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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018  

(11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενεργείας, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 

2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου2, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 

περίοδο 2014-20203 (κανονισμός για το ΠΔΠ), 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με την κατάσταση 

προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό 

έτος 20186, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

οικονομικό έτος 2018, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 2017 

(COM(2017)0400), 

– έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

οικονομικό έτος 2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και 

                                                           
1 ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105. 
2 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884. 
4 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0085. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0114. 
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διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 (11815/2017 – 

C8-0313/2017), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εντολή για τον 

τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 20181, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των 

άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0299/2017), 

Τμήμα III 

Γενική επισκόπηση 

1. τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2018 από το Κοινοβούλιο 

αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική 

πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές και της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την εντολή για τον 

τριμερή διάλογο· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση, ιδιαίτερα η 

απασχόληση των νέων, η ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στο επίκεντρο 

των εν λόγω προτεραιοτήτων· 

2. τονίζει ότι η Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις και είναι 

πεπεισμένο ότι, σε πλαίσιο σεβασμού της δημοσιονομικής πειθαρχίας, πρέπει να 

διατεθούν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για να 

εκπληρωθούν οι πολιτικές προτεραιότητες και να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να 

δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις εν λόγω 

προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της Ένωσης θα πρέπει να βασίζονται στην 

αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και να τηρούν την αρχή της επικουρικότητας· 

3. επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στη χρηματοδότηση πολιτικών της Ένωσης που 

ενισχύουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειές της 

μέσω επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση, τις υποδομές, τις ΜΜΕ και την 

απασχόληση, ιδίως μεταξύ των νέων· αδυνατεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η 

Ένωση μπορεί να επιτύχει πρόοδο στους εν λόγω τομείς, δεδομένων των περικοπών που 

προτείνει το Συμβούλιο στο πλαίσιο του υποτομέα 1α· αποφασίζει αντ’ αυτού να 

ενισχύσει περαιτέρω προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που έχουν πολύ υψηλό 

ποσοστό εκτέλεσης και τα οποία, λόγω υπερπροσφοράς υποβαλλόμενων προτάσεων, 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά τις αιτήσεις· 

4. παραμένει προσηλωμένο στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων για το ΕΤΣΕ, και συγκεκριμένα να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο 

που έχουν οι σχετικές με το ΕΤΣΕ περικοπές στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τον 

μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισμού· προτείνει, ως εκ τούτου, να αντισταθμιστούν οι περικοπές αυτές μέσω 

της αποκατάστασης του αρχικού ετήσιου προφίλ των δύο αυτών προγραμμάτων, 

                                                           
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0302. 
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προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν πλήρως τους στόχους που 

συμφωνήθηκαν κατά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας·   

5. εκφράζει την πολιτική στήριξή του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Σώματος 

Αλληλεγγύης (ESC), και επικροτεί τη σχετική νομοθετική πρόταση της Επιτροπής· 

θεωρεί ωστόσο ότι, μέχρι να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση του ESC 

και να εγκριθεί ο σχετικός κανονισμός σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

δεν θα πρέπει να εγγραφούν κονδύλια για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 

2018· αποφασίζει, συνεπώς, ότι οι σχετικές πιστώσεις και ανακατανομές που έχουν 

εγγραφεί από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2018 (ΣΠ), θα πρέπει προς 

το παρόν να αναιρεθούν, δεδομένου ότι η απόφαση για τον προϋπολογισμό του 2018 δεν 

θα πρέπει να προδικάζει με κανένα τρόπο την έκβαση των νομοθετικών 

διαπραγματεύσεων· εξακολουθεί να παραμένει πλήρως προσηλωμένο στη δέσμευσή του 

να ενσωματώσει αμέσως την απόφαση για τη χρηματοδότηση του ESC στον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση 

που οι διαπραγματεύσεις για τον σχετικό κανονισμό δεν ολοκληρωθούν πριν από το 

τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2018·  

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανεργία των νέων παραμένει σε 

πρωτοφανή επίπεδα, και είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες 

προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νέων 

Ευρωπαίων· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει την Πρωτοβουλία για την 

Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) πέρα από το επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή για το 

2018· τονίζει ότι η εν λόγω ενίσχυση θα πρέπει να θεωρείται επιπρόσθετη των 

συνολικών πιστώσεων που εγκρίθηκαν σε πολιτικό επίπεδο για την ΠΑΝ στο πλαίσιο 

της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, και όχι απλή προκαταβολή του εν λόγω 

κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 2018·  

7. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη 

οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στην Ένωση και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει την 

ανάπτυξη και τη μεγέθυνση· τονίζει ότι, το 2018, τα προγράμματα της πολιτικής για τη 

συνοχή αναμένεται να ανακτήσουν ταχύτητα και να αρχίσουν να λειτουργούν με 

κανονικούς ρυθμούς· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για την εξασφάλιση 

επαρκών πιστώσεων για τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία αποτελούν μία από τις 

βασικές πολιτικές της Ένωσης· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις απαράδεκτες 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο· καλεί 

τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση του ορισμού των διαχειριστικών 

αρχών, των ελεγκτικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης, και την επιτάχυνση των 

ρυθμών εκτέλεσης· επιπλέον καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει περισσότερο όσον 

αφορά την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών·  

8. πιστεύει ότι, μολονότι επί του παρόντος η έξαρση της μεταναστευτικής και προσφυγικής 

κρίσης δείχνει να έχει υποχωρήσει, η Ένωση πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να 

ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε μελλοντικό απρόβλεπτο γεγονός στον εν λόγω τομέα και 

να ακολουθεί πιο προορατική προσέγγιση στον τομέα της μετανάστευσης· παροτρύνει, 

ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παρακολουθεί διαρκώς την επάρκεια των πιστώσεων στο 

πλαίσιο του τομέα 3 και να κάνει πλήρη χρήση όλων των διαθέσιμων δυνάμει του 

τρέχοντος ΠΔΠ μέσων για την έγκαιρη αντιμετώπιση οποιουδήποτε απρόβλεπτου 

γεγονότος για το οποίο ενδέχεται χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι, 
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αν και η Ένωση κατόρθωσε να θέσει σε εφαρμογή ορισμένους μηχανισμούς που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, πάνω από εκατό χιλιάδες 

πρόσφυγες και μετανάστες έχουν καταφθάσει, μέχρι τώρα εντός του 2017, στην Ευρώπη 

από τη θάλασσα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

(UNHCR)· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει σε περιορισμένο βαθμό το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και 

τους οργανισμούς με αρμοδιότητες στον τομέα του ασύλου, όπως η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο η οποία πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκείς 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους· επισημαίνει, για ακόμη μία φορά, ότι το ανώτατο 

όριο του τομέα 3 είναι εντελώς ανεπαρκές προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη 

χρηματοδότηση για την εσωτερική διάσταση της μεταναστευτικής και προσφυγικής 

κρίσης, καθώς και για άλλα προγράμματα προτεραιότητας, όπως τα προγράμματα στον 

τομέα του πολιτισμού και της ιθαγένειας· 

9. υπογραμμίζει ότι ο τομέας 3 έχει κινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία έτη 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, και ότι οι εν 

λόγω δράσεις θα πρέπει να συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειάζεται· σημειώνει, 

ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση που έχει παρασχεθεί έως τώρα δεν επαρκεί· αποφασίζει, 

για τον λόγο αυτό, να ενισχύσει οργανισμούς στον τομέα της Δικαιοσύνης και των 

Εσωτερικών Υποθέσεων οι οποίοι, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και πρόσθετων 

καθηκόντων, αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού και χρηματοδότησης κατά τα 

τελευταία χρόνια· 

10.  υπογραμμίζει ότι, υπό το πρίσμα των πρόσφατων ανησυχιών για την ασφάλεια σε 

ολόκληρη την Ένωση, η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 3 θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη μέτρα που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της Ένωσης· 

11. επαναλαμβάνει ότι μεγάλο μέρος της λύσης για τη μεταναστευτική και προσφυγική 

κρίση, καθώς και για τις ανησυχίες των πολιτών της Ένωσης σε σχέση την ασφάλεια, 

έγκειται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και στη διάθεση 

επαρκών οικονομικών πόρων για τα εξωτερικά μέσα με στόχο την αντιμετώπιση 

ζητημάτων όπως η φτώχεια, η έλλειψη απασχόλησης, εκπαίδευσης και οικονομικών 

ευκαιριών, η αστάθεια, οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή, ζητήματα που 

αποτελούν τις βασικές αιτίες στις οποίες οφείλονται οι αυξανόμενες μεταναστευτικές 

ροές· θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τους 

οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του τομέα 4, οι οποίοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν εξίσου όλες οι εξωτερικές προκλήσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι πόροι είναι σαφώς ανεπαρκείς και θα πρέπει να αυξηθούν με πιο 

ουσιαστικό τρόπο· 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την προετοιμασία της θέσης του, το 

Κοινοβούλιο δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις 

που θα είχε μια ενδεχόμενη πολιτική απόφαση για επέκταση της Διευκόλυνσης για τους 

Πρόσφυγες στην Τουρκία (ΔΠΤ)· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες 

πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων 

εξωτερικών σχεδίων της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, σε περίπτωση παράτασης 

της ΔΠΤ, να προτείνει τη χρηματοδότησή της με νέους πόρους και να ζητήσει να 

συμμετάσχουν περισσότερες τοπικές ΜΚΟ στην εφαρμογή της· επισημαίνει ότι το 

ανώτατο όριο του τομέα 4 είναι εντελώς ανεπαρκές για να επιτρέψει μια βιώσιμη και 
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αποτελεσματική απόκριση στις σημερινές εξωτερικές προκλήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης· 

13. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να υποστηρίζει την εκπλήρωση 

των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των μακροπρόθεσμων στόχων της ίδιας της 

Ένωσης για το κλίμα, με την υλοποίηση του στόχου για διάθεση του 20% των δαπανών 

του ΠΔΠ 2014-2020 για το κλίμα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 

Επιτροπή δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για την επίτευξη 

αυτών των στόχων· ως εκ τούτου, προτείνει αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για 

δράσεις σχετικά με το κλίμα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτές οι αυξήσεις δεν αρκούν και 

καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όλες τις αναγκαίες προτάσεις για την επίτευξη των 

στόχων στα προσεχή σχέδια προϋπολογισμών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 8,2% 

των συνολικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προτείνονται στο ΣΠ έχουν 

σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας· τονίζει ότι μια ετήσια αύξηση της τάξης 

του 0,1% έρχεται σε αντίθεση με την ανησυχητική και επιταχυνόμενη μείωση των ειδών 

και των οικοτόπων· 

14. εκτιμά το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η Επιτροπή ενσωμάτωσε τη νέα προσέγγιση 

κατάρτισης προϋπολογισμού που εστιάζεται στα αποτελέσματα στην εσωτερική 

διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού προκειμένου να επανεξετάσει τις δαπάνες 

με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα και να εντοπίσει ενδεχόμενες 

προσαρμογές·  

15. αποκαθιστά τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο ΣΠ· αδυνατεί να κατανοήσει 

τη λογική των προτεινόμενων περικοπών, για παράδειγμα στο πρόγραμμα «Ορίζων 

2020» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), δύο προγράμματα που ήδη 

επηρεάζονται από ανακατανομές προς το ΕΤΣΕ, καθώς και στις εξωτερικές πολιτικές· 

αμφισβητεί, εν πάση περιπτώσει, τη δήλωση του Συμβουλίου ότι στόχος του ήταν οι 

γραμμές του προϋπολογισμού με χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης ή ικανότητα απορρόφησης 

πόρων, διότι τούτο δεν θεμελιώνεται από τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία εκτέλεσης 

και αγνοεί τους διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης ορισμένων προγραμμάτων·   

16. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, για την επαρκή χρηματοδότηση όλων των επιτακτικών 

