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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ακεραιότητα είναι βασικές και 

συμπληρωματικές συνιστώσες για την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης στους 

κόλπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη 

λειτουργία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχει 

θεμελιώδη σημασία για τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και την αποτελεσματική 

χάραξη πολιτικής· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να περιοριστούν τα κενά όσον αφορά τη λογοδοσία στην 

ΕΕ και να πραγματοποιηθεί μια στροφή προς περισσότερο συνεργατικούς τρόπους 

ελέγχου, που θα συνδυάζουν δημοκρατική εποπτεία, έλεγχο και δραστηριότητες 

λογιστικού ελέγχου, προσφέροντας επίσης περισσότερη διαφάνεια· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά έχει σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες και 

συνιστά σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις δημόσιες δαπάνες· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η  διαφάνεια, η λογοδοσία και η ακεραιότητα πρέπει να είναι οι 

κατευθυντήριες αρχές της νοοτροπίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 

1. ζητεί συνολική βελτίωση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στον 

δημόσιο τομέα, και ιδίως μέσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, μέσω μιας ολιστικής 

προσέγγισης, με αρχή την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα, καθώς και με 

αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, υποστήριξη στην 

ερευνητική δημοσιογραφία και στους φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς, καθιέρωση 

ή ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και παροχή επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του 

νόμου, καθώς και με βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με τις 

σχετικές τρίτες χώρες· 

2. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν τις διαδικασίες και τις πρακτικές 

τους που αποβλέπουν στη διασφάλιση των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης και να συνεισφέρουν ενεργά σε μια διαδικασία απαλλαγής προσανατολισμένη 

στα αποτελέσματα· 

3. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ακεραιότητα και να βελτιωθεί το δεοντολογικό 

πλαίσιο με την καλύτερη εφαρμογή των κωδίκων συμπεριφοράς και με δεοντολογικές 

αρχές, ούτως ώστε να ενισχυθεί μια κοινή και αποτελεσματική νοοτροπία ακεραιότητας 

για όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ· 

4. υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης δομής για την εποπτεία της εφαρμογής των 

διαφόρων κωδίκων δεοντολογίας και των διευθετήσεων για την προστασία των 

καταγγελτών, με βάση τα υψηλότερα δυνατά επαγγελματικά πρότυπα δεοντολογίας, στο 

πλαίσιο της ενίσχυσης τόσο του πλαισίου λογοδοσίας του δημόσιου τομέα όσο και των 
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επιδόσεων της διοίκησης χάρη σε αρχές και δομές βελτιωμένης διακυβέρνησης σε όλα τα 

επίπεδα· 

5. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει κώδικα 

δεοντολογίας· είναι της γνώμης ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 

συμφωνήσουν σε σχέση με έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας, που είναι απαραίτητοι για τη 

διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων· καλεί τα θεσμικά 

όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη κώδικα δεοντολογίας να 

εκπονήσουν τέτοιο κείμενο το ταχύτερο δυνατό· 

6. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που έχουν καθιερώσει κώδικες δεοντολογίας, 

συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, να επιταχύνουν τα μέτρα εφαρμογής, όπως 

είναι οι έλεγχοι δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων· 

7. ζητεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόσουν το άρθρο 16 του Κανονισμού 

Υπηρεσιακής Κατάστασης δημοσιεύοντας, σε ετήσια βάση, πληροφορίες για τους 

ανώτατους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την ενωσιακή διοίκηση, καθώς και 

κατάλογο των συγκρούσεων συμφερόντων· ζητεί η προαναφερθείσα ανεξάρτητη δομή να 

αξιολογεί τη συμβατότητα των θέσεων απασχόλησης μετά από περίοδο εργασίας στην 

ΕΕ, δηλαδή τις περιπτώσεις μετακίνησης δημόσιων υπαλλήλων και πρώην βουλευτών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και τις δυνατότητες 

σύγκρουσης συμφερόντων, και να καθορίσει σαφείς μεταβατικές περιόδους, οι οποίες 

πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον την περίοδο για την οποία χορηγούνται μεταβατικά 

