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José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρωηαζη υηθίζμαηος (άρθρο 170 παράγραθος 4 ηοσ Κανονιζμοϊ) για ηην 

ανηικαηάζηαζη ηης μη νομοθεηικής πρωηαζης υηθίζμαηος A8-0298/2015 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρφπαχκοϊ Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηη θέζη ηοσ Σσμβοσλίοσ ωζον 

αθορά ηο ζτέδιο γενικοϊ προψπολογιζμοϊ ηης Εσρφπαχκής Ένφζης για ηο οικονομικω 

έηος 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

Το Δςπωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 314 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 106α ηεο Σπλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

Αηνκηθήο Δλεξγείαο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε 2007/436/ΔΚ, Δπξαηφκ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 7εο Ινπλίνπ 

2007, γηα ην ζχζηεκα ησλ ηδίσλ πφξσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 966/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1605/2002 ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1311/2013 ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 2αο 

Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020
3
 (θαλνληζκφο ΠΓΠ), 

– έρνληαο ππφςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία, ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, κεηαμχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή 

                                                 
1
  ΔΔ L 163, 23.6.2007, ζ. 17. 

2
  ΔΔ L 298, 26.10.2012, ζ. 1. 

3
  ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 884. 
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πεηζαξρία, ηε ζπλεξγαζία ζε δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα θαη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή 

δηαρείξηζε
1
 («δηνξγαληθή ζπκθσλία»), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2016
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2016, πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ζηηο 24 Ινπλίνπ 2015 

(COM(2015)0300), 

– έρνληαο ππφςε ηε ζέζε επί ηνπ ζρεδίνπ γεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, πνπ εγθξίζεθε απφ ην Σπκβνχιην ζηηο 4 

Σεπηεκβξίνπ 2015 θαη δηαβηβάζηεθε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηηο 17 Σεπηεκβξίνπ 

2015 (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

Δπξσπατθφ Σπκβνχιην θαη ην Σπκβνχιην, ηεο 23εο Σεπηεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο: άκεζα επηρεηξεζηαθά, δεκνζηνλνκηθά θαη λνκηθά 

κέηξα ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηε Μεηαλάζηεπζε 

(COM(2015)0490), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 88 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ 

άιισλ ελδηαθεξφκελσλ επηηξνπψλ (A8-0000/2015), 

Τμήμα III 

Γενική επιζκόπηζη 

 

1. ραηξεηίδεη ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο γηα ην 2016 σο βήκα πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε· ζεκεηψλεη, σζηφζν, φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην γηα 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη σο εθ ηνχηνπ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξφηεηλε ην Σπκβνχιην θαη ηελ εζηίαζή ηνπο ζηε δεκνζηνλνκηθή 

επζχλε· 

2. ηνλίδεη φηη ζηελ αλάγλσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2016 απφ ην Κνηλνβνχιην 

απνηππψλνληαη ζε θάπνηνλ βαζκφ νη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εγθξίζεθαλ ζηα 

πξναλαθεξζέληα ςεθίζκαηα ηεο 11εο Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
3
 θαη ηεο 8εο Ινπιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ εληνιή γηα ηνλ ηξηκεξή 

δηάινγν
4
· εθθξάδεη παξφια απηά ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ απφθαζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

λα απνπεηξαζεί λα παξαβηάζεη ηα αλψηαηα φξηα ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή, ην Σπκβνχιην θαη ην 

                                                 
1
  ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 1. 

2
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0172. 

3
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0061. 

4
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0263. 
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Κνηλνβνχιην· ππνζηεξίδεη φηη απηφ είλαη αλεχζπλε ζπκπεξηθνξά κε δεδνκέλε ηε 

δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ· 

3. ηνλίδεη φηη ηα αλψηαηα φξηα πνπ ζπκθσλήζεθαλ δπλάκεη ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ 

πιαηζίνπ (2014-2020) (ΠΓΠ) πξέπεη λα ηεξεζνχλ, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο επηθείκελεο 

επαλεμέηαζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ΠΓΠ· εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ 

απφθαζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα εμαληιήζεη ηα πεξηζψξηα ζηνπο Τνκείο 1α, 1β θαη 3 θαη λα 

αθήζεη κηθξφ πεξηζψξην ειηγκψλ ζηνλ Τνκέα 4 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2016· πηζηεχεη φηη 

ην ινγηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξαβίαζε απηψλ ησλ αλσηάησλ νξίσλ δελ είλαη φηη ηα 