αναγκών, και λαμβανομένων υπόψη των πολύ στενών περιθωρίων του ΠΔΠ για το 2018, 

θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα ευελιξίας που διατίθενται στον κανονισμό για το 

ΠΔΠ· αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί αυτή την προσέγγιση και ότι θα 

επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συνδιαλλαγής, ώστε να μπορέσει η Ένωση 

να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις· 

υπογραμμίζει ότι η απόκλιση κάθε οικονομικού έτους από τον αρχικό προγραμματισμό 

στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ συνηγορεί υπέρ της προσαρμογή προς τα άνω των 

ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020· 

17. καθορίζει το συνολικό επίπεδο πιστώσεων για το 2018 σε 162 597 930 901 EUR σε 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 146 712 004 932 EUR σε πιστώσεις πληρωμών·   

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

18. απορρίπτει τις αδικαιολόγητες περικοπές ύψους 750 εκατομμυρίων EUR που προτείνει 

το Συμβούλιο στον υποτομέα 1α, ποσό το οποίο από μόνο του αντιπροσωπεύει περίπου 
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τα δύο τρίτα των συνολικών περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων στους τομείς του ΠΔΠ· σημειώνει ότι οι εν λόγω περικοπές 

έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει το ίδιο το 

Συμβούλιο· 

19. εμμένει στην άποψη ότι προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία 

θέσεων εργασίας στην Ένωση, η τόνωση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία, 

την παιδεία, τις υποδομές και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχει 

καίρια σημασία· προειδοποιεί ότι οι περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο θα έθεταν σε 

κίνδυνο προγράμματα με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και άμεσο 

αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, όπως το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020» ή ο μηχανισμός CEF· επισημαίνει, ιδίως, ότι απαιτείται επαρκής 

χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ανάπτυξη στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, η πρωτοπορία στην ψηφιοποίηση 

και η στήριξη για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα αυτό έχει δείξει 

ότι διαθέτει ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι το 83% των έργων που 

χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 2020» δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς στήριξη στο 

επίπεδο της Ένωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία του μέσου χρηματοδότησης του 

μηχανισμού CEF για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και για την επίτευξη Ενιαίου 

Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· αποφασίζει, κατά συνέπεια, να αναιρέσει όλες τις 

περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο και, επιπλέον, να αποκαταστήσει πλήρως 

το αρχικό προφίλ των γραμμών του «Ορίζοντας 2020» και του CEF που υπέστησαν 

περικοπές για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ· 

20. τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να ενισχυθούν τόσο το σκέλος του Erasmus+ που αφορά 

την εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και το σκέλος που αφορά τη νεολαία, ως μέρος των 

στρατηγικών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή νεολαία· 

21. τονίζει ότι η επαρκής οικονομική στήριξη για πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιχειρηματίες 

και ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης, δεδομένου ότι 

αυτές αποτελούν την κύρια πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη· 

επισημαίνει ότι η εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι 

ουσιώδους σημασίας για να παραμείνουν οι ΜΜΕ ανταγωνιστικές και για να ενισχυθούν 

στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στην εσωτερική αγορά αλλά και στην παγκόσμια αγορά· 

22. αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει περαιτέρω, πέρα από το ΣΠ και τα προφίλ που 

προβλέπονταν πριν από το ΕΤΣΕ και το ESC, τα προγράμματα που είναι καίριας 

σημασίας για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα οποία 

αντανακλούν τις ευρύτερα συμφωνημένες προτεραιότητες της Ένωσης, ήτοι το 

Erasmus+, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (Marie Curie, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, 

μέσο για τις ΜΜΕ), το COSME και το EaSI (Progress και Eures)· καλεί την Επιτροπή να 

διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για τις γραμμές του προϋπολογισμού τις σχετικές με τη 

δέσμη μέτρων ασύρματης πρόσβασης WIFI4EU και να τηρήσει τη δέσμευσή της όσον 

αφορά τις επενδύσεις μεταξύ 2017 και 2020·  

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη κονδυλίου για τις ειδικές ετήσιες 

εκδηλώσεις στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2018, πράγμα που θα επιτρέψει 

να αναπτύξουν οι πολίτες το αίσθημα ότι ανήκουν στην Ευρώπη· σημειώνει ότι οι ειδικές 
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ετήσιες εκδηλώσεις θα πρέπει να υπηρετούν αποδεδειγμένα την προστιθέμενη αξία για 

τους ευρωπαίους πολίτες σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης·   

24. επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχουν οι προσπάθειες τόνωσης της συνεργατικής 

έρευνας στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

κύριες αδυναμίες σε επίπεδο ικανοτήτων σε μια εποχή κατά την οποία οι διεθνείς 

εξελίξεις και αβεβαιότητες καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη 

εντατικοποίησης των προσπαθειών της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας· πιστεύει ότι οι 

πρόσθετες δαπάνες σε επίπεδο Ένωσης για έρευνα στον τομέα της άμυνας θα πρέπει να 

αντισταθμιστούν από εξοικονομήσεις σε εθνικό επίπεδο· υποστηρίζει την αύξηση των 

πόρων για την προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· 

ζητεί να καταρτιστεί ερευνητικό πρόγραμμα για την άμυνα με ειδικό προϋπολογισμό 

εντός του προσεχούς Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, επαναλαμβάνει ωστόσο την 

πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις και όχι εις 

βάρος υφιστάμενων προγραμμάτων της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να 

βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική 

βιομηχανία· 

25. θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν αυξημένοι πόροι στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 

2018, προκειμένου να διενεργηθεί ολοκληρωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των 

κινδύνων που προέρχονται από τρίτες χώρες όσον αφορά στρατηγικές ανεπάρκειες στον 

τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στο 

άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/8491, καθώς και με σκοπό να καταρτιστεί κατάλογος 

δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου· 

26. αυξάνει, ως εκ τούτου, το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον 

υποτομέα 1α κατά 143,9 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ (εξαιρουμένων 

της αποκατάστασης στα επίπεδα προ του ΕΤΣΕ και προ του ESC, των δοκιμαστικών 

σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), αύξηση η οποία θα χρηματοδοτηθεί 

στο πλαίσιο του διαθέσιμου περιθωρίου, καθώς και με περαιτέρω κινητοποίηση του 

συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων· 

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 

27. αποδοκιμάζει τις περικοπές ύψους 240 εκατομμυρίων EUR τις οποίες πρότεινε το 

Συμβούλιο για τις πληρωμές στο πλαίσιο του υποτομέα 1β, μεταξύ άλλων στις γραμμές 

στήριξης, και τις ακυρώνει, εν αναμονή επικαιροποιημένων προβλέψεων από την 

Επιτροπή· 

28. σημειώνει με αυξανόμενη ανησυχία ότι οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εφαρμογή 

των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) έχουν υπονομεύσει την 

αποτελεσματικότητά τους και θέτουν υπό πίεση τις διαχειριστικές αρχές και τους 

δικαιούχους· επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά ότι υπάρχει κίνδυνος οι τρέχουσες 

                                                           
1 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής 

(ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73). 
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καθυστερήσεις να οδηγήσουν σε συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών κατά το 

δεύτερο ήμισυ του παρόντος ΠΔΠ και κατά την έναρξη του επόμενου· επαναλαμβάνει 

σθεναρά την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να ζητεί συμβουλές και συνδρομή από 

την Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στον ορισμό των 

διαχειριστικών αρχών, των αρχών πιστοποίησης και των ελεγκτικών αρχών· εκφράζει 

περαιτέρω την ανησυχία του για την τάση περιορισμού του μεγέθους και για την έλλειψη 

ακρίβειας στις εκτιμήσεις των κρατών μελών·  

29. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά 

επίπεδα στην Ένωση· τονίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι 

σημαντικό να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις 

για τη νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του 

ΕΚΤ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία όσον αφορά την ανάγκη παροχής 

νέας χρηματοδότησης για την ΠΑΝ, καθώς και για τη συμπερίληψη των αντίστοιχων 

πιστώσεων στο ΣΠ για το 2018· θεωρεί, ωστόσο, ότι, λόγω των προκλήσεων και των 

κινδύνων που προκύπτουν από την ανεργία των νέων, η ΠΑΝ θα πρέπει να διαθέτει 

ενισχυμένες πιστώσεις και, ως εκ τούτου, αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων για την ΠΑΝ σε 600 εκατομμύρια EUR για το 2018· επιπλέον, θεωρεί ότι 

οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά τη νεολαία και τη μαθητεία, 

θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· 

30. επικροτεί το νέο χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 142,8 εκατομμυρίων EUR που 

δημιουργήθηκε για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την περίοδο 2017-2020· 

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 

 

31. υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των πιστώσεων για τη 

χρηματοδότηση των αναγκών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σημαντικά χαμηλότερο ποσό των εσόδων για ειδικό 

προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2018· σημειώνει τις περικοπές του 

Συμβουλίου, ύψους 275 εκατομμυρίων EUR, αλλά θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή της 

Επιτροπής θα πρέπει να παραμείνει η βάση για κάθε αξιόπιστη αναθεώρηση των 

πιστώσεων του ΕΓΤΕ, και αποκαθιστά αναλόγως τα επίπεδα του ΣΠ, εν αναμονή της 

εξέτασης της εν λόγω διορθωτικής επιστολής στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής· 

32. τονίζει ότι τα προγράμματα αποθεματοποίησης έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά 

τους σε καιρούς κρίσης και ότι τυχόν μείωση των χρηματοδοτικών μέσων που έχουν 

προβλεφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού θα ήταν αντιπαραγωγική·  

33. υπογραμμίζει ότι μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έγκειται 

στην επαρκή στήριξη των νέων στις αγροτικές περιοχές· προτείνει, συνεπώς, αύξηση 

ύψους 50 εκατομμυρίων EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για τις ενισχύσεις για νέους 

γεωργούς· τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων στα αλιευτικά 

επαγγέλματα με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ένωσης· 

34. αποφασίζει, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με τις 

διεθνείς δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να προτείνει αύξηση 
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κατά 21,2 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για δράσεις σχετικά με το 

κλίμα· επαναλαμβάνει ότι τόσο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και το ECOFIN 

βεβαίωσαν ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν συμβαδίζει με τους στόχους της για το 

κλίμα· 

35.  αυξάνει, συνεπώς, τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 78,1 εκατομμύρια EUR, 

αφήνοντας με τον τρόπο αυτό περιθώριο 619,7 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο 

για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 2 μετά την αφαίρεση των 

δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών· 

Τομέας 3 - Ασφάλεια και ιθαγένεια 

36. τονίζει ότι, για το Κοινοβούλιο, η αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης και 

ασφάλειας πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Ένωσης, και 

επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 έχει αποδειχθεί 

εντελώς ανεπαρκές για την κατάλληλη χρηματοδότηση της εσωτερικής διάστασης αυτών 

των προκλήσεων·  

37. σημειώνει ότι, ενώ ο αριθμός των διελεύσεων μεταναστών από τις διαδρομές μέσω της 

κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου προς την Ένωση μειώθηκε κατά τους πρώτους 

εννέα μήνες του 2017, παραμένει η πίεση που ασκείται στη διαδρομή της δυτικής 

Μεσογείου· σημειώνει ότι πάνω από εκατό χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες εισήλθαν 

στην Ευρώπη από τη θάλασσα τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, από αυτούς δε πάνω 

από το 75% καταφθάνουν στην Ιταλία και οι υπόλοιποι κατανέμονται μεταξύ Ελλάδας, 

Κύπρου και Ισπανίας· θεωρεί ότι απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησης προκειμένου 

να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, και 

συγκεκριμένα μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την 

υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τη βελτίωση των μέτρων και πρακτικών 

ένταξης για όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, ειδικά τους ασυνόδευτους 

ανηλίκους, και, όπου χρειάζεται, τη διενέργεια επιχειρήσεων ασφαλούς επιστροφής για 

όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού της αρχής της 

μη επαναπροώθησης· στο πλαίσιο αυτό, επιμένει επίσης ότι η EASO πρέπει να 

εφοδιαστεί με επαρκείς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για να μπορεί να 

εκπληρώνει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί· 

38. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέας γραμμής του προϋπολογισμού για ένα ταμείο 

έρευνας και διάσωσης που θα στηρίζει τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 

τους δυνάμει του διεθνούς ναυτικού δικαίου· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 

νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ταμείου έρευνας και διάσωσης της ΕΕ· 

39. είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανησυχίες των 

πολιτών της Ένωσης σε σχέση με την ασφάλεια, ο προϋπολογισμός του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας χρειάζεται πρόσθετες πιστώσεις ώστε να εξοπλιστούν καλύτερα 

τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού 

οργανωμένου εγκλήματος, της ριζοσπαστικοποίησης και του κυβερνοεγκλήματος· 

υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι πρέπει να παρέχονται επαρκείς πόροι για την ενίσχυση των 

υποδομών ασφάλειας και την προαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των εθνικών αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της 

βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών με ταυτόχρονη 

κατοχύρωση του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών· 
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40. τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της ΕΕ στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων για την αντιμετώπιση των πιεστικών 

προβλημάτων των πολιτών της Ένωσης· αποφασίζει συνεπώς να αυξήσει τις πιστώσεις 

του προϋπολογισμού και το προσωπικό της Ευρωπόλ, περιλαμβανομένης της 

δημιουργίας 7 θέσεων προσωπικού για τη νέα επιχειρησιακή μονάδα που ονομάζεται 

επιχειρησιακή μονάδα της Ευρωπόλ για τα αγνοούμενα παιδιά, καθώς και να ενισχύσει 

τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust), την EASO και 

τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής 

του Νόμου (CEPOL)· τονίζει εκ νέου τη συνεισφορά των εν λόγω οργανισμών στην 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό· 

41.  ζητεί από την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της πραγματικής προόδου που έχει σημειωθεί 

στις υπό εξέλιξη διοργανικές διαπραγματεύσεις, να παράσχει επικαιροποιημένες 

πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα έχουν το 2018 οι 

εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη 

Μετανάστευση, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, το 

σύστημα εισόδου/εξόδου, το σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ και την 

EASO, ούτως ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής· 

42. εκφράζει τη λύπη του για τις αυθαίρετες περικοπές, ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων 

EUR, που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε διάφορα 

προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της ιθαγένειας, της δημόσιας υγείας, των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών και της πολιτικής προστασίας, παραβλέποντας τα άριστα 

ποσοστά εκτέλεσης των εν λόγω προγραμμάτων και παρά το γεγονός ότι πολλά σχέδια 

υψηλής ποιότητας μένουν χωρίς χρηματοδότηση λόγω της ήδη υφιστάμενης ανεπάρκειας 

πόρων· επαναφέρει όλες τις γραμμές στο επίπεδο του ΣΠ και προτείνει πρόσθετες 

αυξήσεις σε σχετικές γραμμές· 

43. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι είναι καιρός να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για 

σημαντικά προγράμματα της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού και της ιθαγένειας, 

ιδίως για τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες», που 

έχουν καίριο ρόλο στην υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, καθώς 

και στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά, ειδικά ενόψει και των ευρωπαϊκών εκλογών του 

2019· επαναλαμβάνει ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να τηρήσουν την πολιτική 

συμφωνία που επιτεύχθηκε στο θέμα της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Έτους 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2018, και η οποία προβλέπει να εξασφαλιστούν 

επαρκείς πιστώσεις μέσω του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» στο πλαίσιο του 

«Δημιουργική Ευρώπη», ελλείψει χωριστής γραμμής του προϋπολογισμού για το έτος 

αυτό· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει πρωτοβουλίες εντός της γραμμής του 

προϋπολογισμού «ενέργειες πολυμέσων» προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο 

προϋπολογισμός όντως στηρίζει την υψηλής ποιότητας ανεξάρτητη κάλυψη των 

υποθέσεων της Ένωσης· 

44. τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της διαφάνειας και της προβολής του στόχου «Δάφνη» του 

προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», ως βασικού μέσου της Ένωσης για 

την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εις βάρος παιδιών, νέων, γυναικών, ΛΟΑΔΜ και 

άλλων ομάδων κινδύνου· υποστηρίζει τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για 

την έμφυλη βία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων· 
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45. ενισχύει τον τομέα 3 κατά 108,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων πάνω από το επίπεδο του ΣΠ, εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων 

και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και προτείνει να χρηματοδοτηθούν αυτές οι 

ενισχύσεις με περαιτέρω κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας· 

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο 

46. τονίζει εκ νέου ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και 

αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες που υπερβαίνουν κατά πολύ το σημερινό μέγεθος 

του τομέα 4· θεωρεί ότι στο θέμα της κινητοποίησης του προϋπολογισμού της Ένωσης 

για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης θα συνεχίσει να είναι 

απαραίτητη μια δυναμική αντιμετώπιση τα επόμενα χρόνια· επισημαίνει ότι μια ad hoc 

αύξηση για ένα χρόνο, όπως συνέβη το 2017, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί επαρκής, 

δεδομένων των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και της επείγουσας 

ανάγκης για ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στο εξωτερικό, στον σημερινό 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο· 

47. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους άμεσους γείτονες της Ένωσης και σε 

μέτρα για την αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, 

συγκεκριμένα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων 

ανθρωπιστικών προκλήσεων στη Νότια Γειτονία, και της ρωσικής επιθετικότητας στην 

Ανατολική Γειτονία· πιστεύει ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Γειτονίας της ΕΕ 

είναι προς όφελος τόσο των οικείων περιοχών όσο και της Ένωσης στο σύνολό της· 

επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενισχυθεί η υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας 

στη Μέση Ανατολή, της Παλαιστινιακής Αρχής και της UNRWA για να ικανοποιηθούν 

οι αυξανόμενες ανάγκες, προκειμένου να επιτευχθεί ο δεδηλωμένος στόχος της Ένωσης 

όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και της σταθερότητας στην περιοχή και τη 

στήριξη της αντοχής των Παλαιστινίων· επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των χωρών που 

εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την Ένωση είναι κομβικής σημασίας για τη 

διευκόλυνση των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι η 

στήριξη αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται για όσο διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ενίσχυση των 

δημοκρατικών θεσμών· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αυξήσει τους πόρους για τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) 

και τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (MFA)· 

48. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο 

για την εξάλειψη της φτώχειας και τη διασφάλιση της ανάπτυξης των πλέον ενδεών 

περιοχών, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ· επομένως, χορηγεί 

πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας 

(ΜΑΣ) και την ανθρωπιστική βοήθεια· υπενθυμίζει ότι, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος 

των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, 

η παροχή στήριξης από την Ένωση στην περιοχή αυτή έχει καθοριστική σημασία για την 

αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της μετανάστευσης·  

49. αντιτίθεται στις σοβαρές περικοπές των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα εξωτερικά 

χρηματοδοτικά μέσα (ENI, IPA, PI και DCI) προς το Erasmus+, που γίνονται παρά το 

γεγονός ότι τα προγράμματα ανταλλαγής νέων αποτελούν μια από τις πλέον 

επιτυχημένες μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πολιτιστική διπλωματία και την 
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αμοιβαία κατανόηση, και αποφασίζει, κατά συνέπεια, να αυξήσει τις εν λόγω 

συνεισφορές· 

50. αποφασίζει να μειώσει τη στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, 

δεδομένης της ανησυχητικής επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, 

το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· αποφασίζει να εγγράψει μέρος των 

υπολειπόμενων πιστώσεων στο αποθεματικό, προκειμένου να αποδεσμευτούν όταν η 

Τουρκία πραγματοποιήσει μετρήσιμες βελτιώσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της 

δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, με σκοπό 

την ανακατεύθυνση των κονδυλίων αυτών προς φορείς της κοινωνίας των πολιτών για 

την εφαρμογή μέτρων που θα στηρίζουν τους εν λόγω στόχους·  

51. θεωρεί ότι, για την κατάλληλη αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και 

για την προώθηση μιας αντικειμενικής εικόνας της Ένωσης εκτός των συνόρων της, 

απαιτούνται πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των 

κυβερνοεπιθέσεων· αποφασίζει επομένως να αυξήσει τους πόρους για δράσεις 

στρατηγικής επικοινωνίας που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Γειτονίας 

καθώς και στα Δυτικά Βαλκάνια· υπενθυμίζει τη σημασία της επένδυσης στην προβολή 

της εξωτερικής δράσης της Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της 

χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα και να βελτιωθεί η δημόσια διπλωματία της ΕΕ, σε 

ευθυγράμμιση προς τις φιλοδοξίες της «παγκόσμιας στρατηγικής»·  

52. κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την 

Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, ως αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και 

εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην 

Κύπρο, και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική 

Κληρονομιά, ώστε να προαχθούν η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων· 

53. τονίζει ότι η τάση της Επιτροπής να καταφεύγει σε δορυφορικούς δημοσιονομικούς 

μηχανισμούς, όπως τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα παρόμοια μέσα, δεν 

εξασφάλισε σε όλες τις περιπτώσεις την επιτυχία· ανησυχεί μήπως η δημιουργία 

χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης απειλήσει την ενότητά 

του και παρακάμψει τη διαδικασία του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα υπονομεύσει τη 

διαφανή διαχείριση του προϋπολογισμού και αποτελέσει τροχοπέδη στο δικαίωμα του 

Κοινοβουλίου να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των δαπανών· θεωρεί συνεπώς ότι οι 

εξωτερικοί μηχανισμοί που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια πρέπει να ενταχθούν στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο 

της εφαρμογής των εν λόγω μηχανισμών· σημειώνει ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 

είχαν δεσμευτεί συνολικά 795,4 εκατομμύρια EUR για τα καταπιστευματικά ταμεία της 

Ένωσης στον προϋπολογισμό του 2017· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στα δύο 

σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής το ποσό το οποίο προτίθεται να 

δεσμεύσει το 2018 για τα καταπιστευματικά ταμεία· επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

για το γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών σε αυτά τα καταπιστευματικά 

ταμεία τείνουν να παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους· λαμβάνει 

υπό σημείωση την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 11/2017σχετικά με το 

καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· 

εκφράζει την ανησυχία του για τις ελλείψεις που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως 
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η απουσία αξιολόγησης για τις συνολικές ανάγκες και η δυσλειτουργία των 

συντονιστικών μηχανισμών με άλλους χορηγούς βοήθειας· εκφράζει την πρόθεσή του να 

αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ ως μέσο της 

εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης·  

54. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού για το ΠΔΠ, κάθε δαπάνη και 

έσοδο της Ένωσης και της Ευρατόμ εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να 

διατηρήσει την ενότητα του προϋπολογισμού και να την λαμβάνει ως κατευθυντήρια 

αρχή όταν εισάγει νέες πρωτοβουλίες· 

55. τονίζει τη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών για την ενίσχυση των 

δημοκρατικών θεσμών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογικές 

διαδικασίες, οι οποίες, με τη σειρά τους, προωθούν την οικοδόμηση της ειρήνης και τη 

σταθερότητα· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για 

τον εν λόγω στόχο· 

56. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση του ΜΑΣ δεν πρέπει να ανακατανεμηθεί προκειμένου 

να χρηματοδοτηθεί η νέα πρωτοβουλία ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της 

ασφάλειας και της ανάπτυξης (CBSD) στο πλαίσιο του μηχανισμού συμβολής στη 

σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· αποδοκιμάζει την πρόταση σχεδίου προϋπολογισμού 

με την αναδιάταξη 7,5 εκατομμυρίων EUR από τον ΜΑΣ στην CBSD και τονίζει ότι 

επείγει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για να καλυφθεί το κενό αυτό· 