επιδόματα, κατά τις οποίες οι υπάλληλοι και οι βουλευτές του ΕΚ πρέπει να 

συμπεριφέρονται με ακεραιότητα και διακριτικότητα ή να συμμορφώνονται με 

συγκεκριμένους όρους όσον αφορά την ανάληψη νέων καθηκόντων· ζητεί η 

προαναφερθείσα δομή να απαρτιστεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εκτός του 

Οργάνου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ασκεί την αποστολή της σε πλήρη ανεξαρτησία·  

8. υπενθυμίζει τη γενική αρχή βάσει της οποίας ο καθένας θεωρείται αθώος έως ότου 

αποδειχθεί ένοχος βάσει του νόμου· 

9. ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να αυξήσουν την 

ευαισθητοποίηση των μονίμων υπαλλήλων τους σε σχέση με την πολιτική αντιμετώπισης 

των συγκρούσεων συμφερόντων, παράλληλα με συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης 

της ευαισθητοποίησης και με συμπερίληψη της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως 

υποχρεωτικού στοιχείου που θα συζητείται κατά τις διαδικασίες πρόσληψης και την 

αξιολόγηση των επιδόσεων· θεωρεί ότι στη νομοθεσία για τη σύγκρουση συμφερόντων 

πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε εκλεγμένους αντιπροσώπους και δημόσιους 

λειτουργούς· πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να υπάρχουν παρόμοιοι κανονισμοί στα κράτη 

μέλη για τους δημόσιους αξιωματούχους και τους δημόσιους λειτουργούς που 

εμπλέκονται στη διαχείριση και την παρακολούθηση των επιδοτήσεων της ΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο νομικής βάσης για αυτό το θέμα· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της Επιτροπής για αύξηση της 

διαφάνειας μέσω της βελτίωσης του συστήματος ομάδων εμπειρογνωμόνων, ιδίως όσον 

αφορά τις διαδικασίες για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων, μέσω της ανάπτυξης μιας 

νέας πολιτικής περί συγκρούσεων συμφερόντων για τους εμπειρογνώμονες που 

διορίζονται σε προσωπική βάση, που θα συνεπάγεται τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου 

να ασκεί απευθείας έλεγχο σε τέτοιους διορισμούς· σημειώνει την υποχρέωση των 
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εμπειρογνωμόνων να είναι, κατά περίπτωση, εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαφάνειας·  

παροτρύνει ωστόσο την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις τόσο του Ευρωπαίου 

Διαμεσολαβητή σχετικά με τη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων όσο και τη μελέτη 

«Σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και η κατάσταση του μητρώου 

ομάδων εμπειρογνωμόνων» όταν συντάσσει τροποποιήσεις στους ισχύοντες οριζόντιους 

κανόνες που διέπουν τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πιο 

συστηματική και διαφανής προσέγγιση· ζητεί να αποδυθεί η Επιτροπή σε διάλογο με το 

Κοινοβούλιο πριν από την επίσημη έγκριση των κανόνων, ιδίως όσον αφορά την 

επικείμενη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και την Επιτροπή 

Νομικών Θεμάτων για το θέμα αυτό· ενθαρρύνει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να 

εξετάσουν μεταρρυθμίσεις σε παρόμοιο πνεύμα· 

11. είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, τόσο για να αντιμετωπιστούν 

τα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τον πολιτικό ρόλο, τις πρακτικές και την 

επιρροή των ομάδων συμφερόντων, όσο και για να προωθηθούν διασφαλίσεις σε σχέση 

με την ακεραιότητα, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο διαφάνειας των δραστηριοτήτων 

των ομάδων συμφερόντων· προτείνει να  εισαχθούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ κοινοί 

κανόνες σχετικά με την άσκηση δραστηριοτήτων ομάδων συμφερόντων· 

12. πιστεύει ότι το επίπεδο της διαφάνειας πρέπει να αυξηθεί με τη δημιουργία νομοθετικού 

