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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

Εισαγωγή

1. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να ξεκινήσει διοργανικό διάλογο σχετικά με το 
μέλλον των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θέση τους στην ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση· είναι πεπεισμένο ότι έχει έλθει πλέον η ώρα να ληφθεί απόφαση σχετικά 
με τη γενική κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και 
θεωρεί ότι μια διοργανική ομάδα εργασίας είναι μια βιώσιμη δομή για την 
εποικοδομητική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συζήτηση που είναι 
απαραίτητη για τον σκοπό αυτόν· υπογραμμίζει ότι όλοι οι μείζονες παράγοντες από το 
θεσμικό και το νομοθετικό πεδίο καθώς και εκπρόσωποι της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής πρέπει να συμμετέχουν στην εν λόγω ομάδα εργασίας 
προκειμένου να διασφαλισθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα·

2. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει τη διενέργεια ενδελεχούς
οριζόντιας αξιολόγησης των ρυθμιστικών οργανισμών, όπου θα εξετάζονται οι
πραγματικές συνέπειες της δημιουργίας και της λειτουργίας τους στην Ένωση· εκτιμά 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν συνεπείς κανόνες αξιολόγησης·

3. υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί της ΕΕ ιδρύθηκαν σε διαδοχικά στάδια προκειμένου να 
εκπληρώσουν συγκεκριμένες ανάγκες κατά περίπτωση και ότι, επομένως,
δημιουργήθηκαν με μη συντονισμένο τρόπο χωρίς κοινό πλαίσιο· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι καμία από τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια για τον καθορισμό 
ορισμένων κοινών κανόνων και αρχών προς εφαρμογή από όλους τους οργανισμούς δεν 
υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής· εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια χρόνου και ζητεί από 
το Συμβούλιο να συνταχθεί με όλα τα άλλα θεσμικά όργανα ώστε να καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια να επιτευχθεί πρόοδος στο συγκεκριμένο τομέα·

4. είναι έτοιμο να λάβει υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών σχετικά με το σχέδιο 
διοργανικής συμφωνίας για το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
οργανισμών, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή το 2005 με στόχο τη θέσπιση
οριζόντιου πλαισίου για τη δημιουργία, τη διάρθρωση, τη λειτουργία, την αξιολόγηση 
και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών αποκεντρωμένων οργανισμών, προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα κατάλληλο μέσο που θα μπορεί να εφαρμόζεται επιτυχώς σε όλους 
αυτούς τους οργανισμούς·

5. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει την πρότασή της για
αυτή τη διοργανική συμφωνία αποτελεί ρεαλιστικό βήμα που μπορεί ταυτόχρονα να 
δημιουργήσει μια ευκαιρία για την αναζήτηση άλλων λύσεων που πρέπει να εξευρεθούν 
επειγόντως· είναι πεπεισμένο ότι, για τη διαφύλαξη της διαφάνειας, είναι απαραίτητο 
κάποιου είδους οριζόντιο πλαίσιο για τους οργανισμούς, παρά το διαφορετικό 
χαρακτήρα τους·
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6. θα μπορούσε επίσης να οραματιστεί την ανάπτυξη άλλων μέσων εκτός από τη 
διοργανική συμφωνία, προκειμένου να καθοριστούν καλύτερα οι ρόλοι των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και οι απαραίτητες διαδικασίες για την ίδρυση νέων 
αποκεντρωμένων οργανισμών ή για τη διαχείριση των ήδη υφιστάμενων·

7. επιθυμεί να επαναλάβει τη σημασία της εξασφάλισης, επί συστηματικής βάσης και σε 
διοργανικό επίπεδο, της εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζεται στο σημείο 47 της 
διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί η 
κατάλληλη συνέχεια στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς·

8. είναι πεπεισμένο ότι η λεπτομερής διαδικασία για την εφαρμογή αυτής της διάταξης 
είναι απολύτως αναγκαία· θεωρεί ότι μια τέτοια διαδικασία μπορεί να προσφέρει μια
πιθανή ευκαιρία να συμπεριληφθούν ορισμένες πτυχές του σχεδίου διοργανικής 
συμφωνίας που αποκλείσθηκε, ίσως σε συνδυασμό με ορισμένες προσαρμογές στον 
δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο για τους οργανισμούς·