57. επαναλαμβάνει το αίτημά του να μεταφερθεί, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, η 

γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ από τον 

προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ, προκειμένου να 

ενισχυθούν περαιτέρω οι διπλωματικές δραστηριότητες της Ένωσης· 

58. αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ακυρώσει σχεδόν το σύνολο των περικοπών του 

Συμβουλίου και να ενισχύσει τον τομέα 4 κατά 299,7 εκατομμύρια EUR πάνω από το 

επίπεδο του ΣΠ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών 

σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, της μεταφοράς των ΕΕΕΕ και των 

περικοπών που εγκρίθηκαν)· 

Τομέας 5 – Διοίκηση· Άλλοι τομείς – Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης  

59. θεωρεί ότι οι περικοπές του Συμβουλίου δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες 

και επομένως θέτουν σε κίνδυνο τις διοικητικές δαπάνες που έχουν ήδη εξορθολογιστεί 

σημαντικά· επαναφέρει συνεπώς το ΣΠ για όλες τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης στους 

τομείς 1 έως 4· 

60. αποφασίζει, σε συμφωνία με το συμπέρασμα της «Κοινής γνωμοδότησης των Νομικών 

Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον 

αφορά τρεις πτυχές της σχέσης μεταξύ της OLAF και της επιτροπής εποπτείας της», της 

12ης Σεπτεμβρίου 2016, να δεσμεύσει το 10 % των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έως ότου η επιτροπή εποπτείας 

αποκτήσει πρόσβαση στους φακέλους υποθέσεων της OLAF, ενισχύοντας παράλληλα 

ελαφρώς τον προϋπολογισμό της, δεδομένων των αυξημένων αρμοδιοτήτων της· 
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61. λαμβάνει υπό σημείωση ότι, στις αρχές του 2017, η OLAF διερεύνησε μια σοβαρή 

περίπτωση τελωνειακής απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο που προέκυψε από 

υποτιμολόγηση εισαχθέντων προϊόντων και η οποία προκάλεσε απώλεια εσόδων ύψους 

σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων EUR για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 

2013-2016· ανησυχεί διότι η εν λόγω απάτη δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα και διότι 

οι απώλειες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης συνεχίζονται· ζητεί από την Επιτροπή 

να λάβει υπόψη τη βραδεία αντίδραση των βρετανικών αρχών στις συστάσεις της για το 

θέμα αυτό κατά τις διαπραγματεύσεις για το Brexit· ζητεί από τα κράτη μέλη που 

εξέφρασαν αντιρρήσεις σε σχέση με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές 

παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις, να επανεξετάσουν τη θέση τους προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η ταχεία επίλυση του προβλήματος αυτού·   

 

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί 

62. προσυπογράφει, κατά γενικό κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις 

δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι περαιτέρω περικοπές 

που προτείνει το Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και 

δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· θεωρεί 

ότι οι νέες θέσεις προσωπικού, τις οποίες ενέκρινε στο πλαίσιο της θέσης του, είναι 

απαραίτητες για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων που οφείλονται στις νέες 

εξελίξεις της πολιτικής και τη νέα νομοθεσία· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να 

μεριμνήσει ώστε να διατηρηθούν οι πόροι και, όπου είναι αναγκαίο, να χορηγηθούν 

πρόσθετοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των οργανισμών· 

63. στο πλαίσιο των προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ένωση όσον αφορά 

τη μετανάστευση και την ασφάλεια, και έχοντας κατά νου την ανάγκη για μια 

συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, αποφασίζει να ενισχύσει τις πιστώσεις για την 

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), τη Eurojust, τον CEPOL, την EASO και 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)· 

64. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για την Ένωση η εστίαση στην ανταγωνιστικότητα για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπενθυμίζει τη στρατηγική προτεραιότητα που έχει 

για την Ένωση η πλήρης ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων Galileo και 

EGNOS, για τα οποία είναι εν μέρει υπεύθυνος ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS 

(GSA)· υπενθυμίζει ότι ο GSA πάσχει από έλλειψη πόρων όσον αφορά την 

κυβερνοασφάλεια και τη δημόσια ελεγχόμενη υπηρεσία, και αποφασίζει, ως εκ τούτου, 

να αυξήσει το επίπεδο των πιστώσεών του· 

65. θεωρεί ότι χρειάζονται πρόσθετες πιστώσεις και προσωπικό για τον Οργανισμό 

Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), προκειμένου αυτός να 

εκπληρώσει τη διευρυμένη αποστολή του όσον αφορά την εφαρμογή των κωδίκων και 

των κατευθυντήριων γραμμών για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 

και την παρακολούθηση της εν λόγω εφαρμογής·  

66. υπενθυμίζει ειδικότερα ότι ο ΕΟΠ βοηθά την Ένωση να λαμβάνει τεκμηριωμένες 

αποφάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 

ζητημάτων στις οικονομικές πολιτικές και την πορεία προς την αειφορία, και ότι στο 

πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η Επιτροπή 
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πρότεινε νέες εργασίες για τον ΕΟΠ σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής 

Ένωσης, χωρίς καμιά αντίστοιχη αύξηση του οργανογράμματος·  

67. τονίζει ότι, ενώ οι δημοσιονομικοί πόροι και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για την 

ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή φαίνεται ότι επαρκούν προς το παρόν, θα 

πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού όσον αφορά 

τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό· 

68.επικροτεί την πρόβλεψη επαρκών πόρων στον προϋπολογισμό του 2018 σε ενίσχυση των 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EΕΑ)· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των ΕΕΑ είναι 

ουσιώδης στην προσπάθεια εδραίωσης της συνεκτικής εφαρμογής της νομοθεσίας της 

Ένωσης και ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς και 

προκειμένου να εξασφαλιστούν χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μια καλύτερη 

ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η προστασία των καταναλωτών και η 

εποπτική σύγκλιση· επισημαίνει ότι, με σκοπό τη συνετή χρήση των προϋπολογισμών 

τους, οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται αυστηρά και μόνο στην άσκηση των 

καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη·  

69. επαναλαμβάνει ότι, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, το 2018 είναι το τελευταίο έτος της εφαρμογής της μείωσης του 

προσωπικού κατά 5 % και της προσέγγισης της ομάδας ανακατανομής προσωπικού για 

τη στελέχωση των οργανισμών· επαναλαμβάνει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε 

συνέχιση μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τους πόρους των οργανισμών μετά το 

2018· επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει θετικά τη βελτίωση της αποδοτικότητας μεταξύ 

των οργανισμών, μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη και 

συγχωνεύσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και μέσω της από κοινού εκτέλεσης 

ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή με άλλο οργανισμό· επικροτεί εν προκειμένω 

την πρωτοβουλία για περαιτέρω συντονισμό των δραστηριοτήτων των οργανισμών μέσω 

της σύστασης της μόνιμης γραμματείας του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (η οποία 

ονομάζεται πλέον «Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης») και υποστηρίζει την εγγραφή 

πρόσθετης θέσης στο οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων (EFSA), της οποίας το κόστος θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους 

προϋπολογισμούς των οργανισμών της Ένωσης σε αλληλέγγυα βάση και η οποία θα 

αποσπαστεί στην εν λόγω υπηρεσία· 

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ) 

70. αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό 

επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη 

καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την 

αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει 

συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου ότι και τα περιθώρια 

που υπάρχουν είναι περιορισμένα, όπως περιορισμένα είναι και τα ανώτατα όρια για ΔΣ-

ΠΕ· 

71. τονίζει συνεπώς τις προσπάθειες που καταβάλλει το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό και 

ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει καλή θέληση κατά την εκτέλεση των ΔΣ-ΠΕ που θα 

εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού, ανεξάρτητα από την 
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αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης, όπως για κάθε απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Ειδικά μέσα 

72. υπενθυμίζει τη χρησιμότητα των ειδικών μέσων για την παροχή ευελιξίας πέραν των 

πολύ στενών ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ, και εκφράζει την ικανοποίησή του 

για τις βελτιώσεις που επέφερε η ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ· 

ζητεί να γίνει εκτεταμένη χρήση του μέσου ευελιξίας, του συνολικού περιθωρίου για 

αναλήψεις υποχρεώσεων και του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το ευρύ φάσμα νέων προκλήσεων και πρόσθετων 

αρμοδιοτήτων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο προϋπολογισμός της Ένωσης· 

73. υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) και του 

Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ)· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 

προβλεφθεί μια ταχύτερη κινητοποίηση του ΤΑΕΕ μέσω της εγγραφής του μεγαλύτερου 

μέρους του ετήσιου ποσού του σε αποθεματικό στον προϋπολογισμό της Ένωσης, 

επιπλέον του ποσού που έχει ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό για προκαταβολές· 

εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που πραγματοποίησε εν προκειμένω το 

Συμβούλιο, και αποκαθιστά εν μέρει το επίπεδο που προβλεπόταν στο ΣΠ, εξαιρουμένου 

του ποσού που είχε προκαταβληθεί το 2017 μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού 

αριθ. 4/2017 και της κινητοποίησης του ΤΑΕΕ για την Ιταλία· ζητεί την επέκταση του 

πεδίου εφαρμογής του ΤΑΕΕ για να δοθεί βοήθεια στα θύματα τρομοκρατικών 

επιθέσεων και στις οικογένειές τους· 

Πληρωμές 

74. εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα τάση υστέρησης στην εκτέλεση των 

πληρωμών στο σύνολο του προϋπολογισμού της Ένωσης, όχι μόνο στον υποτομέα 1β 

αλλά και στους τομείς 3 και 4, παρά την ανάγκη να δοθεί απάντηση στη ραγδαία αύξηση 

των νέων προκλήσεων και τη δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών χρηματοδότησης· 

υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, το επίπεδο πληρωμών του 

προϋπολογισμού της Ένωσης μειώθηκε σημαντικά, σε συνδυασμό με ένα υψηλό επίπεδο 

πλεονάσματος του προϋπολογισμού· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι το ΣΠ εξακολουθεί να αφήνει ένα άνευ προηγουμένου περιθώριο 10 

δισεκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει μια τάση χαμηλού ποσοστού εκτέλεσης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

έντονη πίεση πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· 

75.  επιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθούν τα ποσά του ΣΠ για τις πληρωμές 

σε όλες τις γραμμές στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, και αυξάνει 

τις πιστώσεις πληρωμών με στοχευμένο τρόπο, κυρίως στις γραμμές που τροποποιούνται 

ως προς τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· 

Άλλα τμήματα 

76. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την επαναλαμβανόμενη πρακτική του Συμβουλίου να 

αυξάνει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης για τα θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι αυτό 

έχει ιδιαίτερα στρεβλωτικές επιπτώσεις επί των προϋπολογισμών των θεσμικών οργάνων 
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τα οποία ιστορικά έχουν ακριβή ποσοστά κατ’ αποκοπή μείωσης· θεωρεί ότι η 

προσέγγιση αυτή δεν συνιστά στοχευμένη μείωση ούτε χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση· επαναφέρει, ως εκ τούτου, το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης στο επίπεδο 

του ΣΠ· 

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

77. διατηρεί το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2018, όπως εγκρίθηκε με 

το προαναφερθέν ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017, σε 1 953 483 373 EUR· 

ενσωματώνει δημοσιονομικά ουδέτερες τεχνικές προσαρμογές οι οποίες αντανακλούν 

επικαιροποιημένες πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες νωρίτερα κατά το τρέχον έτος·  

78. σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2018 

αντιστοιχεί στο 18,88 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2017 

(19,25 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V τα τελευταία 15 έτη·  

79. επαναλαμβάνει τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το επόμενο οικονομικό έτος, 

δηλαδή την παγίωση των μέτρων ασφαλείας που έχουν ήδη ληφθεί και τη βελτίωση της 

ανθεκτικότητας του Κοινοβουλίου σε κυβερνοεπιθέσεις· τη βελτίωση της διαφάνειας της 

