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2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. εκτιµά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
τηρήσει υποδειγµατική στάση, εντείνοντας 

τις προσπάθειες όσον αφορά το µέγεθος 

του προϋπολογισµού του και το επίπεδο 
της αύξησης των δαπανών σε σύγκριση µε 
το 2015· τονίζει ότι ο προϋπολογισµός του 
2016 θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική 

βάση και να συµµορφώνεται προς τις 

αρχές της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και 

της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης· 

6. εκτιµά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
τηρήσει υποδειγµατική στάση, εντείνοντας 

τις προσπάθειες όσον αφορά το µέγεθος 

του προϋπολογισµού του και µη 
αυξάνοντας το επίπεδο των δαπανών σε 
σύγκριση µε το 2015· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισµός του 2016 θα πρέπει να 

τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να 

συµµορφώνεται προς τις αρχές της 

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της 

χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. τονίζει ότι, προκειµένου να παρέχεται 
στους βουλευτές του Κοινοβουλίου η 

δυνατότητα να ασκούν την εντολή τους και 

να ενισχυθεί η ικανότητα του 

Κοινοβουλίου να ασκεί όλες τις εξουσίες 

του, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές 

επίπεδο πόρων· υπογραµµίζει ότι οι εκ του 
νόµου προβλεπόµενες και υποχρεωτικές 

δαπάνες που είναι αναγκαίες το 2016 

πρέπει να καλυφθούν· 

8. τονίζει ότι, προκειµένου να παρέχεται 
στους βουλευτές του Κοινοβουλίου η 

δυνατότητα να ασκούν την εντολή τους και 

να ενισχυθεί η ικανότητα του 

Κοινοβουλίου να ασκεί όλες τις εξουσίες 

του, θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές 

επίπεδο πόρων, όµως θεωρεί ανάρµοστη 
οποιαδήποτε αύξηση της αποζηµίωσης 
κοινοβουλευτικής επικουρίας· 
υπογραµµίζει ότι οι εκ του νόµου 

προβλεπόµενες και υποχρεωτικές δαπάνες 

που είναι αναγκαίες το 2016 πρέπει να 

καλυφθούν· 
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Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9α. εκφράζει αποδοκιµασία για την 
τεράστια αύξηση της χρηµατοδότησης 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα και 
ιδρύµατα· δεν θεωρεί αυτή η γραµµή του 
προϋπολογισµού προτεραιότητα αλλά 
µόνο τρόπο κατασπατάλησης των 
χρηµάτων των φορολογούµενων της ΕΕ· 
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Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. εκτιµά ότι η συνολική αύξηση των 
δαπανών του προϋπολογισµού του 

Κοινοβουλίου για το 2016, σε σύγκριση µε 

το 2015, θα πρέπει να καθοριστεί µε 
γνώµονα τα εξής δύο στοιχεία: 

10. εκτιµά ότι δεν υπάρχει ανάγκη 
αύξησης των δαπανών του 
προϋπολογισµού του Κοινοβουλίου για το 

2016, σε σύγκριση µε το 2015· 

i) το ποσοστό αύξησης των τρεχουσών 
δαπανών, το οποίο δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 1,6%· 

 

ii) το επίπεδο των έκτακτων δαπανών 
που απαιτούνται το 2016 προκειµένου να 
ενισχυθεί η ασφάλεια των κτιρίων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η 
κυβερνοασφάλεια στις Βρυξέλλες για 
µέγιστο ποσό 15 εκατοµµυρίων EUR· 

 

τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, είναι 
αναγκαίο να επιτευχθούν εξοικονοµήσεις 
σε άλλους τοµείς· 
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Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. ορίζει το επίπεδο των 
τρεχουσών/λειτουργικών δαπανών για το 

έτος 2016 σε 1 823 648 600 EUR, ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 1,6% σε 
σχέση µε τον προϋπολογισµό 2015 και 
προσθέτει στην κατάσταση προβλέψεών 
του τις έκτακτες δαπάνες ύψους 15 
εκατοµµυρίων EUR οι οποίες θα 

απαιτηθούν το 2016 για την ενίσχυση της 

ασφάλειας των κτιρίων του στις Βρυξέλλες 

και της κυβερνοασφάλειας του 
Κοινοβουλίου·  

12. ορίζει το επίπεδο των 
τρεχουσών/λειτουργικών δαπανών για το 

έτος 2016 σε 1.794.929.112 EUR, ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί στον προϋπολογισµό 
2015 και φρονεί ότι οι έκτακτες δαπάνες 
ύψους 15 εκατοµµυρίων EUR οι οποίες θα 

απαιτηθούν το 2016 για την ενίσχυση της 

ασφάλειας των κτιρίων του στις Βρυξέλλες 

και της κυβερνοασφάλειας του 
Κοινοβουλίου θα πρέπει να αντληθούν 
από αποταµιεύσεις σε άλλες γραµµές του 
προϋπολογισµού·  
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Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

20. εκτιµά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει 

να αποκτήσει ένα σύγχρονο, εξαιρετικά 

αποτελεσµατικό χώρο εργασίας για τους 

βουλευτές και το προσωπικό. 