9. επιμένει ότι, επιπλέον, για τους οργανισμούς που ήδη υπάρχουν, πρέπει να διεξάγεται 
τακτική αξιολόγηση, με συντονισμένο και συνεπή τρόπο, σχετικά με το κατά πόσον 
παρουσιάζει μεγαλύτερη αποδοτικότητα η επιλογή της σύστασης οργανισμού σε σχέση 
με τη διεκπεραίωση των σχετικών καθηκόντων από υπηρεσίες της ίδιας της Επιτροπής·

10. συμπεραίνει ότι, αν από τις αξιολογήσεις προκύψει ότι δεν εξασφαλίζεται η
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν θα πρέπει να διστάσει να αντιστρέψει την τρέχουσα τάση για την εξωτερική 
ανάθεση δραστηριοτήτων της Επιτροπής και θα πρέπει να καθορίσει σαφείς κανόνες για 
τον τερματισμό της εντολής των αποκεντρωμένων οργανισμών·

11. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να μην προτείνει νέους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς μέχρι την περάτωση του έργου της αξιολόγησης, ιδίως δεδομένου ότι τα 
περιθώρια του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα καθιστούσαν 
εξαιρετικά δύσκολη, προς το παρόν, τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε νέου κοινοτικού 
φορέα χωρίς μείζονα αναπρογραμματισμό·

12. θεωρεί, από δημοσιονομική άποψη, ότι τα ακόλουθα στοιχεία συνιστούν καίρια 
ζητήματα για την ατζέντα της διοργανικής ομάδας εργασίας για το μέλλον των 
οργανισμών της ΕΕ:

Ορισμός της έννοιας των οργανισμών

13. υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τον ορισμό του «οργανισμού» που καθορίστηκε από τον 
τριμερή διάλογο της 7ης Μαρτίου 2007, οπότε και συμφωνήθηκε ότι για τους σκοπούς 
εφαρμογής του σημείου 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 η έννοια 
ενός «οργανισμού» θα οριζόταν από το κατά πόσον ο εν λόγω φορέας ιδρύθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) 

                                               
1 ΕΕ C139, 14.6.2006, σελ. 1
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αριθ.1605/2002, της 25 Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1·

14. θα ήθελε να υπογραμμίσει τη σημασία που αποδίδει στην σαφή και συνεπή γενική 
ορολογία όσον αφορά τους οργανισμούς, που πρέπει να καθιερωθεί για κοινή χρήση· 
υπενθυμίζει ότι οι «ρυθμιστικοί οργανισμοί» είναι απλώς μια υποομάδα 
αποκεντρωμένων οργανισμών·

Νέοι οργανισμοί - Σύνδεση μεταξύ νομοθετικών διαδικασιών και δημοσιονομικών 
προνομίων

15. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συζητηθούν προβλήματα χρονοδιαγράμματος καθώς και 
νομικές και διαδικαστικές πτυχές που θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση που 
δεν θα επιτυγχάνετο έγκαιρη συμφωνία για τη χρηματοδότηση ενός νέου οργανισμού, 
σύμφωνα με το σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, εκ 
παραλλήλου με τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τον νομοθέτη· θεωρεί ότι είναι 
εξίσου σημαντικό να σκεφτούμε κάποιες διαδικαστικές δικλίδες ασφαλείας προκειμένου 
να διασφαλίσουμε την πλήρη συμμετοχή της δημοσιονομικής αρχής σε όλα τα ζητήματα 
που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις, όπως η επέκταση του καταλόγου των 
καθηκόντων των οργανισμών·

16. υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2005 το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει τη διενέργεια 
υποχρεωτικών αξιολογήσεων κόστους - ωφέλειας πριν από την ίδρυση ενός νέου 
οργανισμού οι οποίες θα πρέπει, συγκεκριμένα, να επικεντρώνονται στο ερώτημα του 
κατά πόσον η λύση της σύστασης οργανισμού είναι αποδοτικότερη (περιλαμβανομένου 
του πιθανού κόστους παρακολούθησης και συντονισμού) σε σχέση με τη διεκπεραίωση 
των σχετικών καθηκόντων από υπηρεσίες της ίδιας της Επιτροπής», αλλά και σε θέματα 
όπως η εντολή και οι μέθοδοι εργασίας του οργανισμού ή ο βαθμός ανεξαρτησίας του 
από την Επιτροπή, καθώς τούτο συχνά ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον νομοθέτη·

