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1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ 
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 
ςτην ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 
1.1 – Ρρζπει θ ΕΕ να δθμιουργιςει 
ζναν εςωτερικό μθχανιςμό ϊςτε να 
ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ των Κρατϊν 
Μελϊν με τα μζςα που διακζτει θ ΕΕ 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ 
(π.χ. Απόφαςθ-Ρλαίςιο  του 

ΝΑΙ 

 
Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν ζχει τθν εξουςία από τθ Συνκικθ ΕΕ να κινεί διαδικαςία 
επί παραβάςει κατά κράτουσ μζλουσ ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ μεταφοράσ νομικϊν 
πράξεων τθσ ΕΕ που αφοροφν τθν αςτυνομικι και δικαςτικι ςυνεργαςία ςε ποινικζσ 
υποκζςεισ, όπωσ θ απόφαςθ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα. Ππωσ ωςτόςο προκφπτει από 
τθν πρόςφατθ ζκκεςθ1 τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο για τθν εφαρμογι τθσ 

                                                           
1
 Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Σπκβνύιην βάζεη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο απόθαζεο-πιαηζίνπ αξηζ. 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (CΟM (2007) 328 ηειηθό, 18.6.2007. 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ για τα Πολιτικά Κόμματα και τουσ Τποψηφίουσ 

Ζρευνα με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ δζςμευςθσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ από τα πολιτικά κόμματα που ςυμμετζχουν  ςτισ Ευρωεκλογέσ 

2009. 

Για το ηλεκτρονικό αρχείο του ερωτηματολογίου, απευθυνθείτε ςτο γραφείο τησ «Διεθνήσ Διαφάνεια – Ελλάσ» (Ευφρονίου 5-7, Αθήνα, 116 34, 

τηλ: 210 7224940, Fax:210 7224947, email:tihellas@otenet.gr 



Συμβουλίου 2003, Συνκικθ 1997); 
 

Απόφαςθσ-Ρλαιςίου, τα περιςςότερα κράτθ μζλθ δεν τιρθςαν το χρονοδιάγραμμα 
που είχε οριςκεί ςτθν Απόφαςθ-Ρλαίςιο, θ οποία εξακολουκεί να μθν ζχει 
μεταφερκεί ικανοποιθτικά. Αυτό βεβαίωσ κα απαςχολιςει προςεχϊσ το Συμβοφλιο, 
εν όψει τθσ ανάγκθσ τροποποίθςθσ τθσ νομικισ βάςθσ τθσ Απόφαςθσ-Ρλαιςίου και 
τθσ ανακεϊρθςθσ του άρκρου 2 ζωσ τισ 21 Ιουλίου 2010. Ράντωσ θ ςυηιτθςθ για τθ 
δθμιουργία ενόσ εςωτερικοφ μθχανιςμοφ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κρατϊν 
μελϊν πρζπει να λάβει υπόψθ τισ υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ που λειτουργοφν ςε 
άλλουσ οργανιςμοφσ, όπωσ για παράδειγμα οι ςχετικζσ εκκζςεισ του ΟΟΣΑ, αλλά και 
ο μθχανιςμόσ που προβλζπεται ςτο πλαίςιο του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (GRECO). 
Σθμειωτζον ότι θ επιτροπι GRECO περιλαμβάνει όλα τα κράτθ μζλθ αλλά και τισ 
υποψιφιεσ προσ ζνταξθ χϊρεσ. Για αυτό και το Συμβοφλιο τθσ ΕΕ ςτο ψιφιςμά του 
τθσ 14θσ Απριλίου 2005 κάλεςε τθν Επιτροπι να εξετάςει όλεσ τισ βιϊςιμεσ 
εναλλακτικζσ λφςεισ, όπωσ θ ςυμμετοχι τθσ Ζνωςθσ ςτον μθχανιςμό τθσ GRECO, ι 
ζνασ αμοιβαίοσ μθχανιςμόσ αξιολόγθςθσ και παρακολοφκθςθσ των πράξεων τθσ ΕΕ. 
Υποςτθρίηουμε ζνα ςφςτθμα που κα διαςφαλίηει ότι τα κράτθ μζλθ κα 
ανταποκρίνονται ικανοποιθτικά ςτισ ευρωπαϊκζσ δεςμεφςεισ τουσ για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ, αποφεφγοντασ παράλλθλα τθν επικάλυψθ 
διαδικαςιϊν και μζςων. Αξίηει να ςθμειωκεί πάντωσ ότι θ Γενικι Διεφκυνςθ 
Δικαιοςφνθσ, ελευκερίασ και αςφάλειασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ζχει ιδθ 
κεςπίςει μονάδα θ οποία ςυντονίηει τισ κοινοτικζσ δράςεισ ςτον αγϊνα κατά του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ. 