αλψηαηα φξηα είλαη αλεπαξθή, αιιά φηη ην Κνηλνβνχιην πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα πην 

ξεαιηζηηθή θαη ππεχζπλε πξνζέγγηζε ζην ζέκα ησλ δαπαλψλ ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπ 

σο ζπλαξκφδηαο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αξρήο· 

4. ζεσξεί φηη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη 

ε αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο· αλαγλσξίδεη φηη ε θξίζε 

απηή δελ κπνξεί λα ιπζεί κφλνλ κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο· εθθξάδεη παξφια απηά ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ην Κνηλνβνχιην δελ κπφξεζε λα ζέζεη 

πξνηεξαηφηεηεο, λα πεξηθφςεη ηηο ζπαηάιεο θαη λα εζηηάζεη ηηο δαπάλεο ζε κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θξίζεο, ηδίσο απφ ζαθψο πξνζδηνξίζηκεο γξακκέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ παξνπζηάδνπλ πεληρξά πνζνζηά απνξξφθεζεο θαη ρακειά επίπεδα 

εθηέιεζεο· ζεσξεί φηη ε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ απάληεζε ηεο 

Δπξψπεο ζηελ θξίζε· 

5. επηζεκαίλεη ηε δεκνζίεπζε ηεο δηνξζσηηθήο επηζηνιήο αξηζ. 2/2016 ζηηο 14 Οθησβξίνπ 

2015· επηδνθηκάδεη ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ άκβιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο γεσξγίαο· δεηεί, σζηφζν, απφ ηελ Δπηηξνπή λα επαλεμεηάζεη ηνπο Τνκείο 3 θαη 

4 κε ζθνπφ λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη πνπ ζα κπνξνχζαλ ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη λα 

ζπκβάινπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε κέηξσλ γηα ηελ άκβιπλζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη 

πξνζθπγηθήο θξίζεο· 

6. επαλαιακβάλεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Έλσζεο δελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπεη ηηο ήδε αλαιεθζείζεο πνιηηηθέο δεζκεχζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ην Δπξσπατθφ Τακείν Σηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΤΣΔ) θαη 

ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ λέσλ (YEI)· πηζηεχεη φηη ε παξαβίαζε ησλ ελ 

ιφγσ δεζκεχζεσλ φρη κφλν ππνλνκεχεη ηελ καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή αμηνπηζηία ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, αιιά ππνλνκεχεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα θαιπθζνχλ νη επείγνπζεο 

βξαρππξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016· 

7. ηνλίδεη φηη έρεη ζεκαζία λα ηεξεζεί πιήξσο ε θνηλή δήισζε γηα ην ζρέδην πιεξσκψλ 

2015-2016 πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο
1
, ζχκθσλα κε ηελ θνηλή δέζκεπζε γηα κείσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ εθθξεκψλ 

απαηηήζεσλ πιεξσκήο γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπλνρήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2007-2013 

ζε πεξίπνπ 2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016 θαη λα απνθεπρζεί ζην 

κέιινλ απηή ε κε βηψζηκε ζπζζψξεπζε πιεξσκψλ· 

8. ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ησλ εηδηθψλ κεραληζκψλ σο έθηαθησλ κέηξσλ πνπ ζα 

εθαξκφδνληαη ζε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο, θαη ζεσξεί φηη νη ελ ιφγσ κεραληζκνί 

                                                 
1
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0263, Παξάξηεκα ΙΙ. 
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απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη επαξθήο επειημία εληφο ηνπ ΠΓΠ· πηζηεχεη φηη ε ηξέρνπζα 

κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε δηθαηνινγεί ηε ρξήζε εηδηθψλ κεραληζκψλ· 

εθθξάδεη, σζηφζν, ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάιιειε αληίδξαζε ηεο ΔΔ ζηελ θξίζε δελ πξνήιζε απφ ήδε 

πθηζηάκελεο γξακκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηδηαίηεξα απφ εθείλεο ρσξίο εκθαλή 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ ΔΔ· αλεζπρεί γηα ην γεγνλφο φηη ε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζα 

απαηηήζεη ηελ θαη’ επαλάιεςε ρξήζε ησλ εηδηθψλ κεραληζκψλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, 

ππνλνκεχνληαο ηελ ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ζε πεξαηηέξσ απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο ην 