εσωτερικής διαδικασίας του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό· και την εστίαση του 

προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στα βασικά καθήκοντα της νομοθέτησης, 

ενεργώντας ως το ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, της 

εκπροσώπησης των πολιτών και του ελέγχου του έργου των άλλων θεσμικών οργάνων· 

80. επιδοκιμάζει τη δημιουργία της ομάδας εργασίας του Προεδρείου του Κοινοβουλίου 

σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων· υπενθυμίζει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη 

διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων, και την ανάγκη να γίνουν 

προσπάθειες για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για 

τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο της αποζημίωσης αυτής, χωρίς πρόσθετο 

κόστος για το Κοινοβούλιο· 

81. μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του για το 2018 κατά 60 θέσεις 

(στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1 %), σύμφωνα με τη συμφωνία της 14ης 

Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016· υπενθυμίζει ότι οι 35 θέσεις που 

χορηγήθηκαν στο Κοινοβούλιο το 2016 αφορούσαν νέες δραστηριότητες για την 

ενίσχυση της ασφάλειας και, ως εκ τούτου, απαλλάσσονταν από τον στόχο μείωσης του 

προσωπικού, όπως επιβεβαιώθηκε κατά την έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού 

αριθ. 3/2016 και του γενικού προϋπολογισμού του 20171· καλεί την Επιτροπή να 

προσαρμόσει αναλόγως τους πίνακες παρακολούθησης ώστε να παράσχει στην αρμόδια 

για τον προϋπολογισμό αρχή ακριβή στοιχεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας· 

82. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πολιτική 

ακινήτων του Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2017 μεταξύ της 

Επιτροπής Προϋπολογισμών, του Γενικού Γραμματέα και των Αντιπροέδρων που είναι 

αρμόδιοι για την πολιτική ακινήτων του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι ο εν λόγω διάλογος 

πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία, ιδίως ενόψει των επικείμενων συζητήσεων του 

Προεδρείου σχετικά με την ανακαίνιση του κτιρίου Paul Henri-Spaak·  

                                                           
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0401 / P8_TA(2016)0411. 
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83. επαναλαμβάνει τη θέση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του 

της 5ης Απριλίου 2017, ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης των μηχανισμών 

ελέγχου που αφορούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα· 

επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του 

κανονισμού αριθ. 1141/2014 του Συμβουλίου1, και εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την προσπάθεια να βελτιωθούν η λογοδοσία και η διαφάνεια όσον αφορά τις δαπάνες·  

84. υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 στην οποία το κόστος της 

γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμήθηκε σε 114 εκατομμύρια EUR 

ετησίως· σημειώνει, επιπλέον, ότι σύμφωνα με το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 

2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων2, το 78 % 

του συνόλου των μετακινήσεων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου 

προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής του διασποράς· τονίζει ότι η έκθεση 

εκτιμά επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς σε 11 000 έως 

19 000 τόνους εκπομπών CO2· επαναλαμβάνει ότι η διασπορά αυτή δημιουργεί αρνητική 

εικόνα στην κοινή γνώμη και ζητεί συνεπώς έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα και 

μείωση των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού· 

Τμήμα IV – Δικαστήριο 

85. επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού όπου 

πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο και οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας για 

τη λειτουργία του Δικαστηρίου, και αποκαθιστά τις εκτιμήσεις για δύο θέσεις του 

προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του Δικαστηρίου να 

αντεπεξέρχεται στις όλο και πιο υψηλές απαιτήσεις μετάφρασης·  

86. εκφράζει την έκπληξή του για τη μονομερή δήλωση του Συμβουλίου και το σχετικό 

προσάρτημα σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % στη θέση του Συμβουλίου 

για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2018, σύμφωνα με τα οποία το Δικαστήριο χρειάζεται 

να μειώσει περαιτέρω το οργανόγραμμά του κατά 19 θέσεις· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 

19 θέσεις αντιστοιχούν στις 12 και τις 7 θέσεις που είχαν εγκριθεί κανονικά από το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις διαδικασίες του προϋπολογισμού του 2015 και 

του 2016, αντίστοιχα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρόσθετες ανάγκες, και επιμένει, 

συνεπώς, ότι οι 19 αυτές θέσεις δεν θα πρέπει να δοθούν πίσω, διότι το Δικαστήριο έχει 

ήδη ανταποκριθεί πλήρως στην υποχρέωση μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, 

δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2013-2017 κατήργησε 98 θέσεις· 

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο 

87. επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το 

Συμβούλιο, ούτως ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας 

του και να συντάξει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου· 

88. δημιουργεί αποθεματικό για τη θέση «Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες 

περιορισμένου χαρακτήρα», εν αναμονή της έκβασης των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων 

για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, και της έναρξης ισχύος της 

αναθεώρησης το 2018·  

                                                           
1 2017/0219(COD).  
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA (2013)0498. 



 

PE610.722v02-00 22/123 RR\1136723EL.docx 

EL 

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

89. επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το 

Συμβούλιο· 

90. αυξάνει πάνω από το επίπεδο του ΣΠ τα ποσά δύο γραμμών που αφορούν το έργο των 

εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων στις εμπορικές συμφωνίες·  

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών 

91. επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το 

Συμβούλιο· 

92. αυξάνει, σε διάφορες γραμμές, τα ποσά πάνω από το επίπεδο του σχεδίου 

προϋπολογισμού, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των 

Περιφερειών·  

Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

93. επικροτεί το έργο της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων μέσω 

ενίσχυσης της αποδοτικότητας στον προϋπολογισμό της σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος·  

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 

94. διερωτάται για ποιον λόγο προτίθεται το Συμβούλιο να μειώσει τον προϋπολογισμό του 

Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, τη στιγμή που το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έχουν αναθέσει πρόσθετα καθήκοντα στο όργανο αυτό· επαναφέρει συνεπώς 

τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού στις οποίες πραγματοποίησε 

περικοπές το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον Ευρωπαίο Επόπτη 

Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του· 

Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

95. αποκαθιστά όλες τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο· 

96. δημιουργεί θέση του προϋπολογισμού για «Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας», 

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2015, και 

διαθέτει στην ΕΥΕΔ επαρκές προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης 

της παραπληροφόρησης από τρίτα κράτη και μη κρατικούς παράγοντες· 

97. αποφασίζει επιπλέον να μεταφέρει τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ από το κεφάλαιο 

ΚΕΠΠΑ στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ για να ενισχυθεί η συνεκτικότητα της 

εξωτερικής δράσης της ΕΕ· 

98. παρέχει ένα πρόσθετο ποσό πέραν των εκτιμήσεων της ΕΥΕΔ για τους ασκούμενους στις 

αντιπροσωπείες της Ένωσης, ως απάντηση στα πορίσματα της έρευνας της Ευρωπαίας 

Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση1·  

 

                                                           
1 Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, 454.2014/PMC. 
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99. λαμβάνει υπό σημείωση τη μονομερή δήλωση της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου που 

προσαρτάται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 

2018, όπως εγκρίθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2017· υπενθυμίζει ότι οι εκπρόσωποι του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής συμφώνησαν επί ενός 

ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού, 

περιλαμβανομένων των ημερομηνιών της περιόδου συνδιαλλαγής, στον εαρινό τριμερή 

διάλογο για τον προϋπολογισμό στις 27 Μαρτίου 2017· υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο 

Γενικών Υποθέσεων ενέκρινε το εν λόγω ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα στη συνεδρίασή 

του της 25ης Απριλίου 2017, έχοντας πλήρη γνώση του χρονοδιαγράμματος των 

περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2017· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι η 

διαδικασία προϋπολογισμού προχωρεί σύμφωνα με το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που 

συμφωνήθηκε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· 

100. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες 

στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά 

ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια. 
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4.9.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. σημειώνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή προτείνει να μειωθούν κατά περισσότερο από μισό 

δισεκατομμύριο EUR τόσο οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και οι πιστώσεις 

πληρωμών για τις δαπάνες του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο)· επισημαίνει ότι μία 

αύξηση για ένα χρόνο, όπως συνέβη το 2017, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί επαρκής, 

δεδομένων των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και της ανάγκης για 

ισχυρότερη εξωτερική δράση της ΕΕ, σε ευθυγράμμιση με τη «συνολική στρατηγική της 

ΕΕ»· 

2. υπογραμμίζει ότι, αν και χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ενισχυθεί η 

ικανότητα της ΕΕ στο πεδίο της αντιμετώπισης κρίσεων, αυτό δεν πρέπει ωστόσο να γίνει 

εις βάρος των υφισταμένων τομέων προτεραιότητας των μέσων εξωτερικής 

χρηματοδότησης και των μακροπρόθεσμων πολιτικών· ζητεί να διατεθεί περιθώριο άνω 

των 230 εκατομμυρίων EUR στον τομέα 4 και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία 

μέσω των υπαρχόντων μηχανισμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· 

3. εφιστά την προσοχή στις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια που 

καθιστούν αναγκαία μια χωρίς χρονοτριβή παρέμβαση της Ένωσης και μια δραστήρια και 

καλύτερα εστιασμένη υποστήριξη προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου 

να μην υπονομευθεί πρόοδος που χρειάστηκε δεκαετίες για να σημειωθεί, και να παγιωθεί 

η ενταξιακή πορεία τους· απορρίπτει συνεπώς την προτεινόμενη περικοπή σχεδόν 90 

εκατομμυρίων EUR από τους πόρους στήριξης για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην 

περιοχή, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)· υπενθυμίζει ότι 

η στήριξη για τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες για τη θέσπιση και 
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εφαρμογή πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων ενόψει της ένταξής 

τους στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της σταθερότητας και ότι 

εάν οι χώρες αυτές χάσουν την προοπτική της ένταξης στην ΕΕ μπορεί να ανοίξουν στην 

επιρροή τρίτων χωρών με τον κίνδυνο υπονόμευσης της σταθερότητας και της ασφάλειας 

της περιοχής· 

4. απορρίπτει την προτεινόμενη αύξηση της στήριξης των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην 

Τουρκία στο πλαίσιο του ΜΠΒ, με δεδομένη την έλλειψη σοβαρής δέσμευσης από τις 

τουρκικές αρχές στον τομέα αυτόν και την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει την ανάγκη 

να αυξηθούν οι επενδύσεις για άμεση στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και την 

υποστήριξη των προσφύγων στην Τουρκία, καθώς και για προγράμματα ανταλλαγών 

μεταξύ των πολιτών, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, για σπουδαστές, πανεπιστημιακούς 

και δημοσιογράφους· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μέτρα για τον 

αναπροσανατολισμό των κεφαλαίων του ΜΠΒ προς τη στήριξη της κοινωνίας των 

πολιτών, και ζητεί την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη 

Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) που προορίζεται για άμεση 

στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία· 

5. υπογραμμίζει την στρατηγική σημασία τόσο της νότιας όσο και της ανατολικής γειτονίας 

της Ένωσης και ζητεί να αποφευχθεί οποιαδήποτε μείωση πόρων προοριζόμενων για τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI) έχει προταθεί· χαιρετίζει τη δέσμευση που 

αναλήφθηκε τον Απρίλιο του 2017 στη Διάσκεψη των Βρυξελλών, για αύξηση της 

βοήθειας προς τη Συρία, την Ιορδανία και τον Λίβανο, και τονίζει ότι θα πρέπει να 

προβλεφθεί αντίστοιχη ενίσχυση του ΕΝΙ· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να 

συνεχίσει να υποστηρίζεται η Τυνησία ως παράδειγμα στην περιοχή όσον αφορά τη 

μετάβαση στη δημοκρατία και να διατηρηθεί ο καίριος ρόλος της Ένωσης στην 

υποστήριξη της  ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, της Παλαιστινιακής 