20. εκτιµά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει 

να αποκτήσει ένα σύγχρονο, εξαιρετικά 

αποτελεσµατικό χώρο εργασίας για τους 

βουλευτές και το προσωπικό. ζητεί 
ωστόσο να µη ληφθεί καµία περιττή και 
δαπανηρή απόφαση πριν τη διενέργεια 
ενδελεχούς ανάλυσης της 
αποδοτικότητας του κόστους· 

Or. en 



 

AM\1059522EL.doc  PE555.200v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

28.4.2015 A8-0144/7 

Τροπολογία  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονοµικό έτος 2016 - Τµήµα Ι - 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

28. καλεί τον Γενικό Γραµµατέα να 

υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή 

Προϋπολογισµών σχετικά µε την 

αξιολόγηση της προεκλογικής εκστρατείας 

για τις εκλογές του Κοινοβουλίου του 

2014, καθώς και για την 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων 

επικοινωνίας που απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό· 

28. καλεί τον Γενικό Γραµµατέα να 

υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή 

Προϋπολογισµών σχετικά µε την 

αξιολόγηση της προεκλογικής εκστρατείας 

για τις εκλογές του Κοινοβουλίου του 

2014, καθώς και για την 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων 

επικοινωνίας που απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό· υπενθυµίζει τις ανησυχίες του 
σχετικά µε τη χρήση δηµόσιου χρήµατος 
για προπαγανδιστικές εκστρατείες αυτού 
του είδους· 

Or. en 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2015/2012(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

30. ζητεί από το Προεδρείο να προχωρήσει 
σε ανεξάρτητη αξιολόγηση της πρώτης 

Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία 

πριν από τη διοργάνωση µιας δεύτερης 

εκδήλωσης· 

30. ζητεί από το Προεδρείο να προχωρήσει 
σε ανεξάρτητη αξιολόγηση της πρώτης και 
δαπανηρής Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για 
τη Νεολαία πριν από τη διοργάνωση µιας 

δεύτερης εκδήλωσης· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

31. σηµειώνει ότι τα εγκαίνια του Σπιτιού 
της Ευρωπαϊκής Ιστορίας προβλέπονται 
για το 2016· ζητεί από τον Γενικό 
Γραµµατέα να υποβάλει στην Επιτροπή 
Προϋπολογισµών εγκαίρως και πριν από 
την ανάγνωση του Κοινοβουλίου το 
φθινόπωρο του 2015, επικαιροποιηµένο 
δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό των 
επιχειρησιακών δαπανών και των 
δαπανών λειτουργίας για τα επόµενα 
πέντε έτη του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας, από την έναρξη λειτουργίας 
του, συµπεριλαµβανοµένης της 
συµµετοχής της Επιτροπής· υπενθυµίζει 
ότι στον προϋπολογισµό του 2014 
δηµιουργήθηκε ένα νέο κονδύλιο 16 03 04 
«Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», στο 
τµήµα III του προϋπολογισµού της 
Ένωσης, για τη συνεισφορά της 
Επιτροπής στο κόστος λειτουργίας του 
Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας· 

31. θεωρεί το Σπίτι της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας περιττό, παραπέµποντας στο 
Parlamentarium, το οποίο διαθέτει ήδη 
ειδικό τµήµα αφιερωµένο στην ιστορία 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· καλεί, για 
τον λόγο αυτό, τον Γενικό Γραµµατέα να 
λάβει υπόψη του εναλλακτικές λύσεις για 
το κτίριο Eastman και να εγκαταλείψει το 
σχέδιο του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας· 

Or. en 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

35. χαιρετίζει την πρόταση για ενίσχυση 
των γραµµατειών των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, προκειµένου να µπορούν οι 

βουλευτές να λαµβάνουν την αναγκαία 

στήριξη σε σχέση µε τον έλεγχο, ιδίως στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν τον 

µεγαλύτερο αριθµό εκτελεστικών και κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, υφιστάµενων ή 

επικείµενων· 

35. χαιρετίζει την πρόταση για ενίσχυση 
των γραµµατειών των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, προκειµένου να µπορούν οι 

βουλευτές να λαµβάνουν την αναγκαία 

στήριξη σε σχέση µε τον έλεγχο, ιδίως στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουν τον 

µεγαλύτερο αριθµό εκτελεστικών και κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, υφιστάµενων ή 

επικείµενων· υπογραµµίζει ότι 
οποιαδήποτε ενίσχυση θα πρέπει 
οπωσδήποτε να συντελεσθεί µόνο µέσω 
αναδιάταξης·  

Or. en 

 

 