2016· 

Υπο-ηομέαρ 1α – Ανηαγωνιζηικόηηηα για ηην ανάπηςξη και ηην απαζσόληζη 

9. επαλαιακβάλεη φηη ππνζηεξίδεη έλαλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ απαζρφιεζε, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηδίσο 

ησλ γξακκψλ εθείλσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ην κεγαιχηεξν δπλακηθφ ζπκβνιήο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο· αλαγλσξίδεη 

ηνλ δπζκελή αληίθηππν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ βξαρππξφζεζκα νη ζέζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζε νξηζκέλεο γξακκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· επηζπκεί 

σζηφζν λα ζπλερηζηεί ε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ζηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηνπο επφκελνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηεο ΔΔ· 

10. επηζεκαίλεη ηελ πξφζθαηε ζπκθσλία γηα ην ΔΤΣΔ· εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηηο 

πεξηθνπέο πνπ εηζεγήζεθε ην Σπκβνχιην ζε ήδε ζπκθσλεζείζεο δαπάλεο γηα ην 

πξφγξακκα «Οξίδσλ 2020» θαη ηε δηεπθφιπλζε «Σπλδένληαο ηελ Δπξψπε»· εθθξάδεη 

αθφκε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηε δεκνζηνλνκηθά αλεχζπλε απφθαζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

λα απμήζεη πεξαηηέξσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηε 

ζπκθσλία γηα ην ΠΓΠ κε ζθνπφ λα ζηεξίμεη απμήζεηο ζηηο γξακκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα ην πξφγξακκα «Οξίδσλ 2020» θαη ηε δηεπθφιπλζε «Σπλδένληαο ηελ Δπξψπε» ζηα 

πξν ηνπ ΔΤΣΔ επίπεδα, ππνλνκεχνληαο πιήξσο ηελ πξνεγνχκελε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα ην ΠΓΠ· θαιεί φια ηα κέξε λα ζηακαηήζνπλ ηηο πνιηηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο θαη λα ηεξήζνπλ ηηο ζπκθσλίεο ΔΤΣΔ θαη ΠΓΠ πνπ έρνπλ πξνζππνγξάςεη· 

Υπο-ηομέαρ 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαθική ζςνοσή 

11. αληηιακβάλεηαη φηη, ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, δελ ζα πξέπεη λα επηρεηξνχληαη κεηψζεηο θάησ 

απφ ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο· ηνλίδεη, σζηφζν, ηε ζεκαζία ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

ππεπζπλφηεηαο· επηδνθηκάδεη, σο εθ ηνχηνπ, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο 

θαη ζηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο πην αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο σο παξάδεηγκα 

ηεο επξσπατθήο αιιειεγγχεο· 

12. θαηαλνεί φηη ε αλεξγία ησλ λέσλ απνηειεί ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε· 

εθθξάδεη, σζηφζν, ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ απφθαζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα απμήζεη 

ηηο δαπάλεο γηα ηελ YEI πάλσ απφ ην αλψηαην φξην ηνπ ΠΓΠ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο 

εκπξνζζνβαξνχο θαηαβνιήο θνλδπιίσλ θαηά ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε, ηεο 

ζεκαληηθήο πξνρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο φηη δελ ππάξρεη 

επηηαθηηθή αλάγθε αχμεζεο ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2016· ππελζπκίδεη φηη ε απαζρφιεζε απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ 
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κειψλ θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα 

εμαζθαιηζηνχλ πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο θαη αληηκεησπηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα ησλ λέσλ· 

Τομέαρ 2 – Βιώζιμη ανάπηςξη: θςζικοί πόποι 

13. επηδνθηκάδεη ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο· ζπκθσλεί σζηφζν κε ηελ άπνςε 

ηνπ Σπκβνπιίνπ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα βξεζνχλ 

αλεπάξθεηεο, φπσο νη ηξνπνπνηήζεηο δπλάκεη ηνπ ζρεδίνπ δηνξζσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

αξηζ. 7/2015· εγθξίλεη, σο εθ ηνχηνπ, ηηο ζπγθξαηεκέλεο κεηψζεηο πνπ πξφηεηλε ην 

Σπκβνχιην γηα ηηο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ θαη ηηο πιεξσκέο ζηνλ Τνκέα 2· 

14. ππνζηεξίδεη ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ άκβιπλζε ηεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

γεσξγίαο, πνπ επηβεβαηψζεθε ζηε δηνξζσηηθή επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο αξηζ. 2/2016, ηδίσο 