Αρχής και της UNRWA· υπογραμμίζει, εξάλλου, την ανάγκη για αυξημένη στήριξη 

προκειμένου να ενισχυθεί η σταθερότητα στη Λιβύη και να προστατευτεί η μετάβαση της 

χώρας προς μια ανοιχτή δημοκρατία που θα διασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει και να ενισχύσει τις χρηματοδοτικές 

δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του ENI, για τα έργα που προωθούν την 

απασχολησιμότητα των νέων στη γειτονία· θεωρεί θετική την ελαφρά αύξηση της 

χρηματοδότησης για τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο πλαίσιο του ENI, 

και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, λόγω των σημερινών προκλήσεων, θα πρέπει να 

προβλεφθούν περαιτέρω αυξήσεις· 

6. αντιτίθεται στις σοβαρές περικοπές των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα εξωτερικά 

χρηματοδοτικά μέσα ENI, ΜΠΒ, ΜΕΣ και ΜΑΣ προς το Erasmus+, που γίνονται παρά το 

γεγονός ότι τα προγράμματα ανταλλαγής νέων μπορούν να θεωρηθούν μια από τις πλέον 

επιτυχημένες μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πολιτιστική διπλωματία και την αμοιβαία 

κατανόηση, και ζητεί να αυξηθούν οι συνεισφορές αυτές· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι προτείνεται η επαναφορά των πιστώσεων του 

Μηχανισμού συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP) στα προ του 2017 

επίπεδά τους και διότι ενισχύονται αυτές περαιτέρω ενόψει των νέων καθηκόντων 

οικοδόμησης ικανοτήτων που αναμένεται να προκύψουν από την εν εξελίξει αναθεώρηση 
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του κανονισμού IcSP, και επιπλέον αναγνωρίζει το εγγενές δυναμικό του IcSP για την 

προώθηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των συνόρων της Ένωσης· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που λήφθηκαν σε συνέχεια των τελευταίων 

διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, προκειμένου να αυξηθεί ο κοινοβουλευτικός 

έλεγχος των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης 

και της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· υπενθυμίζει ότι τέτοιου είδους 

ειδικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον όταν πληρούνται οι απαιτήσεις όσον 

αφορά την ενωσιακή προστιθέμενη αξία και την προσθετικότητα· επαναλαμβάνει την 

έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις συνεισφορές στα 

καταπιστευματικά ταμεία και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη εκπλήρωση των δεσμεύσεων 

που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία· 

9. υπενθυμίζει τη σημασία της επένδυσης στην προβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ 

προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα και να 

βελτιωθεί η δημόσια διπλωματία της ΕΕ, σε ευθυγράμμιση προς τις φιλοδοξίες της 

«συνολικής στρατηγικής»· 

10. ζητεί να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των εκστρατειών 

παραπληροφόρησης και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, που χρησιμοποιούνται διαρκώς 

περισσότερο στην υπονόμευση της δημοκρατικής τάξης στις γειτονικές χώρες της 

Ένωσης, αλλά και στην ίδια την Ένωση· ζητεί ιδίως την αύξηση των πόρων για ενέργειες 

στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας· 

11. επισημαίνει την μεγάλη σημασία που έχουν οι προσπάθειες τόνωσης της συνεργατικής 

έρευνας στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κύριες 

αδυναμίες σε επίπεδο ικανοτήτων σε μια εποχή κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις 

καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών της 

Ευρώπης στον τομέα της άμυνας· υποστηρίζει την αύξηση στους πόρους για την 

προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· χαιρετίζει την 

πρόταση της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή πολιτική αμυντικής βιομηχανίας και ζητεί να 

προσανατολιστεί κατά προτεραιότητα η πολιτική αυτή στην εξυπηρέτηση των αναγκών 

της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)·  

12. χαιρετίζει το νέο εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο για την αύξηση των επενδύσεων στην 

Αφρική και στη γειτονία της ΕΕ· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί πως η 

εστίαση στην ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα δεν θα εκτρέψει 

χρηματοδότηση από μακροπρόθεσμες προτεραιότητες στις περιφέρειες αυτές, 

συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· 

13. υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία του ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης που παρέχει για την 

παρακολούθηση εκλογών, και τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για τη 

σταθερότητα και την ευημερία παγκοσμίως· επιδοκιμάζει την αύξηση της 

χρηματοδότησης του μέσου, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο· 

14. ζητεί να εφαρμοστούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν, προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

αδυναμίες και να βελτιωθεί ο συντονισμός των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της 

Ένωσης με χρηματοδοτικά μέσα άλλων διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια 
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Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και άλλα αναπτυξιακά/χρηματοδοτικά 

ιδρύματα, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των 

χρηματοδοτικών μέσων στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

15. επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεταφορά της γραμμής του προϋπολογισμού για τους 

ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο από τον 

προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στην ΕΥΕΔ, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεκτικότητα της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Charles Goerens 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της 

ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ χρειάζεται να 

διατηρηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται στο ΠΔΠ και να παραμείνει 

εστιασμένη στις μακροπρόθεσμες προσπάθειες για εξάλειψη της φτώχειας· ζητεί να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· 

2. αναγνωρίζει ότι καμία χώρα δεν έχει μπορέσει να αναπτυχθεί χωρίς περαιτέρω 

εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο· ενθαρρύνει 

περαιτέρω τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων βοήθειας για το εμπόριο, προκειμένου 

να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες η δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στο μέλλον· τονίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, ότι αυτού του είδους η χρηματοδότηση θα συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς και στην προώθηση υψηλών εργασιακών και 

περιβαλλοντικών προτύπων· τονίζει, ακόμη την αυξανόμενη σημασία της ψηφιακής 

συνδεσιμότητας, ώστε να επιτευχθεί μια πιο ισόρροπη κατανομή των ωφελειών της 

παγκοσμιοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

3. τονίζει ότι οι δραματικές ανθρωπιστικές ανάγκες που έχουν προκύψει από τις 

πρωτοφανείς συγκρούσεις και τις καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική 

αλλαγή καθιστούν αναγκαία την πλήρη χρήση του περιθωρίου του τομέα IV, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εν λόγω πρόκληση και να καταστεί δυνατή η 

πρόληψη νέων κρίσεων· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανθρωπιστική 

βοήθεια, και πέρα από τις γειτονικές χώρες της Ευρώπης· 
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4. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του προϋπολογισμού της ΕΕ ώστε να συμβάλει επαρκώς 

στην υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(ΣΒΑ) που περιλαμβάνει· υπενθυμίζει ότι η υλοποίησή του πρέπει να καλύπτει τόσο τις 

εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης και να περιλαμβάνει με 

ισορροπημένο τρόπο και με συνέπεια και συνεκτικό τρόπο τις τρεις διαστάσεις της 

βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)· 

5. επισημαίνει πως η υποχρέωση το 20% του ποσού της συνδρομής στο πλαίσιο του 

μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) θα διατίθεται για βασικές κοινωνικές 

υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, δεν εκπληρώθηκε κατά 

την περίοδο 2014-20171· θεωρεί ότι είναι αναγκαία μια αύξηση των επενδύσεων στην 

ανθρώπινη ανάπτυξη, ιδίως για την πρόσβαση σε υπηρεσίες και δικαιώματα 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

επιπτώσεις της επαναφοράς του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης»· 

6. υπενθυμίζει ότι, στον προϋπολογισμό του 2017, οι πιστώσεις της θέσης του 

προϋπολογισμού για τον μας και την ανθρώπινη ανάπτυξη μειώθηκαν σε σύγκριση με 

τον αρχικό πολυετή σχεδιασμό· σημειώνει ότι η Επιτροπή δήλωσε πως επρόκειτο 

απλώς για οπισθοβαρή προγραμματισμό και όχι για περικοπή του προγράμματος· 

θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ουσιαστική αύξηση της θέσης 

του προϋπολογισμού για την ανθρώπινη ανάπτυξη, σε σύγκριση με τον περσινό 

προϋπολογισμό· 

7. υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντική η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων και ζητεί, ιδίως, την περαιτέρω ενδυνάμωση των συστημάτων 

δανείων και εγγυήσεων μικροχρηματοδότησης· 

8. ενθαρρύνει τη δημιουργία ιδρυμάτων διπλής επαγγελματικής κατάρτισης στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι νέοι θα ακολουθούν επαγγελματικό πρόγραμμα 

μαθητείας με έμφαση στις πρακτικές πτυχές του επαγγέλματος και παράλληλα θα 

παρακολουθούν διαλέξεις σε εξειδικευμένες επαγγελματικές σχολές· 

9. ζητά την διεύρυνση του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πέραν της 

Ευρώπης, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, και την παροχή των απαραίτητων 

οικονομικών μέσων· 

10. θεωρεί ότι η κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την αντιμετώπιση της 

πρόκλησης της μετανάστευσης θα πρέπει να συνοδεύεται από μια κοινή πολιτική στον 

εν λόγω τομέα· τονίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν πρέπει να εξαρτάται από τη 

συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης όπως διαχείριση των συνόρων ή συμφωνίες 

επανεισδοχής· υπενθυμίζει ότι η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση είχαν έντονες 

συνέπειες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα εξακολουθούν να απαιτούν δυναμική 

αντιμετώπιση τα επόμενα χρόνια· 

11. αναγνωρίζει πλήρως τον σύνθετο χαρακτήρα πολλών προκλήσεων και την ανάγκη να 

αντιμετωπιστούν με πολύπλευρες και αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες, εμμένει όμως 

στην ανάγκη για σαφήνεια στις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και για σεβασμό των διεθνών 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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δεσμεύσεων· επαναλαμβάνει ότι απορρίπτει τη χρήση των αναπτυξιακών πόρων για την 

επίτευξη μη αναπτυξιακών στόχων, και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση που δεν 

πληροί τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) πρέπει να προέρχεται 

από μέσα διαφορετικά από τον ΜΑΣ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη 

κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των νέων καταπιστευματικών ταμείων· τονίζει ότι οι 

μηχανισμοί που επωφελούνται από τον μας, και ιδίως το Καταπιστευματικό Ταμείο 

Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, θα πρέπει να εξυπηρετούν ουσιαστικούς 

μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους και να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές 

ανάγκες των χωρών εταίρων και όχι στους πολιτικούς στόχους των χορηγών· 

επισημαίνει τη γνωμοδότησή του, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη 

σταθερότητα και την ειρήνη, που αποκλείει κάθε συνεισφορά από τον ΜΑΣ για τη 

χρηματοδότηση του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη· 

12. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να τιμήσουν τη συλλογική δέσμευσή 

τους, που επιβεβαιώθηκε το 2015, για αύξηση της ΕΑΒ στο 0,7% του ΑΕΕ τους έως το 

2030· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν δεσμευτικά 

χρονοδιαγράμματα προοδευτικών αυξήσεων για την επίτευξη αυτού του επιπέδου· 

13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η απόδοση των ταμείων που προορίζονται 

για την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την προώθηση υπεύθυνων και διαφανών 

θεσμών, την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων και την προώθηση της συμμετοχικής 

λήψης αποφάσεων και της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες· 

14. επαναλαμβάνει ότι η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου ανέρχεται σε 15% του 

προϋπολογισμού αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να αναπτύξουν προβληματισμό σχετικά με τις φιλοδοξίες και τις προτεραιότητες της 

αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ μετά το Brexit· 

15. θεωρεί ότι ο πολλαπλασιασμός των καταπιστευματικών ταμείων, που κατέστη 

αναγκαίος λόγω της έλλειψης πόρων, υπονομεύει την ενότητα του προϋπολογισμού και 

έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της διαφάνειας και της δημοκρατικής 

λογοδοσίας· επαναλαμβάνει ότι η εγγραφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) 

στον προϋπολογισμό, αφενός, και η δημιουργία ενός ειδικού μέσου για τη 

χρηματοδότηση των δαπανών ασφαλείας που συνδέονται με την αναπτυξιακή 

συνεργασία, αφετέρου, θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί 

της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο αποτελεί βασικό μέσο εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, 

