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1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και Συμβούλιο
(2019/2057(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20181,

– έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2018 (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)2,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις 
των οργάνων3,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας4 η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των 
λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία 
ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 
287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου5, 
και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20126, και ιδίως τα άρθρα 59, 
118, 260, 261 και 262,

1 ΕΕ L 57 της 28. 2.2018.
2 ΕΕ C 327 της 30.9.2018, σ. 1.
3 ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 1.
4 ΕΕ C 340 της 8.10.2019, σ. 9.
5 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
6 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0038/2020),

1. αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2018·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το 
ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη 
δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την 
απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
(2019/2057(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση 
του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, 
τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση 
1069/2019/MIG σχετικά με τη χορηγία προς την Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στο πλαίσιο της 
στρατηγικής έρευνας OI/2/2017/TE για τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του 
Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τη στρατηγική 
έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των 
νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-
0038/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχουν η περαιτέρω 
ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω 
της βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, και η εφαρμογή της προσέγγισης της 
κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων·

1. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2018, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά 
τους ανθρώπινους πόρους και τις δημόσιες συμβάσεις για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
το Συμβούλιο·

2. σημειώνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το σύνολο των πληρωμών για 
τις διοικητικές δαπάνες του Συμβουλίου όσον αφορά το οικονομικό έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2018 δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα εξετασθέντα 
συστήματα εποπτείας και ελέγχου υπήρξαν αποτελεσματικά·

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0045.
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3. εκφράζει τη λύπη του, ως γενική παρατήρηση, διότι το κεφάλαιο 10 «Διοίκηση» της 
ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018 έχει μάλλον περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής και συμπεράσματα, παρά το γεγονός ότι ο τομέας 5 «Διοίκηση» του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θεωρείται χαμηλού κινδύνου·

4. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε δείγμα 45 πράξεων από τον τομέα 5 
«Διοίκηση» στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για όλα τα θεσμικά όργανα και 
οργανισμούς της Ένωσης· σημειώνει ότι το δείγμα σχεδιάστηκε ώστε να είναι 
αντιπροσωπευτικό του φάσματος των δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 5, ο οποίος 
αντιπροσωπεύει το 6,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι το έργο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνύει πως οι διοικητικές δαπάνες είναι χαμηλού κινδύνου· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι ο αριθμός των πράξεων που επιλέχθηκαν σε σχέση με τα «άλλα 
θεσμικά όργανα» δεν επαρκεί και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αυξήσει 
τουλάχιστον κατά 10 % τον αριθμό των προς εξέταση πράξεων·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εξετάστηκε το αίτημα που διατύπωσε το 
Κοινοβούλιο σε προηγούμενα ψηφίσματά του για την απαλλαγή, δηλαδή να 
διαχωριστεί ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και 
να καταρτίζεται ένας προϋπολογισμός για κάθε θεσμικό όργανο· καλεί το Συμβούλιο να 
προβεί σε αυτόν τον διαχωρισμό του προϋπολογισμού για λόγους διαφάνειας και για τη 
βελτίωση της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας των δαπανών σε αμφότερα τα 
θεσμικά όργανα·

6. Σημειώνει ότι, το 2018, το Συμβούλιο είχε συνολικό προϋπολογισμό 572 854 377 EUR 
(έναντι 561 576 000 EUR το 2017), με συνολικό ποσοστό εκτέλεσης 91,9 % (έναντι 
93,8 % το 2017)· σημειώνει την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 11,3 εκατ. EUR, η 
οποία ισοδυναμεί με 2,0 % σε σύγκριση με την αύξηση κατά 3 % το 2017 και κατά 
0,6 % το 2016·

7. χαιρετίζει τη συνολικά συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Συμβουλίου· 
αναγνωρίζει την εξέλιξη του προϋπολογισμού του Συμβουλίου από προϋπολογισμό 
ύψους 634 εκατ. EUR το 2010 σε προϋπολογισμό ύψους 573 εκατ. EUR το 2018, η 
οποία ισοδυναμεί με μείωση κατά 9,63 %·

8. σημειώνει ότι οι μεταφερθείσες πιστώσεις από το 2018 στο 2019 ανήλθαν συνολικά σε 
56 599 584 EUR, ήτοι σε 10,7 % (έναντι 60 576 175 EUR ή 11,5 % το 2017) και 
προέρχονταν κυρίως από κατηγορίες όπως τα συστήματα πληροφορικής 
(18,3 εκατ. EUR), τα κτίρια (16 εκατ. EUR) και η διερμηνεία (11,9 εκατ. EUR)· 
σημειώνει τις ακυρωθείσες πιστώσεις ύψους 46 348 862 EUR το 2018 (έναντι 
35 025 789 EUR το 2017)· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι οι μεταφορές αποτελούν 
εξαιρέσεις από την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού και θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν πραγματικές ανάγκες και, ως εκ τούτου, καλεί το Συμβούλιο να 
εντείνει τις προσπάθειές του για την αποφυγή υπερεκτιμήσεων του προϋπολογισμού·

