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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:

1. υπενθυμίζει ότι το 2005 η Επιτροπή πρότεινε μια διοργανική συμφωνία με στόχο τη 
δημιουργία ενός οριζόντιου πλαισίου για την ίδρυση, τη διάρθρωση, τη λειτουργία, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών·

2. σημειώνει ότι παρά τη γενική υποστήριξη από το Κοινοβούλιο, οι διαπραγματεύσεις με το 
Συμβούλιο επ’ αυτού του σχεδίου συμφωνίας σταμάτησαν το 2006, ενώ εκφράστηκαν 
αμφιβολίες για το αν μια διοργανική συμφωνία ήταν νομικά κατάλληλη·

3. συμφωνεί ότι η ίδρυση οργανισμών για κάθε περίπτωση χωριστά δεν συνοδεύεται από 
ένα συνολικό όραμα για τον ρόλο των οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η 
απουσία ενός τέτοιου συνολικού οράματος κατέστησε δυσκολότερη το αποτελεσματικό 
έργο των οργανισμών·

4. τονίζει τη σπουδαιότητα των οργανισμών στο διοικητικό πλαίσιο της ΕΕ· ζητεί από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να δείχνουν αμοιβαία κατανόηση για τον σκοπό και τον ρόλο των 
οργανισμών, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην παρούσα φάση·

5. σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την πρόταση
διοργανικής ομάδας εργασίας για τη μελλοντική διακυβέρνηση των οργανισμών:

● να αποσύρει την πρότασή της για διοργανική συμφωνία·

● να πραγματοποιήσει  μια οριζόντια αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών μέχρι 
το τέλος του 2009, και να υποβάλει έκθεση το συντομότερο δυνατόν στο Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο για τα αποτελέσματα·

● να μην προτείνει νέους ρυθμιστικούς οργανισμούς μέχρι την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης·

● να αναλάβει την αναθεώρηση των δικών της εσωτερικών συστημάτων που διέπουν τις 
σχέσεις της με οργανισμούς, καθώς και τη μεθοδολογία διεξαγωγής μελετών 
αξιολόγησης των επιπτώσεων των οργανισμών·

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, 
υπάρχουν επί του παρόντος 29 ρυθμιστικοί οργανισμοί, οι οποίοι απασχολούν περίπου 
3 800 υπαλλήλους, με ετήσιο προϋπολογισμό 1 1000 εκατ. ευρώ περίπου, 
συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοτικής συνεισφοράς ύψους 559 εκατ. ευρώ περίπου·

7. επιμένει ότι η διαδικασία ελέγχου/απαλλαγής πρέπει να είναι ανάλογη προς το σχετικό 
μέγεθος του συνολικού προϋπολογισμού των οργανισμών· σημειώνει κυρίως ότι οι πόροι 
που διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχουν αυξηθεί σύμφωνα με την 
αύξηση των οργανισμών τα τελευταία χρόνια·
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8. επαναλαμβάνει την επιθυμία, η οποία εκφράζεται στην παράγραφο 7 των ψηφισμάτων 
του περί απαλλαγής για τους οργανισμούς της 22ας Απριλίου 2008 να ελέγχεται τακτικά 
η απόδοση των οργανισμών (και ad hoc) από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή 
κάποιον άλλο ανεξάρτητο ελεγκτή· θεωρεί ότι τούτο δεν θα πρέπει να περιοριστεί στα 
παραδοσιακά στοιχεία της δημοσιονομικής διαχείρισης και της κατάλληλης χρήσης του 
δημόσιου χρήματος, αλλά θα πρέπει επίσης να καλύπτει τη διοικητική απόδοση και 
αποτελεσματικότητα και θα πρέπει να περιλαμβάνει βαθμολόγηση της δημοσιονομικής 
διαχείρισης του κάθε οργανισμού·

9. εφιστά την προσοχή στην επικείμενη ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση των οργανισμών χωρίς ιδιαίτερη 
αναφορά στους ελέγχους απόδοσης·

10. ζητεί από την αρμόδια επιτροπή να λάβει υπόψη της την εν λόγω ειδική έκθεση πριν από 
την υποβολή της δικής της έκθεσης στην Ολομέλεια·

11. συνιστά στα ζητήματα που θα εξεταστούν από την προτεινόμενη διοργανική ομάδα 
εργασίας για τη μελλοντική διακυβέρνηση των οργανισμών να περιλαμβάνονται τα εξής:

● η ανάγκη για μια τυποποιημένη προσέγγιση των οργανισμών όσον αφορά την 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους κατά το τρέχον οικονομικό έτος, και των 
λογαριασμών και των εκθέσεων που έχουν υποβάλει για τη δημοσιονομική και τη 
χρηματοοικονομική διαχείριση·

● μια τυποποιημένη απαίτηση που θα ισχύει για όλους τους διευθυντές οργανισμών για 
την κατάρτιση και υπογραφή μιας δήλωσης αξιοπιστίας, συμπεριλαμβάνοντας 
επιφυλάξεις όπου κρίνεται απαραίτητο·

● ένα εναρμονισμένο πρότυπο που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους οργανισμούς 
και τα βοηθητικά όργανα καθιστώντας σαφή τη διάκριση μεταξύ:

- μιας ετήσιας έκθεσης που θα απευθύνεται σε γενικό αναγνωστικό κοινό για τις 
λειτουργίες του οργάνου, την εργασία και τα επιτεύγματά του·

- δημοσιονομικών δηλώσεων και έκθεσης για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού·

- μιας έκθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις εκθέσεις δραστηριοτήτων των 
Γενικών Διευθυντών της Επιτροπής·

- μιας δήλωσης αξιοπιστίας υπογεγραμμένης από τον διευθυντή του οργάνου, 
στην οποία θα διατυπώνονται τυχόν επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις, στις οποίες ο 
διευθυντής κρίνει ότι είναι απαραίτητο να επιστήσει την προσοχή της αρχής 
απαλλαγής·

● της ανάγκης προσδιορισμού των αρχών προκειμένου να καθοριστεί εάν και σε ποιον 
βαθμό πρέπει να αποτελέσουν πηγή χρηματοδότησης των οργανισμών τα τέλη ή οι 
πληρωμές.
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