 
1.2 – Υποςτθρίηετε τθ ςυνζχιςθ του 
«μθχανιςμοφ ςυνεργαςίασ και 
επικφρωςθσ» για τθ Βουλγαρία και τθ 
ουμανία; Επιπρόςθετα υποςτθρίηετε 
τθν επζκταςθ αυτοφ του μζςου ςε όλα 
τα Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ κακϊσ και ςτα 
νζα υπό ζνταξθ Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ; 
 

ΝΑΙ 

Ο μθχανιςμόσ Συνεργαςίασ και Ελζγχου κεςπίςτθκε για να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

ζνταξθ τθσ ουμανίασ και Βουλγαρίασ, και κυρίωσ για να αξιολογείται θ αναγκαία 

πρόοδοσ που ζπρεπε να επιτελζςουν τα δφο κράτθ μζλθ ςτουσ τομείσ τθσ δικαςτικισ 

μεταρρφκμιςθσ, τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ και του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ. Στον βακμό που, όπωσ καταγράφουν οι ςχετικζσ ετιςιεσ εκκζςεισ 

προόδου τθσ Επιτροπισ, υπάρχουν ακόμθ ςθμαντικά περικϊρια προόδου ςτισ δφο 

χϊρεσ,  υποςτθρίηουμε τθ ςυνζχιςθ του μθχανιςμοφ ζωσ ότου επιτευχκοφν όλοι οι 

ςτόχοι αναφοράσ (benchmarks) που ζχουν τεκεί. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ όμωσ δεν κα 

ζπρεπε να επεκτακεί ςτα υπόλοιπα κράτθ μζλθ, δεδομζνου ότι κα ζκετε αναίτια υπό 

αμφιςβιτθςθ τα διοικθτικά και δικαςτικά τουσ ςυςτιματα. Κάτι τζτοιο κα ιταν 



περιττό και ςτθν περίπτωςθ των υποψθφίων και δυνθτικά υποψθφίων προσ ζνταξθ 

χωρϊν: όλοι οι κοινοτικοί πόροι που διατίκενται ςτα Κράτθ Μζλθ (Διαρκρωτικά 

Ταμεία, Ταμείο Συνοχισ, χρθματοδότθςθ τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ κτλ.) αλλά 

και το ςφνολο τθσ προενταξιακισ βοικειασ υπόκεινται ςε αυςτθρζσ δικλείδεσ 

αςφαλείασ που προςτατεφουν τα οικονομικά ςυμφζροντα τθσ ΕΕ. Ειδικά για τισ υπό 

ζνταξθ χϊρεσ, θ αποτελεςματικότθτα των διοικθτικϊν και δικαςτικϊν ςυςτθμάτων 

τουσ αξιολογείται τόςο ςτο πλαίςιο των ετιςιων εκκζςεων προόδου όςο και ςτο 

πλαίςιο του Μθχανιςμοφ Ρροενταξιακισ Βοικειασ. 