ζηνλ γαιαθηνθνκηθφ ηνκέα, θαη πξνζππνγξάθεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην ζέκα 

απηφ· επηδνθηκάδεη ην γεγνλφο φηη απηή ε δέζκε πεξηιακβάλεη θάζκα κέηξσλ κε ζηφρν 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ ηνπ ξσζηθνχ εκπάξγθν ζηνπο 

επξσπαίνπο αγξφηεο· 

Τομέαρ 3 – Αζθάλεια και ιθαγένεια 

15. επηδνθηκάδεη ηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξνηείλνληαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ην 2016 θαη ζηε δηνξζσηηθή επηζηνιή αξηζ. 2/2016 πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνπο πξφζθπγεο· δηεξσηάηαη σζηφζν θαηά πφζνλ ε Δπηηξνπή έρεη 

εμεηάζεη επαξθψο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αλαθαηαλνκήο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Τνκέα 3, 

δεδνκέλνπ, ηδίσο, φηη ην Σπκβνχιην κπφξεζε λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο χςνπο 25 

εθαηνκκπξίσλ επξψ ζε πηζηψζεηο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ θαη 35 εθαηνκκπξίσλ επξψ 

ζε πηζηψζεηο πιεξσκψλ· επηθξίλεη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ κέζνπ επειημίαο γηα πνζφ χςνπο 

1,5 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ σο ζπλέπεηα ηεο αδπλακίαο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ λα εμνηθνλνκήζεη πφξνπο· επαλαιακβάλεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ππάξρνπλ 

πνιιέο γξακκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ Τνκέα 3 κε κηθξή απνδεδεηγκέλε ελσζηαθή 

πξνζηηζέκελε αμία, ησλ νπνίσλ νη πξνβιεπφκελεο επί ηνπ παξφληνο πηζηψζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα δηνρεηεπηνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη πξνζθπγηθήο 

θξίζεο·  

16. πηζηεχεη φηη ρξεηάδεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ αζχινπ θαη 

κεηαλάζηεπζεο· ζεσξεί φηη ρξεηάδνληαη καθξνρξφληεο πξαθηηθέο, βηψζηκεο θαη ινγηθέο 

ιχζεηο γηα λα κε ραζνχλ θη άιιεο δσέο ζηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο αζχινπ ζηελ ΔΔ, 

θαζψο θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί απνηειεζκαηηθή ζπλνξηαθή θαη εζσηεξηθή αζθάιεηα·  

Τομέαρ 4 – Η Δςπώπη ζηον κόζμο 

17. επηζεκαίλεη ηηο κεγάιεο απμήζεηο ησλ δαπαλψλ ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ην 2016 ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015· ζπκθσλεί κε ην 

Σπκβνχιην φηη απηέο νη απμήζεηο δαπαλψλ δελ επηηξέπνπλ επαξθέο πεξηζψξην έσο ηα 

αλψηαηα φξηα· πξνζππνγξάθεη ηε ζέζε ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ εμαθνινπζεί λα 

αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ νη νπνίεο πξφθεηηαη λα θαηεπζπλζνχλ 

πξνο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε ζθνπφ λα ζπκβάινπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ζέκαηα γεηηνλίαο· εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλφο 
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φηη ε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζα αθήζεη πεξηζψξην κφλνλ 50.000 επξψ ζηνλ Τνκέα 4, 

πνζφ εληειψο αλεπαξθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ πεξηζηάζεσλ ην 2016· 

επηζεκαίλεη, σο παξάδεηγκα απξφβιεπηεο πεξίζηαζεο, ην θνηλφ ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ κε 

ηελ Τνπξθία πνπ ζπκθσλήζεθε απφ ην Σπκβνχιην ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2015
1
 ην νπνίν ε 

ΔΔ δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη δεθηή ε ζέζε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· 

18. ραηξεηίδεη, σζηφζν, ηα κέηξα πνπ εμαγγέιζεθαλ ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

23εο Σεπηεκβξίνπ 2015, θαη επηβεβαηψζεθαλ κε ηε δηνξζσηηθή επηζηνιή αξηζ. 2/2016· 

δηεξσηάηαη θαηά πφζνλ ε Δπηηξνπή έρεη εμεηάζεη ηηο εμνηθνλνκήζεηο πνπ δηαπίζησζε ην 

Σπκβνχιην ζηνλ Τνκέα 4· επαλαιακβάλεη φηη ην ζρέδην δηνξζσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