αποτυπώματος για τις ομάδες συμφερόντων στην ΕΕ ζητεί να διατυπωθεί πρόταση που θα 

επέτρεπε τη δημοσίευση όλων των κειμένων που καλύπτουν κάθε βήμα της διαδικασίας 

σύνταξης νομοθεσίας και που σηματοδοτεί μια οριστική μετάβαση από ένα προαιρετικό 

σε ένα υποχρεωτικό μητρώο της ΕΕ για όλες τις δραστηριότητες ομάδων συμφερόντων 

σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έως το 2016· 

13. καλεί το Συμβούλιο να συμμετάσχει στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ· 

14. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι ένα υποχρεωτικό μητρώο της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνει 

σαφείς διατάξεις σχετικά με το είδος των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται, να 

πρόκειται δηλαδή για ακριβείς και τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη 

φύση των δραστηριοτήτων προώθησης συμφερόντων ή νομικών δραστηριοτήτων, μαζί με 

τη λεπτομερή καταγραφή των επαφών που έγιναν και της επίδρασης των δραστηριοτήτων 

αυτών στο δίκαιο και στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί ένα 

σύστημα κυρώσεων σε περίπτωση κατάχρησης, υπό την εποπτεία του Κοινοβουλίου· 

καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τις προτάσεις της για ένα υποχρεωτικό μητρώο, 

χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· 

15. ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που δεν το έχουν πράξει ακόμη να θεσπίσουν 

εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους καταγγέλτες και να υιοθετήσουν μια κοινή 

προσέγγιση για τις υποχρεώσεις τους, με επίκεντρο την προστασία των καταγγελτών· 

ζητεί να δοθεί ειδική προσοχή στην προστασία των καταγγελτών στο πλαίσιο της οδηγίας 

για την προστασία των εμπορικών απορρήτων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 

νομοθεσία για το ελάχιστο επίπεδο προστασίας των καταγγελτών στην ΕΕ· καλεί τα 

θεσμικά όργανα να τροποποιήσουν τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι όχι μόνον υποχρεώνει επισήμως τους υπαλλήλους να αναφέρουν τις 

κάθε είδους παρατυπίες, αλλά προβλέπει επίσης επαρκή προστασία για τους καταγγέλτες· 

καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση το άρθρο 22 

στοιχείο γ) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· 
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16. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εφαρμόσουν αυστηρά τα μέτρα που αφορούν τη 

διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, με 

κατάλληλους ελέγχους ιστορικού σε κάθε περίπτωση, και να εφαρμόζουν τα κριτήρια 

αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείουν εταιρίες σε περίπτωση σύγκρουσης 

συμφερόντων, μια ενέργεια καίριας σημασίας για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ· 

17. φρονεί ότι η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί σημαντικό μέσο δημοκρατικής λογοδοσίας 

προς τους πολίτες της Ένωσης· υπενθυμίζει τις δυσκολίες που έχουν προκύψει 

επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, λόγω της έλλειψης 

συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επαναλαμβάνει ότι η άσκηση ουσιαστικού 

δημοσιονομικού ελέγχου και η δημοκρατική λογοδοσία του θεσμικού οργάνου απαιτεί τη 

συνεργασία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

18. επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι υπόλογο και διαφανές, όπως ισχύει με τα άλλα 

θεσμικά όργανα· 

19. πιστεύει ότι οι ετήσιες εκθέσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη 

λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμπεριλαμβάνουν 

στις ετήσιες εκθέσεις τους ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα στοιχεία αυτά· 

20. θεωρεί ότι η πρώτη από τις ανά διετία εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσπάθεια για την 

καλύτερη κατανόηση της διαφθοράς σε όλες της τις διαστάσεις, την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών απαντήσεων με σκοπό την αντιμετώπισή της, την προετοιμασία του 

εδάφους για την ενίσχυση της λογοδοσίας του δημόσιου τομέα προς τους πολίτες της ΕΕ· 

επιβεβαιώνει εκ νέου, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της πολιτικής μηδενικής ανοχής της 