 

 

2. ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ τησ ΕΕ και 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΙ ΔΑΠΑΝΕ 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

2.1 – Ρρζπει θ ΕΕ να αποςαφθνίςει 

τθν κατανομι των αρμοδιοτιτων 

μεταξφ τθσ Επιτροπισ και των Κρατϊν 

Μελϊν ςχετικά με τθν οικονομικι 

διαχείριςθ των ευρωπαϊκϊν πόρων, 

ιδίωσ το 80% των ευρωπαϊκϊν πόρων 

που υπόκεινται ςε «κοινι» 

διαχείριςθ; 

Ναι 

Το ηιτθμα αυτό, πολφ περιςςότερο από κζμα κατανομισ και διευκρίνιςθσ 

αρμοδιοτιτων είναι κζμα ανάλθψθσ ευκυνϊν. Η Επιτροπι εκ τθσ Συνκικθσ είναι 

επιφορτιςμζνθ με τθ ςυνολικι προςταςία των πόρων τθσ Κοινότθτασ. Τα Κράτθ Μζλθ 

όμωσ είναι εκ των πραγμάτων ςυνδιαχειριςτζσ των πόρων αυτϊν: είναι τα Κράτθ που 

καταβάλλουν τουσ πόρουσ ςτουσ τελικοφσ δικαιοφχουσ και που οφείλουν να τθροφν τισ 

προχποκζςεισ νομιμότθτασ κατά τθ διάκεςθ των πόρων αυτϊν. Είναι ςαφείσ οι 

αρμοδιότθτεσ και ο ρόλοσ των εκνικϊν αρχϊν ςτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ 

των ευρωπαϊκϊν πόρων:  αρχζσ πλθρωμϊν, ελεγκτικζσ αρχζσ, αρχζσ πιςτοποίθςθσ, 

διαχειριςτικζσ αρχζσ ζχουν ςυγκεκριμζνεσ ευκφνεσ που απορρζουν από το ευρωπαϊκό 

δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ζχει για αυτό επανειλθμμζνα τονίςει ότι οι 

κυβερνιςεισ των κρατϊν μελϊν πρζπει να αναλάβουν τισ ευκφνεσ τουσ όςον αφορά τθ 

διαχείριςθ των κοινοτικϊν κονδυλίων ςτθν χϊρα τουσ. Είναι ςαφείσ οι ευκφνεσ των 

Κρατϊν Μελϊν ςτθ διαδικαςία αυτι, αλλά βεβαίωσ απαραίτθτθ είναι και θ ςυνολικι 



επανεξζταςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ 

βζλτιςτθ ιςορροπία μεταξφ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των απαιτοφμενων ελζγχων και 

του κόςτουσ τουσ. 

 

 

3. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

LOBBYING (ΟΜΑΔΩΝ ΠΙΕΗ) ςτην 

ΕΕ 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 
3.1 – Ρρζπει θ ΕΕ να δθμιουργιςει 
ζνα υποχρεωτικό Μθτρϊο των 
εκπροςϊπων των Ομάδων Ρίεςθσ 
(Lobbyists) ςε επίπεδο ΕΕ, το οποίο 
να περιλαμβάνει οικονομικά 
ςτοιχεία, τα ονόματα των 
εκπροςϊπων κακϊσ και ζνα 
μθχανιςμό επιβολισ κυρϊςεων;  
 

ΝΑΙ 

Καταρχάσ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, διακζτει ιδθ από το 1996 μθτρϊο εκπροςϊπων 

ομάδων ςυμφερόντων κακϊσ και κϊδικα ςυμπεριφοράσ2, ο οποίοσ περιλαμβάνει τθ 

δζςμευςθ για τουσ εγγεγραμμζνουσ εκπροςϊπουσ των ομάδων πίεςθσ να ενεργοφν 

βάςει υψθλϊν δεοντολογικϊν προτφπων. Σθμειωτζον ότι προβλζπονται και ςχετικζσ 

κυρϊςεισ, κακϊσ κάκε παράβαςθ του κϊδικα ςυμπεριφοράσ μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

αφαίρεςθ τθσ άδειασ ειςόδου που χορθγείται ςτα ενδιαφερόμενα πρόςωπα και, 

ενδεχομζνωσ, ςτθν επιχείρθςι τουσ.   