αξηζ. 7/2015 απέδεημε φηη κηα ζεκαληηθή αλαθαηαλνκή ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο είλαη 

δπλαηή· ηνλίδεη φηη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη απφ κφλνη ηνπο δελ ζα επηιχζνπλ ηε 

κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε· πηζηεχεη φηη ε πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ζα 

πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνπο θαηάιιεινπο ζηφρνπο θαη λα είλαη δηαθαλήο θαη ππεχζπλε 

ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ηθαλνπνηεί ηελ πξσηαξρηθή αλάγθε· 

19. πηζηεχεη φηη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη 

πξνζθπγηθήο θξίζεο ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ ζηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ζηηο 

ζπλέπεηεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ππνζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ θνληά ζηηο ρψξεο 

θαηαγσγήο ηνπο, φπσο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ζρεηηθψλ νξγαληζκψλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Τακείνπ ηεο ΔΔ ζηε Σπξία·    

Τομέαρ 5 - Γιοίκηζη  

20. πηζηεχεη φηη νη πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζε επίπεδν 

εζληθψλ δηνηθήζεσλ ζα πξέπεη λα ηζρχζνπλ θαη γηα ηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηεο 

Δπηηξνπήο· ζεσξεί φηη, κε γλψκνλα ηηο πνιιαπιέο θξίζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ΔΔ, 

θπξίσο ηηο ζπλερηδφκελεο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη λα επηρεηξήζεη ζπκβνιηθά ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε ζθνπφ λα επηδείμεη 

ηελ αιιειεγγχε ηεο πξνο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εζληθέο δηνηθήζεηο·   

Οπγανιζμοί 

21. πξνζππνγξάθεη, ελ γέλεη, ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο δεκνζηνλνκηθέο 

αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ· ζπκθσλεί κε ηελ απφθαζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα απμήζεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνπο νξγαληζκνχο κε επίθεληξν ηεο δξάζεο ηνπο ηε κεηαλάζηεπζε, 

δειαδή ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία Υπνζηήξημεο γηα ην Άζπιν, ηνλ Frontex, ηελ Δπξσπφι, 

ηελ Eurojust, ηνλ eu.LISA, ηελ CEPOL θαη ηνλ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ· 

εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηηο απφπεηξεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα απμήζεη ηηο δαπάλεο 

ζρεηηθά κε άιινπο νξγαληζκνχο πνπ ζαθψο δελ έρνπλ πξνηεξαηφηεηα· 

Πληπωμέρ 

22. ππελζπκίδεη πξνεγνχκελεο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβαλ ην Κνηλνβνχιην, ην Σπκβνχιην θαη ε 

Δπηηξνπή λα απνθεχγνπλ αλεμφθιεηνπο ινγαξηαζκνχο· εθθξάδεη, σο εθ ηνχηνπ, ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ απφθαζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα απμήζεη ππεξβνιηθά θάπνηεο 

                                                 
1
  Σπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 15εο Οθησβξίνπ 2015, EUCO 26/15.  
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αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή ζα δπζθνιεπηεί πνιχ λα κεηαηξέςεη ζε 

πιεξσκέο· εθθξάδεη επίζεο ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ λα 

πεξηθφπηεη ζπζηεκαηηθά ηηο δαπάλεο πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ηηο αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ· 

θαιεί θαη ηα δχν ζεζκηθά φξγαλα λα ελεξγνχλ ππεχζπλα· 

Άλλα τμήματα 

Τμήμα I – Δςπωπαϊκό Κοινοβούλιο 

23. ηνλίδεη φηη κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ ζαθείο εμνηθνλνκήζεηο δαπαλψλ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ηδίσο ζηε θαξζνθσκσδία κε ηηο ζπλφδνπο νινκέιεηαο 

θαη ζηηο Βξπμέιιεο θαη ζην Σηξαζβνχξγν· πξνηξέπεη ην Κνηλνβνχιην θαη ην Σπκβνχιην 

λα δεκηνπξγήζνπλ ράξηε πνξείαο πξνο κία εληαία έδξα, φπσο δεηείηαη απφ επξεία 

πιεηνςεθία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ έθζεζε Fox-Häfner πνπ εγθξίζεθε ζηηο 20 

Ννεκβξίνπ 2013
1
· πηζηεχεη φηη ηα ηαμίδηα κεηαμχ Βξπμειιψλ θαη Σηξαζβνχξγνπ έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε θάζε πξνζπάζεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα θαίλεηαη δεκνζηνλνκηθά 

