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P5_TA(2004)0113 

Βελτίωση της νομοθεσίας (2002)  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής 

«Βελτίωση της νομοθεσίας 2002» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου σχετικά με 

την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (10η έκθεση) 

(COM(2002) 715 - C5-0007/2003 - 2003/2009(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής (COM(2002) 715 – C5-0007/2003), 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 1990 σχετικά με την αρχή της 

επικουρικότητας1, 

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2002 σχετικά με την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών2, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 2, και το άρθρο 163 του Κανονισμού, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς 

(A5-0048/2004), 

Α. εκτιμώντας ότι η αρχή της επικουρικότητας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον καθορισμό 

της εμβέλειας της κοινοτικής νομοθεσίας και στην απόφαση του κατά πόσον θα πρέπει 

να θεσπισθεί νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Β. εκτιμώντας ότι η αρχή της επικουρικότητας αποτελεί ζωτικό στοιχείο για τον έλεγχο της 

κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών, και ότι είναι χρήσιμο μέσο 

για την ανάληψη νομοθετικών αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη, 

Γ. εκτιμώντας ότι αποτελεί πρωτίστως μια πολιτική διαδικασία,  

Δ. εκτιμώντας ότι ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων πρέπει να καταστεί 

σαφέστερος και να θεσμοθετηθεί, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στις παλαιότερες εκθέσεις της για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, επικεντρώθηκε κυρίως στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο είχε 

εφαρμόσει τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή στην έκθεσή της για το 1998 εξήρε την ευθύνη του 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των κρατών μελών στην εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή στην έκθεσή της του 2002 εστίασε την προσοχή της 

σε ορισμένες πολιτικές της Ένωσης, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου προβλέπει τον έλεγχο του 

                                                 
1  ΕΕ C 231 της 17.9.1990, σ. 163. 
2  ΕΕ C 180 E της 31.7.2003, σ. 493. 
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σεβασμού των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 

1. υπενθυμίζει ότι η αρχή της επικουρικότητας αποσκοπεί να διασφαλίσει κατά το δυνατόν 

ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ερήμην των πολιτών της Ένωσης· 

2. εκφράζει την πεποίθησή του ότι αυτή η αρχή εμπεριέχει μια μορφή ελέγχου σχετικά με το 

εάν δικαιολογείται η επέκταση της κοινοτικής δράσης σε τομείς δραστηριότητας των 

κρατών μελών· 

3. υπενθυμίζει ότι η αρχή της επικουρικότητας οφείλει επίσης να ενθαρρύνει την 

παρέμβαση της Ένωσης σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική της 

αρμοδιότητα εάν και στο μέτρο που οι στόχοι της σχεδιαζόμενης δράσης δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, ως εκ τούτου, να υλοποιηθούν 

καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο· 

4. υπογραμμίζει ότι η εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εξέταση της πολύπλευρης 

αυτής αρχής είναι υψίστης σημασίας εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων της 

Ένωσης· 

5. επιδοκιμάζει τις εργασίες της Συνέλευσης σχετικά με την επικουρικότητα και την 

αναλογικότητα· 

6. υποστηρίζει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με τη συμμετοχή των εθνικών 

κοινοβουλίων, όπως προτείνεται στο σχέδιο Συντάγματος, και πιστεύει ότι θα πρέπει, 

όπου ενδείκνυται, το σύστημα να επεκταθεί και σε άλλα νομοθετικά σώματα και 

συνελεύσεις των κρατών μελών· 

7. παροτρύνει συνεπώς τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες που επιτρέπουν στα εθνικά 

κοινοβούλια και, όπου δει, σε άλλα νομοθετικά σώματα και συνελεύσεις στο εσωτερικό 

των κρατών μελών να συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία· 

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση του 2002 εστίασε αποκλειστικά την 

προσοχή της στους κύριους στόχους πολιτικής για το 2002· 

9. τονίζει ότι η σημασία των επιλογών της Επιτροπής πρέπει επίσης να εξετάζεται υπό το 

φως άλλων πολιτικών δράσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ότι αυτές θα πρέπει να εξεταστούν σε 

μελλοντικές εκθέσεις· 

10. αναγνωρίζει ότι και οι άλλες πτυχές της νομοθετικής δραστηριότητας που διερευνούνται 

στην έκθεση (όπως η σύνταξη νομοθετικών κειμένων, η απλοποίηση ή η κωδικοποίηση) 

είναι σημαντικές και παρουσιάζουν ενδιαφέρον· ωστόσο καλεί και πάλι την Επιτροπή να 

εστιάσει περισσότερο την προσοχή της στον λόγο ύπαρξης της έκθεσης, προκειμένου να 

προβεί σε ένα σαφή, ουσιαστικό και λυσιτελή απολογισμό του τρόπου και του βαθμού 

επιτυχίας με τον οποίο η Κοινότητα έχει εφαρμόσει τις αρχές της επικουρικότητας και 

της αναλογικότητας· 

11. θεωρεί ότι ο νέος προσανατολισμός της έκθεσης πρέπει συνεπώς να έχει ως αποτέλεσμα 

να εστιάσει η Επιτροπή την προσοχή της στα γνήσια ευρωπαϊκά ζητήματα με τα οποία 

την επιφορτίζουν οι Συνθήκες και να αποφεύγει να παρεμβαίνει σε τομείς που είναι 

σαφές ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα φορείς διακυβέρνησης που 
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βρίσκονται εγγύτερα στους πολίτες, καθώς επίσης να υποδείξει τους τομείς στους 

οποίους θεωρεί ότι είναι προσφορότερη η θέσπιση κανόνων σε εθνικό επίπεδο· 

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 