Στο ςχετικό ψιφιςμά3 του τθσ 8θσ Μαΐου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο υποςτιριξε 

καταρχιν τθν πρόταςθ τθσ Επιτροπισ για τθ δθμιουργία ενιαίου ςθμείου εγγραφισ των 

εκπροςϊπων ομάδων πίεςθσ που δραςτθριοποιοφνται τόςο ςτθν Επιτροπι όςο και ςτο 

Κοινοβοφλιο. Κάλεςε παράλλθλα το Συμβοφλιο και τθν Επιτροπι να δθμιουργιςουν 

ζνα κοινό υποχρεωτικό μθτρϊο που να ιςχφει ςε όλα τα κεςμικά όργανα και να 

περιλαμβάνει δθμοςιοποίθςθ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων, κοινό μθχανιςμό 

διαγραφισ από το μθτρϊο και κοινό κϊδικα ςυμπεριφοράσ. Ωσ Κοινοβοφλιο ηθτιςαμε 

                                                           
2
 Βι. ην Παξάξηεκα IX  : Δθηειεζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9, παξάγξαθνο 4 - Οκάδεο ζπκθεξόλησλ ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΔΚ. 

3
 Ψήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 8εο Μαΐνπ 2008 ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ  εθπξνζώπσλ νκάδσλ εηδηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ζηα επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα (2007/2115(INI)). 



εξάλλου αμοιβαία αναγνϊριςθ των ξεχωριςτϊν μθτρϊων των κεςμικϊν οργάνων ςε 

περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί θ τιρθςθ κοινοφ μθτρϊου. Η εν λόγω ζκκεςθ ειςιγαγε 

και τθ δυνατότθτα χριςθσ του "νομοκετικοφ αποτυπϊματοσ", δθλαδι ενδεικτικοφ 

καταλόγου (επιςυναπτόμενου ςτισ εκκζςεισ του Κοινοβουλίου), ςτον οποίο κα 

καταγράφονται οι εγγεγραμμζνοι εκπρόςωποι των ομάδων ειδικϊν ςυμφερόντων των 

οποίων θ γνϊμθ ηθτικθκε και οι οποίοι ςυνζβαλαν ςθμαντικά κατά τθν προετοιμαςία 

τθσ εκάςτοτε ζκκεςθσ.  

Ασ ςθμειωκεί ότι ειςθγθτισ τθσ ζκκεςθσ αυτισ ιταν ο Alexander Stubb, πρϊθν 

ευρωβουλευτισ του Ευρωπαϊκοφ Λαϊκοφ Κόμματοσ και νυν ΥΡΕΞ τθσ Φινλανδίασ.  

 

4. ΠΡΟΒΑΗ ςτα ΕΓΓΡΑΦΑ τησ ΕΕ 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

4.1 – Ρρζπει θ ΕΕ να εξαςφαλίςει 

πλιρθ πρόςβαςθ των ευρωπαίων 

πολιτϊν ςτα επίςθμα ζγγραφα τθσ 

ΕΕ, όπωσ για παράδειγμα 

πλθροφορίεσ για το ποιοσ λαμβάνει 

ευρωπαϊκά κεφάλαια και με ποιο 

τρόπο τα Κράτθ Μζλθ ψθφίςαν ςτο 

Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ? 

ΝΑΙ 

Καταρχάσ, το άρκρο 255 τθσ Συνκικθσ για τθν Ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ 

προβλζπει ότι οι πολίτεσ και οι κάτοικοι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχουν δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςτα εςωτερικά ζγγραφα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 

και τθσ Επιτροπισ. Η ενάςκθςθ του κεμελιϊδουσ αυτοφ δικαιϊματοσ των πολιτϊν 

διζπεται από τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1049/2001 τθσ 30ισ Μαΐου 2001, ο οποίοσ 

προβλζπει περιοριςτικά τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζνα κεςμικό όργανο μπορεί να 

αρνθκεί τθν πρόςβαςθ ςε ζνα ζγγραφο. Ρροβλζπει επίςθσ και τθ δυνατότθτα του 

αιτοφντοσ να αςκιςει δικαςτικι προςφυγι κατά του κεςμικοφ οργάνου που αρνικθκε 

τθν πρόςβαςθ ι να καταγγείλει το ηιτθμα ςτον Ευρωπαίο Διαμεςολαβθτι.  