ππεχζπλν, θαη αλαηξεί θαη’ νπζίαλ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη πνιίηεο γηα ην 

Κνηλνβνχιην·   

24. πηζηεχεη φηη ην Κνηλνβνχιην κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη πεξαηηέξσ ζεκαληηθά πνζά ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, κε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, κείσζε ηεο 

απαίηεζεο γηα ρψξνπο γξαθείσλ θαη θηηξίσλ· αθχξσζε ζρεδίσλ φπσο ην «Σπίηη ηεο 

Δπξσπατθήο Ιζηνξίαο»· θαη παχζε ηεο ππέξκεηξεο πξνψζεζεο πνιηηηθήο απφ ην ίδην ην 

Κνηλνβνχιην· 

25. ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα εμνηθνλνκεζνχλ θη άιινη πφξνη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ δηαθνηλνβνπιεπηηθψλ αληηπξνζσπεηψλ, ησλ αληηπξνζσπεηψλ ζε 

κηθηέο θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο θαη ησλ αληηπξνζσπεηψλ ζε επηηξνπέο 

θνηλνβνπιεπηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζε πνιπκεξείο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλειεχζεηο κε 

ζθνπφ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζσπεηψλ πνπ ζηέιλνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο· 

26. ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ θη άιιεο εμνηθνλνκήζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εηζθνξψλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

θαη ηδξπκάησλ, θαη γηα ηα έμνδα θνηλνβνπιεπηηθήο επηθνχξεζεο· ζεκεηψλεη φηη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο έρεη δηαηππψζεη πξφηαζε ζην Πξνεδξείν πξνο επίηεπμε λέαο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ δηαπηζηεπκέλσλ θνηλνβνπιεπηηθψλ βνεζψλ θαη ηνπηθψλ βνεζψλ· αλακέλεη φηη ε 

ηειηθή απφθαζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηνλ Ινχιην 2016 ην αξγφηεξν θαη ζα ηεξήζεη ηε 

δηάξθεηα ησλ πθηζηακέλσλ ζπκβάζεσλ· 

27. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν 

κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά 5%, ε νπνία είλαη αληίζεηε κε ην πλεχκα θαη ηελ αξρή πνπ 

ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ Δπηηξνπή θαη ην Σπκβνχιην ζην πιαίζην ηεο δηνξγαληθήο 

ζπκθσλίαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013
2
· ζεκεηψλεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ φζνλ αθνξά ηελ απαιιαγή γηα ην 2013
3
· πηζηεχεη φηη κηα κείσζε 

                                                 
1
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0498. 

2
  ΔΔ C 373, 20.12.2013, ζ. 5.  

3
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2015)0121. 
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θαηά 10% ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ρσξίο λα 

επεξεαζηνχλ θαη’ νπδέλα ηξφπν νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ βνπιεπηψλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ· επαλαιακβάλεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ν 

νπνίνο αλέξρεηαη ζε 35 άηνκα, πεξηιακβαλνκέλσλ δχν νδεγψλ θαη ελφο πξνζσπηθνχ 

θιεηήξα· ζπκθσλεί φηη απηφ δεκηνπξγεί πνιιά εξσηεκαηηθά θαη απηφ ζπληζηά αξλεηηθφ 

παξάδεηγκα γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δεκνζηνλνκηθή ππεπζπλφηεηα εληφο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· 

28. ζεκεηψλεη ηελ αληίζεηε γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ· πξνηείλεη, εάλ επηδηψθεηαη κεηαξξχζκηζε, απηή λα είλαη νπδέηεξε απφ 

δεκνζηνλνκηθή άπνςε· 

29. δεηεί πιήξε αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ψζηε λα αμηνινγεζεί ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπο γηα ηελ 

ΔΔ· 

o 

o     o 

30. παξακέλεη πεπεηζκέλν φηη ν επξσπατθφο πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα παξέρεη 

πποζηιθέμενη αξία θαη λα κελ θαηαζηξαηεγεί ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ· θαιεί φια ηα κέξε λα θαηαξηίζνπλ έλα ππεχζπλν 

πξνυπνινγηζκφ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ άκβιπλζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θαη 

πξνζθπγηθήο θξίζεο· 

31. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηα άιια ελδηαθεξφκελα ζεζκηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο θαη ζηα εζληθά 

θνηλνβνχιηα. 

Or. en 

 

 