9. σημειώνει εκ νέου το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των εξόδων ταξιδίου των 
αντιπροσωπειών με ανάληψη υποχρεώσεων ύψους 11,1 εκατ. EUR σε σύγκριση με τον 
τελικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών ανακατανομών, ύψους 
22,3 εκατ. EUR· σημειώνει ότι, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν 
τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά από προηγούμενα έτη, το Συμβούλιο δέσμευσε μόνο 
11,1 εκατ. EUR για μεταγενέστερες πληρωμές· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώσει το 
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Κοινοβούλιο σχετικά με τα επιτεύγματα που σημειώθηκαν σε σχέση με την πολιτική η 
οποία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση 
αυτού του μακροχρόνιου ζητήματος· 

10. αναγνωρίζει ότι ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού για το 2018 ορίστηκε 
σε 3 031 θέσεις (έναντι 3 027 θέσεων το 2017)· σημειώνει ότι το 2018 προσλήφθηκαν 
137 άτομα (74 μόνιμοι και 63 έκτακτοι υπάλληλοι) και κατά τη διάρκεια του 2018 
αποχώρησαν 184 άτομα (154 μόνιμοι και 30 έκτακτοι υπάλληλοι), με αποτέλεσμα να 
σημειωθεί καθαρή μείωση 47 κατειλημμένων θέσεων, η οποία ήταν η κύρια αιτία 
υποαπορρόφησης των 18,8 εκατ. EUR για τη θέση του προϋπολογισμού «Πίνακας 
προσωπικού»· 

11. αναγνωρίζει τον αυξημένο φόρτο εργασίας που παρατηρήθηκε στον συνολικό αριθμό 
των 7 733 συνεδριάσεων το 2018 σε σύγκριση με 6 338 το 2010· επισημαίνει άλλον 
έναν ποσοτικό δείκτη δραστηριοτήτων, όπως ο αριθμός των νομικών πράξεων που 
δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, με 1 210 νομικές πράξεις να δημοσιεύονται 
το 2018 σε σύγκριση με 825 το 2010· 

12. χαιρετίζει τις προσπάθειες του Συμβουλίου για την εφαρμογή του «Σχεδίου δράσης για 
μια πιο δυναμική, ευέλικτη και συνεργατική Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου 
(ΓΓΣ)»· σημειώνει τα βήματα για την περαιτέρω βελτίωση της δημοσιονομικής 
διαχείρισης και των επιδόσεων του Συμβουλίου με μέτρα όπως η σύσταση 
συμβουλευτικής διοικητικής επιτροπής, η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για 
«κοινό πλαίσιο διαχείρισης έργων και επιχειρησιακών ομάδων», η δημιουργία 
επιχειρησιακής ομάδας «Αναδιοργάνωση» και η αναθεώρηση του Κανονισμού έπειτα 
από τη δημοσίευση του νέου δημοσιονομικού κανονισμού·

13. σημειώνει την κτιριακή κατάσταση του Συμβουλίου που οδήγησε σε εντατικές 
διαπραγματεύσεις το 2018 με τις βελγικές αρχές, οι οποίες δεν προχώρησαν στην 
πώληση των τεσσάρων παρακείμενων οικοπέδων, παρά τη συμφωνία για την τελική 
τιμή του έργου για το κτίριο Europa· σημειώνει ότι αμφότερα τα μέρη κατέληξαν σε 
συμφωνία για εναλλακτική λύση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή της 
αρχικής τιμής για τα οικόπεδα, ύψους 4 672 944 EUR·

14. εκφράζει τον προβληματισμό του για τις ανησυχητικές πληροφορίες που αναφέρθηκαν 
από τα μέσα ενημέρωσης όσον αφορά την κατασκευή του νέου κτιρίου Europa· καλεί 
το Συμβούλιο να ερευνήσει διεξοδικά τον κύριο ανάδοχο και ολόκληρη την αλυσίδα 
των υπεργολάβων (οι οποίοι έφτασαν τους 12 σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης), όπως 
επίσης και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, και να παράσχει στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου όλα τα πορίσματά του·