Ρρζπει όμωσ να τονίςουμε ότι το ηιτθμα πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα πρζπει να εξετάηεται 

ad hoc ςτο πλαίςιο του εν λόγω κανονιςμοφ και όχι ςυλλιβδθν. Ρλιρθσ πρόςβαςθ 

λοιπόν των πολιτϊν ςτα ζγγραφα τθσ Ζνωςθσ ςθμαίνει πρόςβαςθ υπό τουσ όρουσ που 

κζτει ο εν λόγω Κανονιςμόσ, και όχι πρόςβαςθ ςε όλα ανεξαιρζτωσ τα ζγγραφα που 

κατζχουν τα κεςμικά όργανα. Κάκε ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςε ζγγραφα, είτε εκνικό είτε 

ευρωπαϊκό, προβλζπει και εξαιρζςεισ από τθ γενικι αρχι τθσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ 



ςτα ζγγραφα. 

Πςον αφορά πάντωσ το ηιτθμα τθσ δθμοςιοποίθςθσ των δικαιοφχων κοινοτικϊν 

πόρων, ζχει ιδθ επιτευχκεί ςθμαντικι πρόοδοσ, ενϊ ο νζοσ δθμοςιονομικόσ 

Κανονιςμόσ προβλζπει τθ δθμοςιοποίθςθ των δικαιοφχων κοινοτικϊν πόρων. Άλλωςτε 

από τισ 30 Απριλίου 2009 είναι δθμοςίωσ διακζςιμα και ςτθ χϊρα μασ τα ονόματα των 

δικαιοφχων κονδυλίων του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Εγγυιςεων (ΕΓΤΕ) και του 

Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ταμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ).  

Ασ ςθμειωκεί ωςτόςο ότι ςυνολικά το ηιτθμα τθσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα τθσ ΕΕ 

πρζπει πάντοτε να εξετάηεται υπό το φωσ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ για τθν προςταςία 

των προςωπικϊν δεδομζνων, όπωσ αυτι κατοχυρϊνεται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 

45/20014. 

 

5. ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ για τα 

ΘΕΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ τησ ΕΕ  

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

5.1 – Ρρζπει θ ΕΕ να κεςπίςει ςαφείσ 

κανόνεσ για τθ ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων του προςωπικοφ και 

των Μελϊν του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και να προβεί ςτθν 

ΝΑΙ 

Υπάρχουν ιδθ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ τόςο για τα Μζλθ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου όςο και για τουσ υπαλλιλουσ του ΕΚ. Το πλζγμα αυτϊν των διατάξεων, 

που υπάρχουν ςτον Κανονιςμό του ΕΚ, ςτον Κανονιςμό5 Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ των 

υπαλλιλων, ςτον Δθμοςιονομικό Κανονιςμό, αλλά πλζον και ςτο νζο Καταςτατικό για 

τα Μζλθ και τουσ Βοθκοφσ ελαχιςτοποιοφν το ενδεχόμενο πικανισ ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων. 

                                                           
4
 Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηα όξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηεο Κνηλόηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεύζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ 
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5
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΟΚ) αξηζ. 31 πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ θαλνληζκνύ ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ θαζεζηώηνο πνπ εθαξκόδεηαη επί ηνπ 

ινηπνύ πξνζσπηθνύ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλόηεηνο. 



αυςτθρι τιρθςι τουσ; 

 

5.2 – Ρρζπει θ ΕΕ να εξαςφαλίςει τθν 

πλιρθ ανεξαρτθςία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Υπθρεςίασ Καταπολζμθςθσ τθσ 

Απάτθσ (OLAF), ξεκινϊντασ από τον 

διαχωριςμό αυτισ από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι; 

ΝΑΙ 

Η επιχειρθςιακι ανεξαρτθςία τθσ Υπθρεςίασ (OLAF) ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων 

είναι πλιρθσ και κεςμικά κατοχυρωμζνθ. Ο Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1073/996 αλλά και οι 

εςωτερικζσ αποφάςεισ των οργανιςμϊν τθσ Κοινότθτασ δίνουν ςτθν OLAF τθν εξουςία 

να διεξάγει εςωτερικζσ ζρευνεσ. Με το να είναι διοικθτικά τμιμα τθσ Επιτροπισ, θ 

OLAF είχε μζχρι ςιμερα τθ δυνατότθτα να επωφελθκεί ςθμαντικά όχι μόνο από τισ 

υπθρεςίεσ διοικθτικισ και λογιςτικισ υποςτιριξθσ τθσ Επιτροπισ, αλλά και από τθν 

άμεςθ πρόςβαςθ ςτθ νομοκεςία για τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ, θ οποία είναι 

διακζςιμθ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Επιτροπισ.  