το οποίο, εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση και υλοποιείται μέσω συνεκτικών 

στρατηγικών, συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

2. σημειώνει ότι η Ένωση ακολουθεί μια όλο και πιο φιλόδοξη ατζέντα στον εμπορικό 

τομέα, όπως αναφέρεται στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους»· τονίζει ότι η 

χρηματοδότηση για τις πρωτοβουλίες στον τομέα της ενίσχυσης του εμπορίου, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στήριξης του τοπικού και του διαπεριφερειακού 

εμπορίου, θα πρέπει να αυξηθούν, όπως επίσης θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι 

στη ΓΔ Εμπορίου της Επιτροπής, προκειμένου να μπορέσει να φέρει εις πέρας τον 

αυξανόμενο αριθμό δραστηριοτήτων, ιδίως δε να εξασφαλίσει την υλοποίηση και την 

επιβολή των διατάξεων που περιλαμβάνονται τόσο στις διμερείς όσο και στις 

πολυμερείς συμφωνίες, και να αυξηθεί η συνοχή του προγράμματος εμπορικής 

πολιτικής της Επιτροπής με τους στόχους παγκόσμιας δράσης της Ένωσης και την 

απαίτηση για συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής χωρίς μείωση του προϋπολογισμού 

που διατίθεται για αναπτυξιακή συνεργασία· τονίζει ότι η χρηματοδότηση για τις 

πρωτοβουλίες στον τομέα της ενίσχυσης του εμπορίου αντιπροσωπεύει ένα ζωτικό 

εργαλείο για την ανάπτυξη δομών και έργων, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

(ΛΑΧ)· θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εν λόγω πρωτοβουλία και να αυξηθεί η 

χρηματοδότησή της· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να συντονίσει την υλοποίησή της 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά της· τονίζει τη σημασία της 

αξιολόγησης τέτοιων συμφωνιών και επαναλαμβάνει την ανάγκη για κατάλληλη 

στήριξη της εμπορικής στρατηγικής της Ένωσης δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους 
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βασικούς πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της·  

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για ουσιαστική αναδιοργάνωση του προϋπολογισμού της 

ΕΕ και της διάρθρωσής του στο πλαίσιο της επανεξέτασης του προσεχούς ΠΔΠ και 

αναφορικά με το εμπορικό πρόγραμμα δράσης, και ζητεί από την Επιτροπή να 

αναλάβει την πρωτοβουλία στο θέμα αυτό έναντι του Συμβουλίου και του 

Κοινοβουλίου· 

4. σημειώνει ότι οι πολίτες της Ένωσης ζητούν διαρκώς περισσότερο να συμμετέχουν και 

να συμβάλλουν περισσότερο στην εμπορική πολιτική της Ένωσης και ότι η Επιτροπή 

έχει θέσει το θέμα αυτό, που ενδιαφέρει τους πολίτες, ως προτεραιότητα· τονίζει εν 

προκειμένω ότι είναι καθοριστικό να διατίθενται επαρκείς πόροι ώστε να συμμετέχουν 

ενεργά οι πολίτες της Ένωσης στη χάραξη της εμπορικής πολιτικής και να καλλιεργηθεί 

μεγαλύτερος βαθμός ευαισθητοποίησης μεταξύ των πολιτών της Ένωσης σχετικά με τα 

οφέλη της· ζητεί να συμπεριληφθούν οι εθνικές συμβουλευτικές ομάδες και οι κοινές 

πλατφόρμες στον διάλογο με τους πολίτες, καθώς είναι τα κύρια μέσα για την επίτευξη 

της ουσιαστικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην επιβολή και την 

παρακολούθηση των κεφαλαίων των εμπορικών συμφωνιών περί βιωσιμότητας του 

εμπορίου· ζητεί τη δημοσιοποίηση των κύριων δεικτών επιδόσεων με βάση τους 

οποίους θα αξιολογούνται οι επιδόσεις των τελωνειακών αρχών σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου να 

εξηγήσουν την προσθετική αξία της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, καθόσον τα 

κράτη μέλη διατυπώνουν τις διαπραγματευτικές εντολές· 

5. τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο αποτελεί βασικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της 

Ένωσης, το οποίο, εάν χρηματοδοτείται επαρκώς και υλοποιείται μέσω συνεκτικών 

στρατηγικών στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου και της 

ανάπτυξης, συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

επιτρέποντας έτσι στην Ένωση να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των 

αιτίων της μετανάστευσης· 

6. υπογραμμίζει ότι η τεχνική στήριξη και οικονομική βοήθεια που σχετίζονται με το 

εμπόριο, τις οποίες παρέχει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) στους άμεσους 

εταίρους της Ένωσης στα νότια και ανατολικά σύνορα αποτελούν σημαντική συμβολή 

στη σταθερότητα των περιοχών αυτών· 

7. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο ένα υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης της 

μακροοικονομικής συνδρομής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να 

ικανοποιηθούν τα μελλοντικά αιτήματα για δάνεια ή επιχορηγήσεις εάν είναι 

αιτιολογημένα, και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που έθεσε το 

Κοινοβούλιο· τονίζει ότι η μακροοικονομική συνδρομή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 

νέες εξαρτήσεις για τις αποδέκτριες χώρες μέσω των αντίστοιχων όρων αποπληρωμής· 

πιστεύει ότι θα πρέπει, πιο μακροπρόθεσμα, να εξεταστεί η ένταξη του μηχανισμού 

μακροοικονομικής συνδρομής στο πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Γειτονία, ώστε να 

αυξηθεί η συνοχή της δράσης της ΕΕ· 

8. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς που έχουν ως 

σκοπό να προωθήσουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ όσον αφορά τη συνοχή τους με 

άλλα ενωσιακά μέσα στήριξης των ΜΜΕ, όπως το πρόγραμμα COSME καθώς και 

όσον αφορά την επικουρικότητα, την αποφυγή επικαλύψεων και τη 
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συμπληρωματικότητα με τα προγράμματα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή 

να υποβάλει εγκαίρως προτάσεις για την ενδιάμεση επανεξέταση των προγραμμάτων 

αυτών, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους· 

9. υπενθυμίζει ότι οποιεσδήποτε νέες πρωτοβουλίες της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στον 

τομέα της άμυνας, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από πρόσθετα κονδύλια και να μην 

επιβαρύνουν υπάρχουσες γραμμές του προϋπολογισμού· 

10. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματά του ποικίλλουν, το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει ελλιπή προϋπολογισμό, δεν 

λειτουργεί συστηματικά και, συνεπώς, δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις 

παράπλευρες επιπτώσεις της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και της 

παγκοσμιοποίησης· λαμβάνει υπόψη την επιτυχία παρόμοιων πρωτοβουλιών σε 

συγκρίσιμες οικονομίες· υπογραμμίζει την ανάγκη για πρόσθετα κονδύλια και πόρους 

για τη χρηματοδότηση του ΕΤΠ και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 

λειτουργικότητάς του· θεωρεί, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η εξάλειψη των περιττών 

επιβαρύνσεων αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλότερου βαθμού 

απόδοσης· υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης για τον εφοδιασμό των ανέργων 

με τα απαραίτητα μέσα για μια επιτυχή επανένταξη στην αγορά εργασίας· 

11. υπενθυμίζει ότι η Ένωση έχει καθήκον να ενσωματώνει την ισότητα των φύλων σε όλες 

τις πολιτικές της και αναγνωρίζει ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να έχει διαφορετικό 

αντίκτυπο όσον αφορά το φύλο στους διάφορους τομείς της οικονομίας· ζητεί να 

προστεθούν κεφαλαία περί φύλου σε όλες τις νεοδιαπραγματευθείσες εμπορικές 

συμφωνίες και να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίησή τους, 

συμπεριλαμβανομένων εκ των προτέρων, ενδιάμεσων και εκ των υστέρων 

αξιολογήσεων αντικτύπου με δεδομένα ανά φύλο. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Joachim Zeller 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κατάσταση όπου οι πόροι σπανίζουν θα πρέπει να δίδεται 

μεγαλύτερη σημασία στην ανάγκη για τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και για 

αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων ώστε να εξασφαλίζεται κατά το 

μέγιστο δυνατό η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος στόχος του σχεδίου προϋπολογισμού του 2018 θα είναι να 

εξασφαλίσει ότι παρέχονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης τα μέσα που χρειάζεται για 

να υλοποιήσει πλήρως την ενισχυμένη συνεισφορά του στην οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή, στη δημιουργία θέσεων εργασίας (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και 

διασφαλίσεις), στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις στοχευμένες επενδύσεις και την αλληλεγγύη 

μεταξύ όλων των κρατών μελών -μικρών και μεγάλων, δοκιμαζόμενων και 

ευημερούντων-, καθώς και να ανταποκριθεί στις συνεχιζόμενες προκλήσεις και τις νέες 

εξελίξεις και στον αντίκτυπό τους όσον αφορά την καθυστερημένη οικονομική ανάκαμψη 

και την αύξηση των ανισοτήτων, αλλά και τη μετανάστευση, την ανθρωπιστική βοήθεια 

και την ασφάλεια· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική αύξηση των πληρωμών κατά 8,1% σε σύγκριση με 

τον προϋπολογισμό του 2017 οφείλεται στην αύξηση των πληρωμών για τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία που αναμένεται να αποκτήσουν κανονικούς ρυθμούς 

λειτουργίας το 2018· 
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (94%) των πληρωμών αφορούν τη 

χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων (για την περίοδο 2014-2020), ενώ μόνον το 6% 

αφορούν την ολοκλήρωση παλαιών προγραμμάτων (προ του 2014)· 

Δηλώσεις προγράμματος επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό του 

2018 

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις προγράμματος επιχειρησιακών δαπανών 

που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2018 (COM(2017)400) οι οποίες 

παρέχουν πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του δημοσιονομικού κανονισμού, που 

περιλαμβάνουν τόσο εκ των προτέρων εκτιμήσεις όσον αφορά τις μελλοντικές εκροές και 

τα μελλοντικά αποτελέσματα όσο και εκ των υστέρων πληροφορίες σχετικά με τις 

επιδόσεις των προγραμμάτων·  

2. επισημαίνει ότι οι δηλώσεις αυτές ανταποκρίνονται εν μέρει στο αίτημα του 

Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό βάσει επιδόσεων1, αλλά επισημαίνει ότι οι 

δηλώσεις αυτές συμπληρώνουν τη συνήθη μέθοδο κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει 

δραστηριοτήτων με ορισμένα στοιχεία επιδόσεων· 

3.  σημειώνει ότι το τρέχον πλαίσιο επιδόσεων των προγραμμάτων που αναφέρονται στις 

προγραμματικές δηλώσεις περιλαμβάνει πάνω από 700 δείκτες διαφόρων τύπων για τη 

μέτρηση των επιδόσεων ως προς 61 γενικούς και 228 ειδικούς στόχους·  

4. τονίζει ότι δεν μετρούν όλοι αυτοί οι δείκτες άμεσα τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της 

Ένωσης· ορισμένοι δείκτες παρέχουν συναφείς πληροφορίες υψηλού επιπέδου (π.χ. 