15. σημειώνει ότι το αναθεωρημένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Νοεμβρίου 2018 και συστάθηκε με πέντε συνιστώσες, συγκεκριμένα το περιβάλλον 
ελέγχου, την εκτίμηση κινδύνων, τις δραστηριότητες ελέγχου, τις δραστηριότητες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς και τις δραστηριότητες παρακολούθησης, και 
άλλες 17 αρχές και 33 χαρακτηριστικά για την παροχή εύλογης βεβαιότητας ως προς 
την επίτευξη των καθορισμένων στόχων· 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 το 92 % των συστάσεων του 
εσωτερικού ελέγχου που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2015 - 2017 εφαρμόστηκαν ή 
τέθηκαν σε εφαρμογή· σημειώνει ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του εσωτερικού 
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ελέγχου για το 2018 βασιζόταν σε επικαιροποιημένη αξιολόγηση κινδύνων, 
λαμβάνοντας υπόψη την επανεξέταση των μητρώων κινδύνου, και εφαρμόστηκε 
αποτελεσματικά· σημειώνει τους τομείς στους οποίους πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι το 
2018, όπως η τεχνική διαχείριση, οι δημόσιες συμβάσεις ΤΠ, η νομική υπηρεσία και η 
στρατηγική επικοινωνίας·

17. σημειώνει ότι σε σχέση με την πρόταση για μια νέα διοργανική συμφωνία σχετικά με 
υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας, διαθέσιμο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, για τους 
εκπροσώπους συμφερόντων, το οποίο θα καλύπτει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή, πραγματοποιήθηκαν δύο γύροι διαπραγματεύσεων το 2018 υπό τη 
βουλγαρική Προεδρία και ένας το 2019 υπό τη ρουμανική Προεδρία· υπενθυμίζει την 
απόφαση, της 18ης Ιουνίου 2019, της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, σύμφωνα με την 
οποία η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου θα πρέπει να τηρεί πλήρες αρχείο όλων 
των συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και το εν λόγω αρχείο θα πρέπει να δημοσιοποιείται· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο 
μητρώο διαφάνειας παρά το σύνολο των εν λόγω διαπραγματεύσεων και καλεί το 
Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στις διαπραγματεύσεις με σκοπό την επίτευξη ευτυχούς 
έκβασης που θα συμπεριλάβει επιτέλους το Συμβούλιο στο μητρώο· καλεί το 
Συμβούλιο να επιδείξει πραγματική προσήλωση όσον αφορά τις αρχές της διαφάνειας 
και της λογοδοσίας, θεσπίζοντας συγκεκριμένα μέτρα και ακολουθώντας το 
παράδειγμα της φινλανδικής Προεδρίας· καλεί όλες τις τριάδες προεδριών να δίνουν το 
παράδειγμα και να αρνούνται συναντήσεις με μη καταχωρημένους εκπροσώπους 
ομάδων συμφερόντων·

18. σημειώνει τη σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας να δημοσιεύει ο Πρόεδρος 
και το Γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πλήρη κατάλογο των 
συναντήσεων με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· εκφράζει την απογοήτευσή του 
για το γεγονός ότι ο νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν έχει ακόμη 
εφαρμόσει την εν λόγω σύσταση· σημειώνει ότι, παρόλο που φαίνεται πως ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν πραγματοποιεί συναντήσεις με πολλούς εκπροσώπους 
ομάδων συμφερόντων, η αρχή της διαφάνειας όσον αφορά τις ομάδες συμφερόντων 
είναι –ωστόσο– σημαντική· παροτρύνει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
διασφαλίσει ότι ο ίδιος και το Γραφείο του αρνούνται κάθε συνάντηση με μη 
καταχωρημένους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και δημοσιεύουν προορατικά 
πλήρη κατάλογο των συναντήσεων με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· καλεί τη 
Γραμματεία του Συμβουλίου να διασφαλίσει ότι οι κανόνες δεοντολογίας που 
δεσμεύουν τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ευθυγραμμίζονται με εκείνους 
που δεσμεύουν την Πρόεδρο της Επιτροπής, ώστε οι κανόνες σχετικά με τη 
μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα να ισχύουν για τρία χρόνια και να απαιτείται επίσημη 
έγκριση για οποιαδήποτε νέα καθήκοντα συνδέονται με τις δραστηριότητες της 
Ένωσης·