Εάν και μακροπρόκεςμα ο διοικθτικόσ διαχωριςμόσ τθσ OLAF από τθν Επιτροπι κα 

ζπρεπε να εξεταςτεί, κα ανζγειρε πολφπλοκα νομικά, διοικθτικά και επιχειρθςιακά 

ηθτιματα και επομζνωσ πρζπει να δρομολογθκεί προςεκτικά, φροντίηοντασ να μθν 

αποςπαςτεί θ προςοχι του προςωπικοφ από το κακαυτό ζργο του και να διαςφαλιςτεί 

θ αποτελεςματικότθτα τθσ Υπθρεςίασ.  

Ρολφ πιο ςθμαντικι λοιπόν από ζναν διοικθτικό διαχωριςμό είναι θ ενδυνάμωςθ τθσ 

OLAF με τουσ αναγκαίουσ υλικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ προκειμζνου να μπορεί να 

επιτελεί βζλτιςτα το ζργο τθσ, αλλά και  θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ 

Υπθρεςίασ, τθσ Eυρωπόλ και τθσ Eurojust. Η Εποπτεφουςα Επιτροπι τθσ OLAF 

μεταρρυκμίςτθκε πρόςφατα προκειμζνου να αποκτιςει θ OLAF μεγαλφτερθ 

ανεξαρτθςία. Σθμειωτζον ότι το Συμβοφλιο δυςτυχϊσ δεν κατζλθξε ςε κοινι κζςθ 

ςχετικά με το ηιτθμα αυτό.  

                                                           
6
 Καλνληζκόο αξηζ. 1073/99 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 25εο Μαΐνπ 1999, ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ 

Δπξσπατθή Υπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) (ΔΔ 1999 L 136). 



Το Κοινοβοφλιο υπζβαλε ςθμαντικζσ προτάςεισ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ μζςω 

τροπολογιϊν ςτθν πρόταςθ κανονιςμοφ τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1073/1999. Ειςθγθτισ τθσ ςχετικισ νομοκετικισ ζκκεςθσ7 του ΕΚ 

ιταν θ Ingeborg Gräßle, ευρωβουλευτισ του Ευρωπαϊκοφ Λαϊκοφ Κόμματοσ. 

 

6. ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

6.1 – Ρρζπει θ ΕΕ να εντατικοποιιςει 

τθ δικαςτικι και αςτυνομικι 

ςυνεργαςία ςτον αγϊνα κατά τθσ 

διαφκοράσ και να απλοποιιςει τθ 

διαδικαςία διαςυνοριακϊν διϊξεων; 

ΝΑΙ 

Η δικαςτικι και αςτυνομικι ςυνεργαςία των κρατϊν μελϊν πρζπει ςυνολικά να 

ενιςχυκεί, και είναι ςαφζσ ότι κάτι τζτοιο κα προςκομίςει πολλαπλά οφζλθ ςτον 

αγϊνα κατά τθσ διαφκοράσ. Η ενίςχυςθ των ςυνεργιϊν μεταξφ τθσ OLAF, τθσ Europol 

και του Eurojust κα ςυμβάλει ςθμαντικά προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Μζριμνά μασ 

πρζπει να είναι θ αποτελεςματικότθτα των διαςυνοριακϊν επιχειριςεων, επί τθ βάςει 

μιασ ςυναίνεςθσ που κα ςζβεται τθν εκνικι κυριαρχία των κρατϊν μελϊν. 

