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Τροπολογία 1
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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·

Α. 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·

Or. en

Τροπολογία 2
Antonio Tajani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. 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·

Or. en

Τροπολογία 3
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. 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·

Or. en

Τροπολογία 4
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. 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·

Β. 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· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο στη 
λειτουργία των θεσμικών οργάνων και 
μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στη διαδικασία πολιτικού ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 5
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως 
πρόσθετη ένδειξη των δυσκολιών αυτών, 
όσον αφορά τα άρθρα 263 και 265 ΣΛΕΕ, 
το τμήμα I παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο 
στοιχείο γ) των συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 
11ης Δεκεμβρίου 2020 δεν συνάδει με τα 
άρθρα 15 και 17 ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αδυναμία χορήγησης απαλλαγής στο 
Συμβούλιο έχει ως αποτέλεσμα, από το 
2009, να έχουν δαπανηθεί περισσότερα 
από 6 δισεκατομμύρια EUR σε δημόσιους 
πόρους χωρίς δημοκρατικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 7
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
στηρίζει το δικαίωμα των 
φορολογουμένων και της κοινής γνώμης 
να τηρούνται ενήμεροι σχετικά με τη 
χρήση των δημοσίων εσόδων·
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Or. en

Τροπολογία 8
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά την επιστολή που 
απέστειλε στις 25 Μαΐου 2020 η Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου στον Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου προκειμένου να ενημερώσει 
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, οι εν 
λόγω διαπραγματεύσεις δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόμα·

1. τονίζει την ανάγκη για μνημόνιο 
συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με την παροχή των 
αναγκαίων πληροφοριών για τη λήψη 
εμπεριστατωμένης απόφασης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
απαλλαγή· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις 
με το Συμβούλιο δεν έχουν επανεκκινηθεί 
ακόμη, παρά την επιστολή που απέστειλε 
στις 25 Μαΐου 2020 η Επιτροπή Ελέγχου 
του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 
στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου 
προκειμένου να ενημερώσει 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·

Or. en

Τροπολογία 9
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά την επιστολή που 
απέστειλε στις 25 Μαΐου 2020 η Επιτροπή 

1. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, παρά την επιστολή που 
απέστειλε στις 25 Μαΐου 2020 η Επιτροπή 
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Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου στον Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου προκειμένου να ενημερώσει 
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, οι εν 
λόγω διαπραγματεύσεις δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόμα·

Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου στον Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου προκειμένου να ενημερώσει 
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, οι εν 
λόγω διαπραγματεύσεις δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόμα· υπενθυμίζει ότι η 
άρνηση ενός θεσμικού οργάνου να 
συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, 
αφού έχει κληθεί να ενεργήσει, θα 
μπορούσε να συνιστά παραβίαση της 
αρχής της καλόπιστης συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Antonio Tajani

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να προβεί στην 
επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων 
αυτών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση· 
επαναλαμβάνει τη προηγούμενη θέση του 
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 με τον οποίον το 
Συμβούλιο εκτελεί τον προϋπολογισμό 
του, είτε απευθείας είτε μέσω της 
Επιτροπής·

2. παραμένει πεπεισμένο ότι είναι 
δυνατή η επίτευξη συμφωνίας επί του 
θέματος και, ως εκ τούτου, καλεί το 
Συμβούλιο να προβεί στην επανεκκίνηση 
των διαπραγματεύσεων αυτών χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση· 
επαναλαμβάνει τη προηγούμενη θέση του 
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 με τον οποίον το 
Συμβούλιο εκτελεί τον προϋπολογισμό 
του, είτε απευθείας είτε μέσω της 
Επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία 11
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. είναι της γνώμης ότι, εάν δεν 
βρεθεί διοργανική λύση, το Κοινοβούλιο 
θα πρέπει να χορηγήσει απαλλαγή μόνο 
στην Επιτροπή και να συνεχίσει 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·

Or. en

Τροπολογία 12
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. 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·

3. 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· 
προτείνει, για τον σκοπό αυτό, νέα μέσα, 
όπως ένα μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τη λήψη απόφασης από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά 
την απαλλαγή·

Or. en
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Τροπολογία 13
Fabio Massimo Castaldo, Mario Furore