ΕΕ απέναντι στην απάτη, τη διαφθορά και την αθέμιτη σύμπραξη· θεωρεί λυπηρό ωστόσο 

ότι η έκθεση αυτή δεν συμπεριλάμβανε τις πολιτικές των ίδιων των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ για την αντιμετώπιση της διαφθοράς· 

21. σημειώνει ότι ο πολύπλοκος και πολυδιάστατος χαρακτήρας της διαφθοράς υπονομεύει 

τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομία, την 

αξιοπιστία και τη φήμη της ΕΕ (ιδίως μέσω πρακτικών απόκρυψης και άσκησης πιέσεων 

ώστε να αποκλίνει από τους αρχικούς στόχους πολιτικής ή να ενεργήσει με ορισμένο 

τρόπο)· 

22. ζητεί, στη δεύτερη έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, το αργότερο, η 

Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση, τόσο σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται οι 

πολιτικές, ώστε να εντοπιστούν οι εγγενείς παράγοντες καθοριστικής σημασίας, τα πεδία 

αδυναμίας και οι παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στη διαφθορά· 

23. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή από αυτή την άποψη στην πρόληψη 

συγκρούσεων συμφερόντων και στις πρακτικές διαφθοράς στην περίπτωση των 

αποκεντρωμένων οργανισμών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι αν ληφθεί επίσης το 

γεγονός ότι είναι σχετικά άγνωστοι στο κοινό και επίσης εδρεύουν σε διάφορα σημεία της 

ΕΕ· 
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24. επαναλαμβάνει το αίτημά του1 να υποβάλλει η Επιτροπή δύο φορές το έτος έκθεση στο 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 

των εσωτερικών πολιτικών τους κατά της διαφθοράς, και αναμένει να διαβάσει την 

επόμενη έκθεση στις αρχές του 2016· ζητεί από την Επιτροπή να προσθέσει ένα κεφάλαιο 

για τις επιδόσεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην καταπολέμηση της διαφθοράς και 

είναι της γνώμης ότι οι μελλοντικές εκθέσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της 

διαφθοράς πρέπει πάντοτε να καλύπτουν όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 

της ΕΕ· 

25. Θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επομένως πιστεύει ότι 

είναι εξαιρετικά σημαντικό ο οργανισμός αυτός να λειτουργεί αποτελεσματικά και 

ανεξάρτητα· συνιστά, σε συμφωνία με τον κανονισμό της OLAF, να δοθεί στην Επιτροπή 

Εποπτείας της OLAF πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εκτέλεση της εντολής της όσον αφορά την εποπτεία των δραστηριοτήτων 

της OLAF και να της δοθεί δημοσιονομική ανεξαρτησία· 

26. καλεί την ΕΕ να ζητήσει, το ταχύτερο δυνατό, την προσχώρησή της στην ομάδα κρατών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO) και να τηρείται ενήμερο το 

Κοινοβούλιο με την πρόοδο αυτής της αίτησης· 

27. καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει χωρίς καθυστέρηση τις υποχρεώσεις υποβολής 

εκθέσεων που ορίζει η Σύμβαση των ΗΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·  

28. υποστηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών, την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών 

που αφορούν τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία, και μια στενότερη επαφή της ΕΕ 

με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το 

Συμβούλιο της Ευρώπης για τη διατύπωση μιας συντονισμένης αντίδρασης στη διαφθορά. 

29. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της Europol και της Eurojust στην καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς· πιστεύει ότι πρέπει να 

δοθούν περισσότερες εξουσίες σε αυτούς τους οργανισμούς στον εν λόγω τομέα, ιδίως 

όσον αφορά διεθνικές υποθέσεις· συνιστά να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) 

εντολή που να καλύπτει το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της 

καταπολέμησης της διαφθοράς· συνιστά να διευκρινιστούν περαιτέρω τα καθήκοντα και 

οι αρμοδιότητες της EPPO έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλληλοκάλυψη με το 

έργο των εθνικών αρχών. 

 

                                                 
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 για την Ετήσια έκθεση 2013 σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0062). 
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