 
7. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ 
ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ  ΚΑΣΑ ΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΤΡΤΝΗ 
 

 
Ναι/Όχι 

 
Παρατηρήςεισ 

 

7.1 – Ρρζπει θ ΕΕ να ενιςχφςει τθν 
ανεξάρτθτθ παρακολοφκθςθ  ςτον 
τομζα καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ για όλεσ τισ υποψιφιεσ 
και δυνθτικά υποψιφιεσ προσ ζνταξθ 
χϊρεσ;  

 

ΝΑΙ 

Ο ρόλοσ των ανεξάρτθτων κεςμϊν και διεκνϊν οικονομικϊν οργανιςμϊν ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτισ υπό ζνταξθ χϊρεσ είναι πολφ ςθμαντικόσ και 

ςυμπλθρωματικόσ αυτοφ τθσ Ζνωςθσ. Στον βακμό που ςτα Δυτικά Βαλκάνια 

υλοποιείται τόςο θ προενταξιακι βοικεια τθσ Ζνωςθσ όςο και δράςεισ και 

προγράμματα που χρθματοδοτοφνται από τρίτουσ χορθγοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, 

είναι ςθμαντικό να ενιςχφονται οι ςυνζργειεσ μεταξφ του ςυνόλου των δράςεων, και 

να αποφεφγονται οι επικαλφψεισ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, ο ςυντονιςμόσ αλλά και 

                                                           
7
 Ννκνζεηηθό ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε πξόηαζε θαλνληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1073/1999 ζρεηηθά κε ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) (COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)). 



θ ανεξάρτθτθ παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων του αγϊνα κατά τθσ διαφκοράσ 

είναι απαραίτθτα. 

Η ςυνδρομι τθσ ανεξάρτθτθσ εποπτείασ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ γίνεται 

άλλωςτε αιςκθτι ςτισ ετιςιεσ εκκζςεισ προόδου για τισ υποψιφιεσ χϊρεσ, αλλά και 

ςτα εκνικά προγράμματα που εκπονεί ςτο πλαίςιο του Μζςου Ρροενταξιακισ 

Βοικειασ. 

 
7.2 – Ρρζπει θ κοινωνία των πολιτϊν 
να γνωμοδοτεί και να ζχει ενεργό 
ρόλο κατά τθ διαδικαςία 
παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου ωσ 
προσ τισ δεςμεφςεισ ςχετικά με τθν 
καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ; 

ΝΑΙ 

Ο ρόλοσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ όςον αφορά τθ 

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για κζματα διαφάνειασ, αλλά και όςον αφορά τθ 

δθμιουργία ενόσ κλίματοσ όπου θ διαφκορά δεν κα είναι ανεκτι από τουσ πολίτεσ. Η 

ΕΕ ζχει πολλζσ φορζσ αναγνωρίςει τθ ςθμαςία του γνωμοδοτικοφ ρόλου τθσ κοινωνίασ 

των πολιτϊν, ιδίωσ ςτο πλαίςιο τθσ προενταξιακισ διαδικαςίασ. Γι' αυτό πλείςτεσ 

χρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ προενταξιακισ βοικειασ υλοποιοφνται 

μζςω ΜΚΟ, ενϊ ο Μθχανιςμόσ Ρροενταξιακισ Βοικειασ κζτει ωσ οριηόντιο ςτόχο 

ςυνολικά ςτον προγραμματιςμό τθν ενίςχυςθ του αγϊνα κατά τθσ διαφκοράσ και του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ. 

Άλλωςτε τόςο οι εκκζςεισ που ςυντάςςει θ Επιτροπι ςτο πλαίςιο του Μθχανιςμοφ 

Συνεργαςίασ και Ελζγχου για τθ Βουλγαρία και τθ ουμανία, όςο και οι ετιςιεσ 

εκκζςεισ προόδου για τισ υποψιφιεσ χϊρεσ βαςίηονται και ςε πλθροφορίεσ από 

οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, ενϊςεισ και εκκζςεισ εμπειρογνωμόνων.  

