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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 απαλλάσσει την Επιτροπή 
ως προς την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου είναι τμήμα του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 319 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή 
πρέπει να διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, 
κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την εκτέλεση των δαπανών και τη λειτουργία 
των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής χωριστά στα επιμέρους 
θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης αποτελεί μακροχρόνια πρακτική για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας έναντι των πολιτών της 
Ένωσης και είναι αποδεκτή από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς εκτός 
από το Συμβούλιο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες δυσκολίες στη λήψη απαντήσεων από το 
Συμβούλιο λόγω έλλειψης συνεργασίας έχουν οδηγήσει σε άρνηση του Κοινοβουλίου 
να χορηγήσει απαλλαγή στο Συμβούλιο για την εκτέλεση του τμήματος του 
προϋπολογισμού που το αφορά για περισσότερα από 10 έτη, γεγονός που συνεπάγεται 
ότι δεν έχει καταστεί δυνατός ο προσήκων έλεγχος 6 δισ. EUR από δημόσιους πόρους·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοκρατικός έλεγχος της δαπάνης δημόσιων πόρων είναι 
ζωτικής σημασίας προκειμένου οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στη λειτουργία των 
θεσμικών οργάνων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στηρίζει το 
δικαίωμα των φορολογουμένων και του κοινού να ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση 
των δημοσίων εσόδων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ), κάθε θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του 
ανατίθενται από τις Συνθήκες, σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τους 
σκοπούς τους οποίους προβλέπουν, και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεργάζονται 
μεταξύ τους καλή τη πίστει·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΣΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δεν ασκεί νομοθετική λειτουργία· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 8 ΣΕΕ, η Επιτροπή 
ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του διάφορα μέσα για να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή 
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τηρεί την υποχρέωσή της που απορρέει από τη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας απαλλαγής, με την οποία αξιολογεί την ορθή διαχείριση των κονδυλίων της 
Ένωσης·

1. επαναλαμβάνει την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής μέσω μνημονίου συνεννόησης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά την 
ετήσια διαδικασία απαλλαγής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει 
γίνει επανεκκίνηση των σχετικών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, παρά το 
γεγονός ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου έστειλε στις 
25 Μαΐου 2020 επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου προκειμένου να 
ενημερώσει το Συμβούλιο ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου έχει λάβει εντολή από τη Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου να 
ξεκινήσει εκ νέου διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με τη συνεργασία κατά 
την ετήσια διαδικασία απαλλαγής·

2. εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας επ’ αυτού του 
θέματος και, ως εκ τούτου, καλεί το Συμβούλιο να προβεί στην επανεκκίνηση των 
διαπραγματεύσεων αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, προκειμένου να βρεθεί 
μια λύση που θα σέβεται το δικαίωμα της λογοδοσίας που έχουν οι πολίτες· 
επαναλαμβάνει τη προηγούμενη θέση του ότι, εάν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το 
Συμβούλιο αποτύχουν, θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν την Επιτροπή, 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα παρέχονται στο Κοινοβούλιο οι αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον το Συμβούλιο εκτελεί τον 
προϋπολογισμό του, είτε απευθείας είτε μέσω της Επιτροπής·

3. είναι της γνώμης ότι, εάν δεν βρεθεί διοργανική λύση, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
απευθύνει τις αποφάσεις σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού μόνο στην Επιτροπή, συνεχίζοντας παράλληλα την πρακτική της 
έγκρισης συνοδευτικών ψηφισμάτων με παρατηρήσεις που απευθύνονται σε κάθε 
θεσμικό όργανο και οργανισμό της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι κανένα τμήμα 
του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν εκτελείται χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο·

4. πιστεύει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας και μια προορατική προσέγγιση για την 
ανταλλαγή πληροφοριών από την πλευρά του Συμβουλίου μπορούν να συμβάλουν σε 
μια πιο εμπεριστατωμένη διαδικασία απαλλαγής από την αρχή· 

5. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στη σύσταση της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του 
Συμβουλίου, μετά τη στρατηγική έρευνα που διεξήγαγε· παροτρύνει το Συμβούλιο να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση της εν λόγω σύστασης χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

6. θεωρεί ότι, παρόλο που η παρούσα κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί με την 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο της 
Συνθήκης, ενδεχομένως να χρειάζεται εν τέλει αναθεώρηση των Συνθηκών ώστε να 
υπάρξει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, 
για παράδειγμα με την ανάθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ρητής αρμοδιότητας να 
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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· πιστεύει επίσης, εν προκειμένω, ότι η Διάσκεψη 
για το μέλλον της Ευρώπης παρέχει την ευκαιρία να δρομολογηθεί δημόσια συζήτηση 
για μια τέτοια πρόταση και να διερευνηθούν πιθανοί τρόποι ενίσχυσης της διαφάνειας 
και της δημοκρατικής λογοδοσίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης.
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