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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για την 
εφαρμογή του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης (2021/2071(INI))

Αγαπητή κ. Πρόεδρε, αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων προτίθεται να 
υποβάλει γνωμοδότηση στις επιτροπές σας. Κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Ιουνίου 2021, η 
επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής. 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων εξέτασε το ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 22 
Ιουνίου 2021. Σε αυτήν τη συνεδρίαση1, αποφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, επιτροπές αρμόδιες 
επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν τις προτάσεις που ακολουθούν στην πρόταση ψηφίσματός 
τους.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

1 Στην τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι εξής: Gabriele Bischoff (1η Αντιπρόεδρος), Charles Goerens (2ος 
Αντιπρόεδρος), Giuliano Pisapia (3ος Αντιπρόεδρος), Loránt Vincze (4ος Αντιπρόεδρος), Gerolf Annemans, 
Damian Boeselager, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Durand, Angel Dzhambazki (αντί του Geert Bourgeois), Daniel Freund, Esteban 
González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Seán Kelly (αντί του Antonio Tajani), Paulo 
Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva 
Pereira, Sven Simon, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Rainer Wieland.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι από 1ης Ιανουαρίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο 
κανονισμός για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (εφεξής «ο 
κανονισμός») και υπενθυμίζει ότι είναι δεσμευτικός στο σύνολό του ως προς όλες τις 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών σε όλα τα κράτη μέλη 
και για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Next Generation EU· 
εκτιμά συνεπώς ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του γενικού 
καθεστώτος προϋποθέσεων για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης είναι 
περιττές και ενδέχεται, επιπλέον, να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού·

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη κάνει χρήση αυτού του 
εργαλείου και τούτο παρά τις πολυάριθμες παραβιάσεις του κράτους δικαίου, οι οποίες 
έχουν εντοπιστεί στην έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου το 2020 και οι οποίες 
έχουν αντίκτυπο στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού· 
υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από τις Συνθήκες να διασφαλίζει την ορθή 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να εφαρμόσει τον 
κανονισμό, χωρίς καθυστέρηση, πλήρως και με προορατικότητα, σε όλα τα ταμεία και τα 
προγράμματα της ΕΕ·

3. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1ΣΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
δεν ασκεί νομοθετικά καθήκοντα· εκτιμά συνεπώς ότι καμία πολιτική δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ερμηνεία της νομοθεσίας, 
δεδομένου ότι η ερμηνεία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

4. υπενθυμίζει μεν ότι η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου αποτελεί ξεχωριστό εργαλείο, 
συμπληρωματικό προς τον κανονισμό για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος 
δικαίου, καλεί δε την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
στην αξιολόγησή της για τους σκοπούς του κανονισμού·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα «ευρωπαϊκά δικαιώματα και αξίες, 
συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου» συμπεριλαμβάνονται στα θέματα 
συζήτησης της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης· καλεί τη Διάσκεψη να προβεί σε 
διεξοδικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
υφιστάμενων εργαλείων της ΕΕ για παρακολούθηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των αρχών της ΕΕ και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την 
ενίσχυση της εργαλειοθήκης της ΕΕ.