 
7.3 – Ρρζπει θ ΕΕ και τα Κράτθ Μζλθ 
να παρακολουκοφν τθν πρόοδο ωσ 
προσ  τθν εκπλιρωςθ των κριτθρίων 
τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
για τα νζα Κράτθ Μζλθ;   

ΝΑΙ 

Αν ωσ "νζα κράτθ μζλθ" εννοοφνται θ Βουλγαρία και θ ουμανία, τότε εξυπακοφεται 

ότι τόςο ςυνολικά θ ΕΕ όςο και τα κράτθ μζλθ ατομικά εποπτεφουν τθν πρόοδο που 

πραγματοποιείται. Σθμειϊνεται ότι οι προαναφερκείςεσ εκκζςεισ τθσ Επιτροπισ 

βαςίηονται επίςθσ και ςε πλθροφορίεσ που παρζχουν οι διπλωματικζσ αρχζσ των 

κρατϊν μελϊν ςτισ εν λόγω  χϊρεσ. Αν εννοοφνται τα κράτθ μζλθ τα οποία εντάχκθκαν 

τθν 1θ Μαΐου 2004, πρζπει να διευκρινιςτεί ότι και ςτισ δικζσ τουσ ςυνκικεσ 

προςχϊρθςθσ προβλζπονταν ριτρεσ διαςφάλιςθσ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να είχαν 



ενεργοποιθκεί τα πρϊτα τρία χρόνια μετά τθν ζνταξθ, εάν υπιρχε λόγοσ. Μεταξφ των 

διαςφαλίςεων αυτϊν περιλαμβανόταν ριτρα για τθ δικαιοςφνθ και τισ εςωτερικζσ 

υποκζςεισ.  

Ρρζπει πάντωσ να διευκρινιςτεί ότι θ ευρωπαϊκι ζννομθ τάξθ ςτο ςφνολό τθσ περιζχει 

πλείςτουσ μθχανιςμοφσ διαςφάλιςθσ οι οποίοι δεςμεφουν τόςο τα παλαιά κράτθ μζλθ 

όςο και τα νζα. 

 
7.4 – Ρρζπει τα Κράτθ Μζλθ που δεν 
ανταποκρίκθκαν επιτυχϊσ ςτα εν 
λόγω κριτιρια να υπόκεινται ςε 
κυρϊςεισ; Με ποιο τρόπο; 
 

ΝΑΙ 

Εάν τα ειδικά μζτρα που ελιφκθςαν ςτθν περίπτωςθ τθσ Βουλγαρίασ και τθσ 

ουμανίασ κεωροφνται κυρϊςεισ, τότε ναι, πρζπει να υπόκεινται όλα τα κράτθ μζλθ, 

παλαιά και νζα, ςτισ ίδιεσ απαιτιςεισ διαφάνειασ και ςωςτισ διαχείριςθσ των 

κοινοτικϊν πόρων. Κάτι τζτοιο ιςχφει και για τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ να αναςτείλει 

τθ χοριγθςθ οριςμζνων κονδυλίων ςτισ βουλγαρικζσ αρχζσ, μζχρι αυτζσ να είναι ςε 

κζςθ να αποδείξουν τθν φπαρξθ και αποτελεςματικι λειτουργία των δομϊν χρθςτισ 

δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. Ασ μθν ξεχνάμε άλλωςτε τισ τακτικζσ δθμοςιονομικζσ 

διορκϊςεισ που επιβάλλονται από τθν Επιτροπι ςε όλα τα κράτθ μζλθ, και τα ειδικά 

μζτρα που ζχουν λθφκεί ςτθν περίπτωςθ τθσ Καλαβρίασ και τθσ Σικελίασ. Στόχοσ όμωσ 

των μζτρων αυτϊν δεν πρζπει να είναι θ τιμωρία των εν λόγω Κρατϊν Μελϊν, πολλϊ 

δε μάλλον των πολιτϊν τουσ που υφίςτανται και τα αποτελζςματα τθσ διακοπισ 

πλθρωμϊν και χρθματοδοτιςεων· ςτόχοσ πρζπει να είναι να επιτευχκεί μια ιςορροπία 

ανάμεςα ςτθ διαςφάλιςθ των κοινοτικϊν πόρων και ςτθν εξυγίανςθ των μθχανιςμϊν 

ελζγχου των ίδιων των Κρατϊν Μελϊν, με απϊτερο ςτόχο να εντοπίηουν οι ίδιεσ οι 

εκνικζσ αρχζσ πικανά προβλιματα ςτο μζλλον και να τα αποφεφγουν. 

 