Υφιστάμενοι οργανισμοί - Παρακολούθηση

17. υπογραμμίζει την ανάγκη για τακτική και συντονισμένη αξιολόγηση και ασκήσεις 
ελέγχου –αποφεύγοντας την επανάληψη και την αλληλεπικάλυψη– για την εκτίμηση της 
προστιθέμενης αξίας των ήδη υφιστάμενων αποκεντρωμένων οργανισμών που δεν 
εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 47 της διοργανικής συμφωνίας της 
17ης Μαΐου 2006· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί συνέχεια στο έργο που ανελήφθη 
προηγουμένως και ο οποίο οδήγησε στην κοινή δήλωση περί των κοινοτικών 
οργανισμών η οποία συμφωνήθηκε στον τριμερή διάλογο της 18ης Απριλίου 2007 για 
την «τακτική αξιολόγηση των υπαρχόντων κοινοτικών οργανισμών, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη σχέση κόστους - ωφελείας τους και στην παροχή λεπτομερών εξηγήσεων 
σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των οργανισμών που θα 
αξιολογηθούν»·

18. σημειώνει ότι η διενεργούμενη ανάλυση πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάποια βασικά 
ζητήματα που αφορούν τη σχέση κόστους - ωφέλειας και ενδεχομένως να 
πραγματοποιείται σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα κριτήρια:

                                               
1 ΕΕ L248, 16.9.2002, σελ. 1
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 Συνάφεια: Κατά πόσον οι στόχοι που έχουν ορισθεί στον ιδρυτικό κανονισμό ενός 
οργανισμού είναι συναφείς με το επίπεδο της δημόσιας δαπάνης που εγκρίθηκε από 
τον προϋπολογισμό;

 Αποτελεσματικότητα: Τι επιπτώσεις (αντίκτυπο) είχε η δραστηριότητα του 
οργανισμού;

 Αποδοτικότητα (απόδοση από την άποψη του κόστους): Κατά πόσον οι διάφορες 
εισροές μετατράπηκαν σε εκροές και αποτελέσματα με οικονομικό τρόπο; 
Επετεύχθησαν τα (αναμενόμενα) αποτελέσματα με λογικό κόστος, ιδίως όσον αφορά 
το προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε και την εσωτερική οργάνωση;

19. επισημαίνει ότι, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού δημοσιονομικού αντίκτυπου των 
οργανισμών, η Επιτροπή πρέπει να καταδείξει με πειστικό τρόπο ότι η ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση μέσω των οργανισμών είναι η πλέον αποδοτική από την άποψη του 
κόστους, αποτελεσματική και κατάλληλη επιλογή για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
πολιτικών τόσο επί του παρόντος όσο και στο εγγύς μέλλον·

Γενικό κοινό πλαίσιο
20. επιμένει ότι απαιτείται ο καθορισμός κοινών ελάχιστων προτύπων όσον αφορά, μεταξύ 

άλλων πραγμάτων, τον ρόλο και την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής σε σχέση με τον 
οργανισμό, τη στήριξη που πρέπει να δοθεί από τις χώρες υποδοχής και την έγκαιρη και 
διαφανή απόφαση σχετικά με την έδρα ενός οργανισμού, που θα μπορούσε να 
αναφέρεται στους ιδρυτικούς κανονισμούς των οργανισμών·

21. υπενθυμίζει ότι οι δράσεις των οργανισμών πρέπει να διέπονται από σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές για τη λογοδοσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
δημοσιονομικού κανονισμού· τονίζει τις υποχρεώσεις των οργανισμών όσον αφορά τη 
διαδικασία απαλλαγής·

22. θεωρεί ότι, επιπροσθέτως, είναι υψίστης σημασίας να γίνει προσπάθεια να οριστούν 
κάποιοι κοινοί κανόνες για την παρουσίαση των προϋπολογισμών των οργανισμών, με 
στόχο να καταστούν οι δημοσιονομικοί δείκτες, όπως τα ποσοστά υλοποίησης των 
οργανισμών ή τα ατομικά μερίδια που συνιστούν τα έσοδα και τα έξοδά τους, πιο 
διαφανείς και συγκρίσιμοι· εκτιμά ότι η γενική παρουσίαση των επιδοτήσεων των 
οργανισμών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ ενδεχομένως να χρειάζεται να 
προσαρμοστεί ανάλογα με τα καθήκοντα και τους ρόλους της νέας γενιάς οργανισμών.
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