 
για παράδειγμα με την καθιέρωση μιας ισχυρότερης διαδικασίας «κόκκινης κάρτας»· 
συνιστά να εξεταστεί ποιος θα πρέπει να είναι ο κατάλληλος αριθμός απαντήσεων των 
εθνικών κοινοβουλίων που θα απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας αυτής, εάν η 
διαδικασία θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε λόγους επικουρικότητας ή αναλογικότητας, 
και ποια πρέπει να είναι τα αποτελέσματα· αντιμετωπίζει τη συζήτηση αυτή ως χρήσιμο 
στάδιο στη διαδικασία χορήγησης εξουσιών στα εθνικά κοινοβούλια, καθότι τα κίνητρα 
για την άσκηση ελέγχου ευθυγραμμίζονται με αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

8. θεωρεί ότι στο μεταξύ θα μπορούσαν να αναληφθούν πολλές πρωτοβουλίες για τη 
βελτίωση της αξιολόγησης των ευρωπαϊκών θεμάτων από τα εθνικά κοινοβούλια· 
ειδικότερα:

- προτείνει κάθε νομοθετική πράξη που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα να 
περιλαμβάνει μια σημείωση σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια που έχουν απαντήσει και 
αυτά που έχουν εκφράσει ανησυχίες σε σχέση με την επικουρικότητα·

- προτείνει την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών που θα περιλαμβάνουν κριτήρια 
για την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης σχετικά με ζητήματα επικουρικότητας· 

Βελτίωση της νομοθεσίας

9. πιστεύει ότι μια αποτελεσματική προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της βελτίωσης της 
νομοθεσίας, τόσο όσον αφορά τους υφιστάμενους νόμους όσο και σε σχέση με τη 
μελλοντική νομοθεσία, θα βοηθήσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αντιμετωπίσουν 
την κρίση· θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των νομοθετικών 
πρακτικών αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη·

10. χαιρετίζει την αυξανόμενη έμφαση που δίνει η Επιτροπή σε έναν «κύκλο» πολιτικής, 
αντιμετωπίζοντας τα στάδια έναρξης, εκτίμησης επιπτώσεων, διαβούλευσης, έγκρισης, 
εφαρμογής και αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ ως μέρη μιας συνεκτικής 
διαδικασίας· πιστεύει εν προκειμένω ότι βασικό στοιχείο του συνόλου της διαδικασίας θα 
πρέπει να είναι η αρχή «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα»·

11. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για την έξυπνη νομοθεσία 
και για την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ, καθώς και το έγγραφο 
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εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τις «10 πιο επαχθείς νομοθετικές 
πράξεις για τις ΜΜΕ»· θεωρεί ότι τα έγγραφα αυτά συνιστούν μια αξιόπιστη πρόοδο στο 
πλαίσιο του θεματολογίου για βελτίωση της νομοθεσίας και αντικατοπτρίζουν πολλά από 
τα προηγούμενα αιτήματα του Κοινοβουλίου· 

12. θεωρεί ότι αυτή η πρόοδος σε ρητορικό επίπεδο θα πρέπει τώρα να συμπληρωθεί με 
συγκεκριμένα μέτρα· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς 
καθυστέρηση συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της συνολικής κανονιστικής 
επιβάρυνσης της ΕΕ, και ιδίως:

- να λάβει μέτρα το συντομότερο δυνατό για τη μείωση των επιβαρύνσεων που 
προσδιορίζονται από ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο της διαβούλευσης 
σχετικά με τις 10 πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις·

- να αυξήσει, κατά περίπτωση, τη χρήση εξαιρέσεων ή λιγότερο επαχθών καθεστώτων 
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ όταν προτείνει νέα νομοθεσία·

- να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος βελτίωσης της 
καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) για 
βασικούς τομείς πολιτικής πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· 

- να υιοθετήσει προτάσεις για την απλούστευση και τη μείωση της επιβάρυνσης στο 
πλαίσιο του REFIT κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 2013, προκειμένου να είναι 
δυνατή η έγκριση αυτών πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

- να καταρτίσει ετήσια έκθεση που θα εστιάζει στο ευρύτερο θεματολόγιο για βελτίωση 
της νομοθεσίας και θα περιέχει δήλωση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις 
πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης σχετικά με το 
καθαρό κόστος για τις επιχειρήσεις των νέων προτάσεων που ενέκρινε η Επιτροπή κατά 
τους προηγούμενους 12 μήνες·

13. υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με άλλες προτάσεις για την 
ελαχιστοποίηση των κανονιστικών επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης
άλλων επιλογών εκτός της ρύθμισης, όπως είναι τα εθελοντικά μέτρα· θεωρεί ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω την επιλογή θέσπισης ενός σταδίου «λευκής 
βίβλου» στη νομοθετική διαδικασία· πιστεύει ότι με το να δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη 
η δυνατότητα να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα σχέδια πρότασης και 
τις συνοδευτικές εκτιμήσεις επιπτώσεων θα βελτιωθεί η ποιότητα των σχεδίων νόμου που 
υποβάλλονται από την Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση της περιόδου 
επεξεργασίας των μελλοντικών νόμων·

14. υπενθυμίζει περαιτέρω την έκκληση του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για την εφαρμογή ρυθμίσεων που θα απαιτούν, πριν από την θέσπιση νέας 
νομοθεσίας που θα συνεπάγεται κόστος, τον καθορισμό αντίστοιχης αντιστάθμισης· 
σημειώνει ότι η έγκριση νομοθεσίας της ΕΕ δεν συνεπάγεται αυτομάτως την κατάργηση 
28 εθνικών νόμων προς όφελος ενός ευρωπαϊκού νόμου, ούτε και σημαίνει αυτομάτως ότι 
ο νέος ευρωπαϊκός νόμος συνεπάγεται μικρότερη επιβάρυνση από ό,τι οι αντίστοιχοι 
εθνικοί νόμοι· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά την 
πρόταση αυτή, και να υποβάλει εκτίμηση των επιπτώσεών της πριν από το τέλος της 
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τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας το 2014·

Εκτιμήσεις Επιπτώσεων και Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων της 
Επιτροπής επιχειρούν να καλύψουν ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα πιθανών 
επιπτώσεων, αλλά πιστεύει ότι το σύστημα θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω με 
πολλούς τρόπους· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται από την απόφαση της Επιτροπής για 
επικαιροποίηση, ενοποίηση και αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για την 
εκτίμηση επιπτώσεων έως τον Ιούνιο του 2014, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να 
προβεί σε λεπτομερή εισήγηση η οποία θα περιλαμβάνει πιθανές βελτιώσεις στις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές εντός των επόμενων μηνών·

16. πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνέπεια μεταξύ της εκτίμησης επιπτώσεων που 
δημοσιεύεται από την Επιτροπή και των περιεχομένων της νομοθετικής πρότασης που 
εγκρίνεται από το Σώμα των Επιτρόπων· ζητεί κάθε εκτίμηση επιπτώσεων σε πρόταση 
που τροποποιείται από το Σώμα να επικαιροποιείται αυτομάτως, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές που πραγματοποιούνται από τους Επιτρόπους· 

17. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο και την ανεξαρτησία της Επιτροπής 
Εκτίμησης Επιπτώσεων, και ιδίως να οριστικοποιούνται και να παρουσιάζονται μόνο 
νομοθετικές προτάσεις που έχουν εγκριθεί με θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή 
Εκτίμησης Επιπτώσεων·

18. πιστεύει ότι η υφιστάμενη δήλωση αποποίησης ευθύνης, ότι η εκτίμηση επιπτώσεων της 
Επιτροπής «δεσμεύει μόνο τις υπηρεσίες της Επιτροπής που συμμετείχαν στην εκπόνησή 
της και δεν προδικάζει την τελική μορφή της απόφασης που θα λάβει ενδεχομένως η 
Επιτροπή», αναδεικνύει μια σημαντική αδυναμία του υφιστάμενου συστήματος· 

19. χαιρετίζει τη θετική εξέλιξη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής 
Προστιθέμενης Αξίας εντός του Κοινοβουλίου· πιστεύει ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί στο 
σύνολο του Κοινοβουλίου μια συστηματική προσέγγιση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάρτιση σύντομων περιλήψεων των εκτιμήσεων 
επιπτώσεων από τη Διεύθυνση Αξιολόγησης Αντικτύπου, οι οποίες συνοδεύουν τις 
προτάσεις της Επιτροπής, και θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο 
κατά την εξέταση των υπό συζήτηση νομοθετικών προτάσεων από τις επιτροπές· ζητεί 
από τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να εξετάσει τον καλύτερο τρόπο για την 
εφαρμογή της σύστασης αυτής· 

20. υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο 
της διοργανικής κοινής προσέγγισης για την εκτίμηση επιπτώσεων το 2005 για διεξαγωγή 
εκτιμήσεων επιπτώσεων πριν από την έγκριση ουσιωδών τροπολογιών, και καλεί τις 
επιτροπές να αξιοποιήσουν τη Μονάδα Αξιολόγησης Αντικτύπου για την εφαρμογή αυτής 
της δέσμευσης· 

21. υπενθυμίζει περαιτέρω τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας του 
2003 και καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση τις εργασίες για τη 
θέσπιση δικού του μηχανισμού για τη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων για τις δικές 
του ουσιώδεις τροπολογίες, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
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συμφωνία του 2003·

22. επιμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις εκτιμήσεις ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας που συνοδεύουν τις νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας, εκθέτοντας 
λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχεται ή δεν θεωρεί σχετικό κάποιο 
από τα επιχειρήματα που προβάλλονται από το Κοινοβούλιο·

o

o     o

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

Ο εισηγητής επικροτεί τις τρείς ανακοινώσεις της Επιτροπής, των οποίων άπτεται η εν λόγω 
έκθεση, συγκεκριμένα τις ανακοινώσεις για βελτίωση της νομοθεσίας, για την 
καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και το έξυπνη νομοθεσία σχετικά με τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι αυτή η πληθώρα των 
ονομασιών που αποδίδονται στα συστήματα που μετέρχεται η Επιτροπή για την αξιολόγηση 
των εγκριθέντων νόμων και για τη μείωση του φόρτου, προκαλεί σύγχυση και είναι άσκοπα 
πολύπλοκη. Επομένως, μία ενιαία ονομασία είναι απαραίτητη για το πρόγραμμα βελτίωσης 
της νομοθεσίας.

Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε πολλούς τομείς που αφορούν τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και τη μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου εντός της ΕΕ και των 
κρατών μελών της, πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν, όπως τελικώς, η αναδιαπραγμάτευση της 
διοργανικής συμφωνίας του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας, προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η εδραίωση 
των σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και η επικαιροποίηση της συμφωνίας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα βελτίωσης της νομοθεσίας. Αυτή η συμφωνία πρέπει να είναι δεσμευτικής 
φύσεως σύμφωνα με το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οποία συνιστά νέα νομική βάση για τις διοργανικές συμφωνίες σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας.

Μηχανισμός επικουρικότητας για τα εθνικά κοινοβούλια

Μια ευρύτερη συζήτηση κρίνεται απαραίτητη σχετικά με την εξέλιξη της εξουσίας που έχει 
παραχωρηθεί στα εθνικά κοινοβούλια, την ευθυγράμμιση των κινήτρων για την 
αποτελεσματική άσκηση ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιέσεις 
αναφορικά με τα χρονικά περιθώρια και τους πόρους που ασκούνται στα εθνικά κοινοβούλια 
κατά την ψήφιση νομοθετικών σχεδίων συντελούν στο δημοκρατικό έλλειμμα εντός της ΕΕ.

Ενώ μια τέτοια συζήτηση θα αποτελούσε τμήμα της διαρκούς γενικότερης συζήτησης για τα 
επόμενα βήματα του σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πολλές πρακτικές βελτιώσεις 
της διαδικασίας δημοκρατικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να λάβουν χώρα 
σήμερα, όσον φορά για παράδειγμα τη διάχυση των πληροφοριών, την εκπόνηση 
κατευθυντηρίων γραμμών και τη θέσπιση κριτηρίων για τις αιτιολογημένες γνώμες.

Βελτίωση της νομοθεσίας

Πρέπει να επικροτείται η έμφαση σε έναν «κύκλο» πολιτικής, με την εκκίνηση, την εκτίμηση 
αντίκτυπου, τη διαβούλευση, τη θέσπιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του δικαίου της 
ΕΕ να θεωρούνται ως ένα μέρος μια συνεκτικής διαδικασίας, ως ένα χρήσιμο εργαλείο για 
την επίτευξη του στόχου της αύξησης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην 
Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ και οι «10 πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ» συνιστούν 
αξιόπιστες, αν και θεωρητικές, εξελίξεις όσον αφορά το πρόγραμμα βελτίωσης της 
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νομοθεσίας και αντανακλούν πολλά από τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από το 
Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο προσδοκά ότι το Πρόγραμμα 
βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), 
το οποίο ωστόσο θα μπορούσε να λάβει μια περισσότερο δόκιμη ονομασία στο πλαίσιο του 
προγράμματος βελτίωσης της νομοθεσίας, θα έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένη δράση και 
μειώσεις των βαρών.

Αξιολόγηση Αντίκτυπου και Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία

Αναμένοντας την κωδικοποίηση και την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκτιμήσεων επιπτώσεων έως τον Ιούνιο του 2014, 
το Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα της λεπτομερούς συμβολής προτείνοντας 
πιθανές βελτιώσεις των εν λόγω οδηγιών στους προσεχείς μήνες. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
το Κοινοβούλιο οφείλει να προβεί σε απολογισμό της έκθεσης Niebler 2011 σχετικά με τη 
διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντίκτυπου, της λειτουργίας της νεοσύστατης 
εσωτερικής υπηρεσίας αξιολόγησης αντίκτυπου και ευρωπαικης προστιθεμενης αξίας και 
οφείλει να παροτρύνει το Συμβούλιο να ακολουθήσει το παράδειγμα του Κοινοβουλίου στο 
εν λόγω ζήτημα.