19. χαιρετίζει τη σύσταση τμήματος ψηφιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
αναδιοργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, την 1η Ιουλίου 2018· 
σημειώνει ότι το πρόγραμμα ενημέρωσης και διαχείρισης πρόκειται να εκσυγχρονίσει 
και να ψηφιοποιήσει βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες με την παροχή ενός πλήρως 
ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογών και υπηρεσιών, το οποίο θα είναι προσβάσιμο 
στους χρήστες μέσω μιας συνεργατικής και ασφαλούς ψηφιακής θέσης εργασίας για το 
προσωπικό, τις προεδρίες και τους αντιπροσώπους·
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20. σημειώνει την έντονη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και το ιδιαίτερα υψηλό 
ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για τη συνεχή ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του Συμβουλίου και τις εντατικές 
εργασίες για την αύξηση του κοινού του σε όλους τους διαύλους (αύξηση κατά 9 % των 
επισκέψεων στον δικτυακό τόπο, κατά 13 % των οπαδών στο Facebook, κατά 26 % των 
ακολούθων στο Twitter και κατά 92 % των ακολούθων στο Instagram)· σημειώνει τον 
υψηλό αριθμό ενημερωτικών συναντήσεων και συνεντεύξεων Τύπου· σημειώνει την 
πλατφόρμα αίθουσας ειδήσεων, η οποία επιτρέπει στον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης 
να βλέπουν, να τηλεφορτώνουν και να ενσωματώνουν τα βίντεο και τις φωτογραφίες 
που δημιουργούνται από το Συμβούλιο σε ποιότητα υψηλής ευκρίνειας· ενθαρρύνει 
περαιτέρω τη χρήση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης μη αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων των χρηστών·

21. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά 
με τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών 
οργάνων του Συμβουλίου2· ζητεί από το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του 
ώστε η νομοθετική διαδικασία να καταστεί περισσότερο ανιχνεύσιμη και φιλικότερη 
προς τον αναγνώστη, να επικεντρωθεί στη διαφάνεια αναφορικά με ορόσημα της 
νομοθετικής διαδικασίας και να ομαλοποιήσει την ταυτοποίηση και την έγκαιρη 
δημοσίευση της συμβολής των κρατών μελών σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο (π.χ. 
δηλώσεις και προτάσεις τροπολογιών) σε νομοθετικές συζητήσεις, είτε σε συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου είτε σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις στην Επιτροπή των Μόνιμων 
Αντιπροσώπων του Συμβουλίου είτε σε οποιοδήποτε προπαρασκευαστικό όργανό του· 
καλεί, ωστόσο, το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του στον τομέα της 
διαφάνειας, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση νομοθετικών εγγράφων του Συμβουλίου, 
με την τήρηση επίσημων πρακτικών στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου 
για την καταγραφή των θέσεων των κρατών μελών και με τη δημοσίευση των εν λόγω 
πρακτικών, καθώς και με τη διάθεση περισσότερων εγγράφων των τριμερών διαλόγων 
σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας· αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες του Συμβουλίου για τη βελτίωση της διαφάνειας με τις εν εξελίξει αλλαγές 
στον δικτυακό τόπο του και τις δραστηριότητες της εσωτερικής ομάδας διαφάνειας· 
καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη μιας επιτυχημένης 
πολιτικής διαφάνειας που θα επιτρέπει στο κοινό να παρακολουθεί τη νομοθετική 
διαδικασία της Ένωσης με μεγαλύτερη ευκολία·

22. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας 
στο πλαίσιο της στρατηγικής έρευνας OI/2/2017/TE για τη διαφάνεια της νομοθετικής 
διαδικασίας του Συμβουλίου, τον Φεβρουάριο του 2018, σύμφωνα με τα οποία οι 
τρέχουσες πρακτικές του Συμβουλίου συνιστούν κακοδιοίκηση· υπενθυμίζει το κοινό 
ανεπίσημο έγγραφο Βελγίου, Δανίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Λουξεμβούργου, 
Σλοβενίας, Σουηδίας και Κάτω Χωρών, του Οκτωβρίου του 2019, σχετικά με την 
ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας της Ένωσης, όπου ζητείται συγκεκριμένα 
από το Συμβούλιο να ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα στο πλαίσιο των τριμερών 
διαπραγματεύσεων με τη συστηματική δημοσίευση νομοθετικών εγγράφων-ορόσημων· 
καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει σοβαρά τις εν λόγω συστάσεις με στόχο τη διαφάνεια 

2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο 
των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0045).
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και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

23. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πληροφορίες που προέρχονται από τα 
ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά την εταιρική χορηγία προς τα κράτη μέλη 
που φιλοξενούν την Προεδρία της Ένωσης και συμμερίζεται τις ανησυχίες που έχουν 
εκφράσει πολίτες της Ένωσης και βουλευτές σχετικά με το θέμα αυτό· αναγνωρίζει ότι 
τα κράτη μέλη οφείλουν να χρηματοδοτούν τις οικείες Προεδρίες και εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η προσφυγή στην εταιρική χορηγία για την 
κάλυψη ορισμένων από τις σχετικές δαπάνες τους έχει γίνει κοινή πρακτική· εκφράζει 
τη βαθιά του ανησυχία για την πιθανή δυσφήμηση στους πολίτες της Ένωσης και τον 
κίνδυνο απώλειας της εμπιστοσύνης τους στην Ένωση, στα θεσμικά της όργανα και 
ιδίως στο Συμβούλιο, που μπορεί να προκαλέσει η πρακτική αυτή· στηρίζει απόλυτα 
την αξιολόγηση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και τη σύστασή της3 προς το 
Συμβούλιο για έκδοση κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη μέλη όσον αφορά το 
θέμα αυτό· επιπλέον, συνιστά ένθερμα στο Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο 
εγγραφής των Προεδριών στον προϋπολογισμό· ζητεί από το Συμβούλιο να μεριμνήσει 
ώστε να γίνει γνωστό το μέλημα αυτό στα κράτη μέλη, ιδίως στην τρέχουσα τριάδα 
Προεδριών·

24. ζητεί να ευθυγραμμιστεί ο κώδικας δεοντολογίας για τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με εκείνους που ισχύουν για την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, 
προκειμένου να διασφαλίζεται επίσημη έγκριση για δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη νομοθεσία της Ένωσης για τρία έτη μετά την αποχώρηση από το Συμβούλιο·

25. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τρέχουσα πρακτική των χορηγιών προς τις 
Προεδρίες του Συμβουλίου από ιδιωτικές εταιρείες· υπενθυμίζει τη σύσταση της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 6ης Ιανουαρίου 2020, για έκδοση κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τη χορηγία προς τις Προεδρίες του Συμβουλίου, προκειμένου να 
μετριαστούν οι κίνδυνοι δυσφήμησης της Ένωσης· σημειώνει ότι το Συμβούλιο 
υποστηρίζει πως το ζήτημα της χορηγίας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της 
κυβέρνησης του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία· συμμερίζεται την άποψη της 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας ότι οι πολίτες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ της 
Προεδρίας του Συμβουλίου και του κράτους μέλους που την ασκεί· καλεί το Συμβούλιο 
να λάβει σοβαρά υπόψη τις εν λόγω συστάσεις και να υποβάλει έκθεση στο 
Κοινοβούλιο·

26. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους ισχυρισμούς σχετικά με σύγκρουση 
συμφερόντων που διατυπώθηκαν κατά διαφόρων εκπροσώπων κρατών μελών οι οποίοι 
συμμετείχαν στη διαδικασία υψηλού επιπέδου για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής και 
προϋπολογισμού· καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι οι εκπρόσωποι κρατών μελών 
που πρόκειται να ωφεληθούν άμεσα από επιδοτήσεις της Ένωσης μέσω των 
επιχειρήσεων που έχουν στην ιδιοκτησία τους δεν θα συμμετέχουν στις σχετικές 
συζητήσεις και ψηφοφορίες για θέματα πολιτικής ή προϋπολογισμού· ζητεί επίσης από 
το Συμβούλιο να απευθύνει όπως και το Κοινοβούλιο έκκληση στην Επιτροπή για να 
προτείνει νέες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου, με στόχο να επιταχυνθεί η διερεύνηση 
επειγουσών και σοβαρών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, και να διασφαλίσει 
ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται δεόντως σχετικά με τα αποτελέσματα των 
ελέγχων·

3 Σύσταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην υπόθεση 1069/2019/MIG σχετικά με τη χορηγία προς την 
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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27. εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο για άλλη μια φορά δεν απάντησε στις γραπτές 
ερωτήσεις που του διαβίβασε το Κοινοβούλιο και διότι ο Γενικός Γραμματέας του 
Συμβουλίου δεν παρέστη στην ακρόαση που διοργανώθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2019 
στο πλαίσιο της ετήσιας απαλλαγής, κάτι που δείχνει πλήρη και συνεχή έλλειψη 
πνεύματος συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· τονίζει ότι οι δαπάνες του 
Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο που ελέγχονται και εκείνες των 
άλλων θεσμικών οργάνων, και επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη στοιχεία αυτού του 
ελέγχου έχουν καθοριστεί στα ψηφίσματα των προηγούμενων ετών του Κοινοβουλίου 
για την απαλλαγή· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που 
εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης και ότι ο ρόλος του στη διαδικασία 
απαλλαγής συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα·