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η απαλλαγή είναι 
μια διαδικασία που έχει πρωταρχικό 
σκοπό την πιστοποίηση της σωστής 
εκτέλεσης των δαπανών και της 
λειτουργίας των συστημάτων 
δημοσιονομικού ελέγχου· υπενθυμίζει ότι 
ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
χρηματοδοτείται σε τελική ανάλυση από 
τους Ευρωπαίους πολίτες και ότι θα 
πρέπει να διασφαλίζεται για λογαριασμό 
τους πλήρης διαφάνεια και αξιοπιστία 
όσον αφορά τις δαπάνες· θεωρεί ότι η 
συνέχιση της μη χορήγησης απαλλαγής 
στο Συμβούλιο χωρίς πραγματικές 
συνέπειες υπονομεύει την ίδια την 
πραγματοποίηση της διαδικασίας, επίσης 
από δεοντολογική άποψη και από άποψη 
σεβασμού των αρχών που 
περιλαμβάνονται στις Συνθήκες· καλεί, 
συνεπώς, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να επανεκκινήσουν αμέσως τις 
διαπραγματεύσεις για την εύρεση λύσης η 
οποία θέτει σε προτεραιότητα τον 
σεβασμό για τους ίδιους τους πολίτες·

Or. it

Τροπολογία 14
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. είναι της γνώμης ότι το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να απευθύνει τις 
αποφάσεις σχετικά με την απαλλαγή όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
μόνο στην Επιτροπή, συνεχίζοντας 
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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·

Or. en

Τροπολογία 15
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. φρονεί ότι, παρόλο που η παρούσα 
κατάσταση μπορεί να επιλυθεί με την 
ειλικρινή και καλόπιστη συνεργασία 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, θα μπορούσε σε τελική ανάλυση 
να εξεταστεί η δυνατότητα αναθεώρησης 
των Συνθηκών προκειμένου να ανατεθεί 
στο Κοινοβούλιο η ρητή αρμοδιότητα να 
χορηγεί απαλλαγή σε όλα τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης μεμονωμένα·

Or. en

Τροπολογία 16
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επαναλαμβάνει την πλήρη 
υποστήριξή του στις συστάσεις της 
Διαμεσολαβήτριας μετά τη στρατηγική 
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έρευνα σχετικά με τη διαφάνεια των 
νομοθετικών συζητήσεων στα 
προπαρασκευαστικά όργανα του 
Συμβουλίου της ΕΕ· παροτρύνει το 
Συμβούλιο να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή τους χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 17
Charles Goerens, Sandro Gozi, Pascal Durand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης παρέχει την ευκαιρία 
να συζητηθούν προτάσεις για την 
ενίσχυση της διαφάνειας και της 
δημοκρατικής λογοδοσίας όσον αφορά την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης.

4. προτείνει, παρόλο που η παρούσα 
κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί με 
την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο 
πλαίσιο της Συνθήκης, ότι ενδεχομένως 
να χρειάζεται εντέλει αναθεώρηση των 
Συνθηκών, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη 
νομική σαφήνεια όσον αφορά τη 
διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, με την 
ανάθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 
ρητής αρμοδιότητας να χορηγεί 
απαλλαγή σε όλα τα θεσμικά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης 
μεμονωμένα· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι 
η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 
παρέχει την ευκαιρία να συζητηθεί μια 
τέτοια πρόταση και να εξερευνηθούν 
πιθανοί τρόποι αύξησης της διαφάνειας 
και της δημοκρατικής λογοδοσίας όσον 
αφορά την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 18
Antonio Tajani

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης παρέχει την ευκαιρία 
να συζητηθούν προτάσεις για την ενίσχυση 
της διαφάνειας και της δημοκρατικής 
λογοδοσίας όσον αφορά την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης.

4. θεωρεί ότι η Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης παρέχει την ευκαιρία 
να συζητηθούν προτάσεις για την ενίσχυση 
της διαφάνειας και της δημοκρατικής 
λογοδοσίας όσον αφορά την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, όπως τη δυνατότητα 
τροποποίησης της Συνθήκης ώστε να 
ανατεθεί στο Κοινοβούλιο η ρητή 
αρμοδιότητα να χορηγεί απαλλαγή σε όλα 
τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 
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.

Or. en

Τροπολογία 19
Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ότι η Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης παρέχει την ευκαιρία 
να συζητηθούν προτάσεις για την ενίσχυση 
της διαφάνειας και της δημοκρατικής 
λογοδοσίας όσον αφορά την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης.

4. προτείνει ότι ενδεχομένως να 
απαιτείται αναθεώρηση των Συνθηκών 
προκειμένου να καταστεί σαφέστερη η 
διαδικασία απαλλαγής, ώστε να ανατεθεί 
στο Κοινοβούλιο η ρητή αρμοδιότητα να 
χορηγεί απαλλαγή σε όλα τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς 
μεμονωμένα· θεωρεί ότι η Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης παρέχει την 
ευκαιρία να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος, 
προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις 
αυτές για την ενίσχυση της διαφάνειας και 
της δημοκρατικής λογοδοσίας όσον αφορά 
την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης.
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