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Κυρία και Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 
υποβάλλει γνωμοδότηση στις επιτροπές σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Σεπτεμβρίου 
2020, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 12 
Οκτωβρίου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, αποφάσισε να καλέσει την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι 

1 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Antonio Tajani (πρόεδρος και συντάκτης 
γνωμοδότησης), Gabriele Bischoff (αντιπρόεδρος), Charles Goerens (αντιπρόεδρος), Giuliano Pisapia 
(αντιπρόεδρος), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (αναπληρωτής 
του Jacek Saryusz-Wolski), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Sophia in 't Veld (αναπληρώτρια του Guy Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (αναπληρώτρια 
του Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László 
Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, και Rainer Wieland. 
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αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες 
προτάσεις.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Antonio Tajani
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στα ψηφίσματά του για το μέλλον της Ευρώπης, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2017, το 
Κοινοβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη να βελτιωθεί η ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί και 
να ενισχύει τη δημοκρατική λογοδοσία και τη διαφάνεια κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, θεωρώντας ότι η κοινοτική μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για τη λειτουργία 
της Ένωσης. Θεώρησε ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο τόσο για τους 
ιδίους πόρους όσο και για το ΠΔΠ πρέπει να περάσουν από την ψηφοφορία με ομοφωνία 
στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και τόνισε την ανάγκη εφαρμογής της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας για την έγκριση του κανονισμού ΠΔΠ. Μολονότι ορισμένες από 
αυτές τις βελτιώσεις απαιτούν μεταρρύθμιση της Συνθήκης, το άρθρο 312 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ επιτρέπει ήδη την ενεργοποίηση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για την 
έγκριση του ΠΔΠ από το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη θέση αυτή, στη γνωμοδότησή της προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επισήμανε τα οφέλη της 
δημιουργίας προσωρινής χρηματοδοτικής ικανότητας μέσω δανείων τα οποία θα συνάπτει η 
Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ για το μέσο ανάκαμψης (Next Generation EU) και την ανάγκη 
θέσπισης νέων γνήσιων ιδίων πόρων για την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του σχεδίου αποπληρωμής, ενώ παράλληλα 
εμμένει στην άποψη ότι ο νέος μηχανισμός απαιτεί τη δέουσα κοινοβουλευτική συναπόφαση 
και λογοδοσία καθώς και διαφάνεια στον μέγιστο βαθμό. Τούτο ισχύει και για τις αποφάσεις 
σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τις εκταμιεύσεις κονδυλίων για όλα τα μέσα 
που χρηματοδοτούνται μέσω των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Next Generation EU»· 

Δεδομένου ότι ο προτεινόμενος Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί έναν 
από τους κύριους πυλώνες των μέτρων ανάκαμψης «Next Generation EU», είναι επομένως 
σκόπιμο να περιέχει το μέσο αυτό τις ακόλουθες διατάξεις, για να διασφαλίζεται ο 
δημοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία, τηρουμένης δεόντως της αρχής της θεσμικής 
ισορροπίας: 

- καθορισμό σαφών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και στόχων δαπανών για τις 
προτεραιότητες που προσδιορίζονται στον κανονισμό, καθώς και εστίαση σε έργα που 
προωθούν την ολοκλήρωση της Ένωσης·

- χρήση κατ’ εξουσιοδότηση αντί εκτελεστικών πράξεων για την έγκριση σχεδίων 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

- υποχρεωτική, έγκαιρη και καλά πλαισιωμένη επανεξέταση της εφαρμογής του 
μηχανισμού· 

- πολυεπίπεδες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με εκπροσώπους ή αρχές σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, καθώς 
και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους 
φορείς, μεταξύ άλλων κατά την προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, χωρίς να προκαλούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη 
διαδικασία, σύμφωνα με την αρχή της εταιρικής σχέσης·
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- τακτική και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων και παροχή πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ταυτόχρονα και επί ίσοις όροις, τόσο γραπτώς όσο και 
μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών μελών στις 
συνεδριάσεις των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

- δημιουργία κατάλληλων εργαλείων, όπως δημόσιου πίνακα αποτελεσμάτων, για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής και της συμμετοχής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον διορισμό ενδεχόμενων εμπειρογνωμόνων που 
επικουρούν την Επιτροπή·

- πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ενιαία βάση δεδομένων που περιέχει, σε 
ηλεκτρονική μορφή, λεπτομερείς πληροφορίες για όλους τους τελικούς αποδέκτες 
κονδυλίων από τον μηχανισμό·

- πρόσβαση σε χρηματοδότηση που θα εξαρτάται από τον σεβασμό των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες που θα καθοριστούν 
στο πλαίσιο αυτό για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ ·

- διαδικασία απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δαπάνες στο πλαίσιο 
αυτού του μέσου, με σαφή διάκριση μεταξύ των δαπανών του μηχανισμού και της 
γενικής διαδικασίας απαλλαγής της Επιτροπής.

Επιπλέον, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα ήθελε να επισημάνει ότι το «Next 
Generation EU» αναμένεται να συνεχίσει τις διχαστικές συζητήσεις σχετικά με τον λεγόμενο 
ηθικό κίνδυνο μεταξύ καθαρών συνεισφερόντων και καθαρών δικαιούχων, εάν δεν εισαχθούν 
νέοι ίδιοι πόροι για τη χρηματοδότηση των επιστροφών στον προϋπολογισμό της ΕΕ αυτής 
της άνευ προηγουμένου δέσμης μέτρων ανάκαμψης. Αυτό θα ήταν επιζήμιο για την ενότητα, 
την αλληλεγγύη και τη συνοχή στην οποία βασίζεται η Ένωσή μας. Η επιτροπή ζητεί ως εκ 
τούτου και πάλι την εισαγωγή ενός καλαθιού νέων ιδίων πόρων με βάση ένα χρονικά 
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη τουλάχιστον 
των δαπανών που σχετίζονται με το μέσο ανάκαμψης «Next Generation EU» (κεφάλαιο και 
τόκοι), προκειμένου να διασφαλιστούν η αξιοπιστία και η βιωσιμότητα του σχεδίου 
αποπληρωμής του μέσου. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να συμπεριληφθεί στη διοργανική 
συμφωνία για δημοσιονομικά θέματα ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή του 
εν λόγω καλαθιού νέων ιδίων πόρων κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027. Η εν λόγω 
συμφωνία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης στις οποίες βασίζεται 
η δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον πρωτοφανή χαρακτήρα του μέσου ανάκαμψης –ένα βήμα 
ιστορικής σημασίας, το οποίο συνέπεσε με την 70ή επέτειο της Διακήρυξης Schuman της 9ης 
Μαΐου 1950– και τη σημασία του για την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ένωσης, η Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων πιστεύει ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι  
κατάλληλη στιγμή για να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι δημοκρατικές και συνταγματικές 
προκλήσεις που συνδέονται με τη θεσμική διαμόρφωση του μέσου ανάκαμψης και τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους γενικότερα, δεδομένου ότι 
ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σήμερα περιορισμένος.