Μελλοντική συνεργασία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου 

28. σημειώνει ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού καθορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), στον δημοσιονομικό κανονισμό και στον Κανονισμό του 
Κοινοβουλίου·

29. σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο κατόπιν σύστασης 
του Συμβουλίου χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει ότι ο ρόλος του Συμβουλίου αναγνωρίζεται 
πλήρως ως θεσμικού οργάνου που διατυπώνει συστάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής·

30. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 
316, 317 και 319 ΣΛΕΕ σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή να 
χορηγεί απαλλαγή για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, προκειμένου να 
διασφαλίζονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους 
της Ένωσης·

31. είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφορετικών ρόλων των 
αντίστοιχων θεσμικών οργάνων στη διαδικασία απαλλαγής και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να αποκλειστεί ο ισοδύναμος και αμοιβαίος ρόλος των δύο θεσμικών οργάνων 
στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής·

32. υπενθυμίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 316 και 335 ΣΛΕΕ, τα θεσμικά 
όργανα διαθέτουν διοικητική αυτονομία και ότι οι δαπάνες τους ορίζονται σε χωριστά 
τμήματα του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 59 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, τα θεσμικά όργανα είναι υπεύθυνα τα ίδια για την 
εκτέλεση των προϋπολογισμών τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό τα θεσμικά 
όργανα να ενεργούν με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό κατά την εκτέλεση των 
προϋπολογισμών τους·

33. σημειώνει ότι, εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια, το Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει την 
πρακτική της χορήγησης απαλλαγής σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στα θεσμικά όργανα 
και τους οργανισμούς αφού εξετάσει τα έγγραφα που του υποβάλλουν και τις 
απαντήσεις που δίνουν στα γραπτά ερωτηματολόγια, και αφού καλέσει σε ακρόαση 
τους Γενικούς Γραμματείς τους· σημειώνει ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι 



PE639.828v02-00 12/21 RR\1200171EL.docx

EL

οργανισμοί της Ένωσης δέχονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία απαλλαγής του 
Κοινοβουλίου, με μόνη εξαίρεση το Συμβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Συμβούλιο αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στις 12 Νοεμβρίου 2019·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει δείξει πως είναι 
πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο 
συνεργασίας στη διαδικασία της απαλλαγής·

35. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας από μέρους του Συμβουλίου στο 
πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αρνείται το 
Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου από το 
οικονομικό έτος 2009· 

36. υπογραμμίζει την ανάγκη σύναψης μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Συμβουλίου και 
του Κοινοβουλίου για την εξεύρεση λύσεων με σκοπό την επίλυση των μακροχρόνιων 
διαφορών απόψεων μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με την 
τρέχουσα πρακτική χορήγησης απαλλαγής·

37. πιστεύει ότι οι απαντήσεις σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων στα 
ερωτηματολόγια που αποστέλλονται στα διάφορα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς, όπως οι ερωτήσεις που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων 
και τη γεωγραφική ισορροπία, τη σύγκρουση συμφερόντων, την προώθηση 
συμφερόντων και την προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες, θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να συμπεριληφθούν στην έκθεση αξιολόγησης των 
οικονομικών της Ένωσης, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 318 ΣΛΕΕ, στον 
βαθμό που τα εν λόγω ζητήματα συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού· 
υπενθυμίζει το γεγονός ότι η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 318 ΣΛΕΕ 
μνημονεύεται ρητά στο άρθρο 319 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ως ένα από τα έγγραφα που 
πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

38. υπενθυμίζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού, απαιτείται 
από κάθε θεσμικό όργανο και οργανισμό να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
δώσει συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Κοινοβουλίου για 
τη χορήγηση απαλλαγής, και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται με βάση αυτές τις παρατηρήσεις· επισημαίνει ότι η άρνηση ενός θεσμικού 
οργάνου να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, αφού κληθεί να δράσει, ενδέχεται να 
οδηγήσει σε προσφυγή κατά παραλείψεως δυνάμει του άρθρου 265 ΣΛΕΕ·

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις της ορισθείσας Αντιπροέδρου Věra 
Jourová και του ορισθέντος Επιτρόπου Johannes Hahn, κατά τις ακροάσεις τους 
ενώπιον του Κοινοβουλίου, βάσει των οποίων επιθυμούν να συμμετάσχουν στο θέμα 
αυτό, ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου· παραπέμπει στη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το δικαίωμα των φορολογουμένων 
και της κοινής γνώμης να τηρούνται ενήμεροι για τη χρήση των δημοσίων εσόδων·

40. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις των ορισθέντων Επιτρόπων συνιστούν θετική αλλαγή στάσης 
σε σύγκριση με τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή και που είχε 
εκφράσει στην επιστολή της της 23ης Ιανουαρίου 2014, στην οποία δήλωνε ότι δεν θα 
πρέπει να αναμένεται από αυτή να επιβλέπει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των 
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άλλων θεσμικών οργάνων·

41. ζητεί από το Συμβούλιο να επιτελεί τα ειδικά του καθήκοντα και να δίνει συστάσεις 
απαλλαγής στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
Συμβούλιο
(2019/2057(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pascal Durand

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει την αποκλειστική 
ευθύνη να χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου αποτελεί τμήμα του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 319 της ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο χορηγεί 
απαλλαγή στην Επιτροπή·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία χορηγείται απαλλαγή 
χωριστά σε καθένα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης αποτελεί 
μακρόχρονη πρακτική η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα άλλα θεσμικά όργανα εκτός 
από το Συμβούλιο, και ότι η διαδικασία αυτή αναπτύχθηκε για να διασφαλίζει τη 
διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία προς τους πολίτες της Ένωσης και την 
επιβεβλημένη καταπολέμηση της απάτης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η 
Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από αίτημά του, κάθε 
αναγκαία πληροφορία σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών και τη λειτουργία των 
συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου «άλλες διαδικασίες απαλλαγής», οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία 
χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 319 ΣΛΕΕ, όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται επίσης στη διαδικασία χορήγησης 
απαλλαγής στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για την εκτέλεση των προϋπολογισμών του Συμβουλίου, του Δικαστηρίου 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και τους οργανισμούς που 
είναι αρμόδιοι για τη δημοσιονομική διαχείριση των νομικά ανεξάρτητων οντοτήτων 
που εκτελούν καθήκοντα της Ένωσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένα να συνεργάζονται 
για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της διαδικασίας απαλλαγής με πλήρη 
σεβασμό των σχετικών διατάξεων της ΣΛΕΕ και του σχετικού παράγωγου δικαίου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απαλλαγής είχε ως αποτέλεσμα να αρνείται το Κοινοβούλιο να 
χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου από το 2009· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της παρατεταμένης έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του 
Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο αδυνατεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση όσον αφορά 
τη χορήγηση απαλλαγής και ότι το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται 
διαρκώς αρνητικά ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται την αξιοπιστία 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τη διαφάνεια της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη συνεργασίας έχει επίσης δυσμενή αντίκτυπο 
στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και απαξιώνει τη διαδικασία πολιτικού ελέγχου 
της διαχείρισης του προϋπολογισμού που καθορίζεται στις Συνθήκες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
η διαδικασία απαλλαγής χρησιμοποιείται για την εξέταση των λογαριασμών του 
εκάστοτε θεσμικού οργάνου, προκειμένου να εξακριβώνεται εάν η εκτέλεση είναι 
νόμιμη και κανονική και τηρεί τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1. υπογραμμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, 
όπως διέπεται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον 
δημοσιονομικό κανονισμό, και τονίζει, αναγνωρίζοντας πλήρως τον ρόλο του 
Συμβουλίου ως θεσμικού οργάνου που παρέχει συστάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση όσον αφορά τους διαφορετικούς 
ρόλους που διαδραματίζουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να 
συμμορφωθούν προς το θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται στις Συνθήκες και στον 
δημοσιονομικό κανονισμό·

2. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή σε καθένα από τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς ξεχωριστά, αφού εξετάσει τα έγγραφα που του 
υποβάλλουν και τις απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου, και αφού 
καλέσει σε ακρόαση τους γενικούς γραμματείς των άλλων θεσμικών οργάνων· θεωρεί 
ότι, στο πλαίσιο της απαλλαγής που χορηγεί το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή όπως 
προβλέπεται στις Συνθήκες, ενισχύονται επίσης περαιτέρω η δημοκρατική νομιμότητα, 
η διαφάνεια και η λογοδοσία των άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων και 
οργανισμών της Ένωσης·

3. πιστεύει ότι οι απαντήσεις σε μια σειρά επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων στα 
ερωτηματολόγια που απευθύνονται στα διάφορα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
οργανισμούς, όπως οι ερωτήσεις που αφορούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων 
και τη γεωγραφική ισορροπία, τη σύγκρουση συμφερόντων, την προώθηση 
συμφερόντων και την προστασία των καταγγελτών, θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
συμπεριληφθούν στην έκθεση αξιολόγησης των οικονομικών της Ένωσης, η οποία 
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καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 318 της ΣΛΕΕ, στον βαθμό που τα ζητήματα αυτά 
συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι η έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 318 της ΣΛΕΕ αναφέρεται ρητά στο άρθρο 319 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ ως ένα από τα έγγραφα που πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απαλλαγής·

4. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού, απαιτείται από κάθε 
θεσμικό όργανο και κάθε οργανισμό, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να δώσει 
συνέχεια στις παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη χορήγηση απαλλαγής, και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα 
μέτρα που λαμβάνονται με βάση αυτές τις παρατηρήσεις· επισημαίνει ότι η άρνηση 
ενός θεσμικού οργάνου να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, αφού κληθεί να 
δράσει, ενδέχεται να οδηγήσει σε προσφυγή κατά παραλείψεως δυνάμει του άρθρο 265 
ΣΛΕΕ·

5. σημειώνει τα επίμονα προβλήματα που επισήμανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον 
αφορά τη διαδικασία απαλλαγής, τα οποία οφείλονται στην έλλειψη συνεργασίας εκ 
μέρους του Συμβουλίου και είχαν ως αποτέλεσμα να αρνηθεί το Κοινοβούλιο να 
χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου για τα οικονομικά έτη 
2009 - 2017· επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως και με 
καλή πίστη στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής, με τον ίδιο τρόπο όπως και τα λοιπά 
θεσμικά όργανα, προκειμένου να λειτουργεί με διαφάνεια και να είναι πλήρως υπόλογο 
έναντι των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά τα κονδύλια που του διατίθενται στο 
πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμικού οργάνου της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται 
επειγόντως ένα μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την παροχή των πληροφοριών που είναι 
αναγκαίες για τη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης από το Κοινοβούλιο σχετικά με την 
απαλλαγή, το οποίο να σέβεται δεόντως τους αντίστοιχους ρόλους των θεσμικών 
οργάνων στη διαδικασία απαλλαγής· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το «ανεπίσημο έγγραφο» που αφορά τη συνεργασία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της ετήσιας 
διαδικασίας απαλλαγής και καλεί αμφότερα τα θεσμικά όργανα να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για να επιτευχθεί συμφωνία χωρίς περιττή καθυστέρηση· θεωρεί ότι, 
εάν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αποτύχουν, θα πρέπει να επεκταθούν 
στην Επιτροπή, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα παρέχονται στο Κοινοβούλιο οι 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που το Συμβούλιο εκτελεί τον 
προϋπολογισμού του, είτε άμεσα είτε μέσω της Επιτροπής·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις της ορισθείσας Αντιπροέδρου Věra 
Jourová και του ορισθέντος Επιτρόπου Johannes Hahn, κατά τις ακροάσεις τους 
ενώπιον του Κοινοβουλίου, βάσει των οποίων επιθυμούν να συμμετάσχουν στο θέμα 
αυτό, ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου· παραπέμπει στη νομολογία του 
Δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα των φορολογουμένων και της κοινής γνώμης να 
τηρούνται ενήμεροι για τη χρήση των δημοσίων εσόδων·

7. θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις των ορισθέντων Επιτρόπων συνιστούν θετική αλλαγή στάσης 
σε σύγκριση με τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή και που είχε 
εκφράσει στην επιστολή της της 23ης Ιανουαρίου 2014, στην οποία δήλωσε ότι δεν θα 
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πρέπει να αναμένεται από αυτή να επιβλέπει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των 
άλλων θεσμικών οργάνων·

8. προτείνει, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για ένα μνημόνιο συνεννόησης δεν 
επαναληφθούν σύντομα, να επιμείνει το Κοινοβούλιο στην προσθήκη μιας ρήτρας 
αναθεώρησης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ, στην πρόταση 
διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά 
θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, με την οποία τα τρία θεσμικά όργανα 
θα δεσμευθούν να καθορίσουν από κοινού τις πρακτικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
και την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απαλλαγής, καθώς και να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση 
διαπραγματεύσεις για τον σκοπό αυτό·

9. φρονεί ότι, παρόλο που η παρούσα κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί με την 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο των 
Συνθηκών, θα μπορούσε τελικά να εξεταστεί η δυνατότητα αναθεώρησης των 
Συνθηκών προκειμένου η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής να καταστεί σαφέστερη, 
υπό την έννοια της ρητής ανάθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της αρμοδιότητας να 
χορηγεί απαλλαγή σε όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης 
μεμονωμένα· υπογραμμίζει ότι ο αντίκτυπος αυτών των αλλαγών στη διοργανική 
ισορροπία, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες, θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς από την 
αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου.
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