«ευρωπαϊκός στόχος για κατανομή του 3% του ΑΕΠ στην έρευνα και την καινοτομία» ή 

«ποσοστό των ερευνητών στον ενεργό πληθυσμό της ΕΕ») ή διαδικαστικές πληροφορίες 

(π.χ. «ποιότητα των αιτήσεων έργων», «αριθμός των συμμετεχόντων»)·  

 

5. καλεί την Επιτροπή να ενοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον τρόπο υποβολής 

εκθέσεων έτσι ώστε να παρουσιάζεται ειλικρινής εικόνα της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού και της επιτευχθείσας προστιθέμενης αξίας· 

6.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει μια συνοπτική εικόνα των διαθέσιμων πληροφοριών 

σχετικά με τις επιδόσεις για κάθε πρόγραμμα, στην οποία θα αναφέρεται η απόκλιση από 

τον στόχο όσον αφορά όλους τους ενημερωμένους ειδικούς δείκτες που περιλαμβάνονται 

στη βασική πράξη· η εν λόγω συνοπτική εικόνα θα πρέπει να αποτυπώνει το ποσοστό της 

τιμής των δεικτών σε σχέση με τον τελικό στόχο και να μετρά την πρόοδο προς την 

επίτευξη των στόχων· 

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ανάλυση των συλλεγέντων δεδομένων ανά πρόγραμμα, 

συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για το 2014, το 2015 και το 2016, επιβεβαίωσε 

ότι, στο παρόν στάδιο υλοποίησης, άνω του 80% των δεικτών έχουν ήδη ενημερωθεί 

πλήρως ή εν μέρει·  

                                                           
1 Στην έκθεσή του σχετικά με το ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που εγκρίθηκε στις 3 Ιουνίου 

2013, το Κοινοβούλιο ζητεί τη θέσπιση ενός προτύπου κατάρτισης δημόσιου προϋπολογισμού βάσει 

επιδόσεων, στο πλαίσιο του οποίου κάθε γραμμή του προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από στόχους και 

εκροές, που θα μετρώνται βάσει δεικτών επιδόσεων. 
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8.  παροτρύνει την Επιτροπή, χάριν απλούστευσης:   

– να ευθυγραμμίσει το πλαίσιο επιδόσεων που χρησιμοποιείται στην έκθεση 

αξιολόγησης του άρθρου 318 της ΣΛΕΕ (ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις 

επιδόσεις) και στα εργαλεία διαχείρισης που διαθέτει (σχέδιο διαχείρισης και ετήσιες 

εκθέσεις δραστηριότητας) με το πλαίσιο επιδόσεων των δηλώσεων προγράμματος· 

– να λάβει το πλαίσιο αυτό των δηλώσεων προγράμματος ως βάση για την αξιολόγηση 

της υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και τις 10 προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2015-2019· και 

– να συμπεριλάβει επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα για το 

σύνολο των δεικτών που καθορίστηκαν από τις δηλώσεις προγράμματος, τουλάχιστον 

σε ετήσια βάση· 

9. εκτιμά το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η Επιτροπή ενσωμάτωσε τη νέα προσέγγιση 

κατάρτισης προϋπολογισμού που εστιάζεται στα αποτελέσματα στην εσωτερική 

διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού προκειμένου να επανεξετάσει τις δαπάνες με 

βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα και να εντοπίσει ενδεχόμενες 

προσαρμογές· 

10. ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις 

συγκεκριμένες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά την κατάρτιση του σχεδίου 

προϋπολογισμού για το 2018 στους τομείς όπου τα προγράμματα δαπανών της Ένωσης 

αποφέρουν θετικά αποτελέσματα ή, αντιθέτως, όπου η υλοποίηση είναι βραδύτερη από το 

αναμενόμενο ή η αρχιτεκτονική του προγράμματος δεν είναι κατάλληλη για την επίτευξη 

των αναμενόμενων αποτελεσμάτων·  

11. ζητεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συντονισμό 

με τις τομεακές επιτροπές του, να προωθήσει μια ουσιαστική νοοτροπία 

προσανατολισμένη στα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της χρήσης των 

δαπανών, αφαιρώντας δαπάνες από προγράμματα που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις 

μόνο στη βάση διεξοδικής ανάλυσης των αιτιών των χαμηλών επιδόσεων· επαναλαμβάνει 

ότι απτά αποτελέσματα δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς επαρκείς πόρους· 

12. υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο, ως αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, καλείται να 

εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τους πολιτικούς στόχους που παρουσιάζει η 

Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού, και ότι θα πρέπει να ελέγχει τη σχέση κόστους-

ωφέλειας, σταθμίζοντας όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

των έργων· 

Τομεακές πολιτικές 

13. τονίζει ότι, ιδίως όσον αφορά τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι άμεσες 

ενισχύσεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) ενδέχεται να μην 

διαδραματίζουν πλήρως τον ρόλο τους ως μηχανισμός δικτύου ασφαλείας για τη 

σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος, δεδομένου ότι η σημερινή κατανομή των 

πληρωμών έχει ως αποτέλεσμα το 20% όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην 

Ένωση να λαμβάνουν το 80% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων και ότι τούτο 

επιπλέον δείχνει ότι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεγέθους που υφίστανται 
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μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών· 

14. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΚΓΠ, να αξιολογήσει κατά 

πόσο το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τη 

σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή αν 

ένα διαφορετικό, ενωσιακής εμβέλειας μοντέλο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη επίτευξη των στόχων και, επιπλέον, ζητεί από την 

Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον αυτή η νέα μέθοδος κατανομής πρέπει να καταστεί 

υποχρεωτική· σημειώνει ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στις 

δημοσιονομικές προτάσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης της αγοράς·  

15. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Επιτροπή έκρινε ότι είναι «δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 

προβεί σε εκτίμηση των δαπανών που καταβάλλονται για μετανάστες/αιτούντες άσυλο 

ανά χώρα, δεδομένου ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων»1· επιθυμεί, συνεπώς, να ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο η Επιτροπή μπόρεσε να προβεί σε ακριβείς εκτιμήσεις όσον αφορά αυτόν τον 

τομέα πολιτικής σε ένα πλαίσιο κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, και ποιο 

είναι το κριτήριο που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής για να οριστεί η κατανομή των 

κονδυλίων ΤΑΜΕ στα διάφορα κράτη μέλη· 

Χρηματοπιστωτικά μέσα 

16. επισημαίνει ότι οι δηλώσεις προγράμματος για το 2018 περιέχουν παραγράφους που 

αναφέρονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που χρηματοδοτούνται από ειδικό πρόγραμμα 

και παρατηρεί ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν τις 

επίσημες εκθέσεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρηματοδοτούνται από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 140 παράγραφος 8 του 

δημοσιονομικού κανονισμού, δεδομένου ότι η Επιτροπή παρουσιάζει χωριστή ετήσια 

έκθεση όσον αφορά τα υποστηριζόμενα από το γενικό προϋπολογισμό χρηματοπιστωτικά 

μέσα σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού, η δε 

τελευταία έκθεση, που αφορά το έτος 2015, δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου 2016· ζητεί 

από την Επιτροπή να παράσχει πλήρη στοιχεία σχετικά με την κατανομή των 

χρηματοπιστωτικών μέσων και με τα αποτελέσματα που έχουν μέχρι στιγμής επιτευχθεί, 

από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη και όσον αφορά το προβλεπόμενο 

και το πραγματικό φαινόμενο μόχλευσης· 

17. καλεί εκ νέου την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια στη χρήση των 

χρηματοοικονομικών μέσων, να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη μόχλευση, τις 

απώλειες και τους κινδύνους και να παρουσιάσει ανάλυση κόστους-ωφελείας των 

χρηματοοικονομικών μέσων σε σύγκριση με περισσότερο άμεσες μορφές 

χρηματοδότησης έργων· 

18. παρατηρεί με ανησυχία ότι από τα στοιχεία εκτέλεσης του ΕΤΣΕ προκύπτει ότι η 

πλειονότητα των επενδύσεων είναι συγκεντρωμένη στις πέντε κορυφαίες οικονομίες της 

Ένωσης, κάτι το οποίο ενδέχεται να υπονομεύσει περαιτέρω την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων της Ένωσης για μεγαλύτερη συνοχή· 

                                                           
1  Απάντηση στη γραπτή ερώτηση 23 – ακρόαση της επιτροπής CONT του Επιτρόπου κ. 

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ της 29ης Νοεμβρίου 2016 
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19. ανησυχεί διότι καταπιστευματικά ταμεία και άλλες διευκολύνσεις που χρησιμοποιούν 

σημαντικές εισφορές από τον προϋπολογισμό της Ένωσης παραμένουν χωρίς τη δέουσα 

εποπτεία από το Κοινοβούλιο και χωρίς λογοδοσία σε αυτό, και επιμένει για ισχυρότερη 

λογοδοσία των εν λόγω μέσων· 

Brexit 

20. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή εκτίμηση, συμπεριλαμβανομένης 

επεξήγησης της μεθόδου υπολογισμού, όσον αφορά το κόστος που προκάλεσε η απόφαση 

της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ζητεί επίσης από την Επιτροπή να δημοσιεύσει το ταχύτερο δυνατό συνοπτική έκθεση του 

τρόπου με τον οποίο προτίθεται να αντεπεξέλθει στον συνδυασμό μειωμένων εσόδων του 

προϋπολογισμού μετά το Μπρέξιτ και αυξημένων δαπανών σε τομείς όπως η ασφάλεια 

και η μετανάστευση· 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Markus Ferber 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2018 να συμβάλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων που 

προσδιορίζονται στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, ιδίως δε την επανεκκίνηση μελλοντοστραφών 

επενδύσεων, την προώθηση της σύγκλισης και κοινωνικά ισορροπημένων και βιώσιμων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή υπεύθυνων δημοσιονομικών 

πολιτικών· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα συνεργιών μεταξύ του προϋπολογισμού της 

Ένωσης και του προϋπολογισμού οποιουδήποτε κράτους μέλους προκειμένου να 

υλοποιηθούν οι προτεραιότητες του ευρωπαϊκού εξαμήνου· 

2. υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της γραμμής του προϋπολογισμού με τίτλο 

«Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική 

ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ» διότι αποτελεί τεχνικό και επικοινωνιακό 

εργαλείο για έναν καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, μεταξύ άλλων και 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, διότι συμβάλλει στις απορρέουσες από τη 

Συνθήκη υποχρεώσεις εποπτείας και στην παραγωγή κρίσιμης σημασίας δεδομένων και 

διότι στηρίζει την χρηματοδοτική συνδρομή, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα εντός και εκτός Ένωσης· 

3. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να υποστηριχθεί ο σημερινός διάλογος σχετικά με το μέλλον 

της ΟΝΕ μέσω της χρηματοδότησης των απαραίτητων εργαλείων που θα εξασφαλίσουν 

το μέγιστο δυνατό εύρος ανταλλαγών με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς· 
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4. επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η θέσπιση υποδείγματος δέσμης δεδομένων για την 

καταγραφή, υποβολή εκθέσεων και εποπτεία της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των 

κρατών μελών και της Ένωσης και για την συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων που 

προσδιορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και στις συστάσεις ανά χώρα· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόβλεψη επαρκών πόρων στον προϋπολογισμό 

του 2018 σε ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESAs)· υπογραμμίζει ότι ο 

ρόλος των ESAs είναι ουσιώδης στην προσπάθεια εδραίωσης της συνεκτικής εφαρμογής 

της νομοθεσίας της Ένωσης και ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών, 

καθώς και προκειμένου να εξασφαλιστούν χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μια καλύτερη 

ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η προστασία των καταναλωτών και η 

εποπτική σύγκλιση· επισημαίνει ότι, με σκοπό τη συνετή χρήση των προϋπολογισμών 

τους, οι ESAs οφείλουν να περιορίζονται αυστηρά και μόνο στην άσκηση των 

καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη· 

6. πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός των ESAs μπορεί να εξορθολογιστεί περαιτέρω· τονίζει, 

συνεπώς, ότι οποιεσδήποτε ενδεχόμενες αυξήσεις των πόρων των ESAs πρέπει να 

συνοδεύονται από επαρκή μέτρα εξορθολογισμού· 

7. προτείνει, δεδομένου ότι ο φόρτος εργασίας των ESAs μετατοπίζεται ολοένα και 

περισσότερο από τα νομοθετικά καθήκοντα στην εποπτική σύγκλιση και την επιβολή, μια 

αντίστοιχη εσωτερική ανακατανομή του προϋπολογισμού και του ανθρώπινου δυναμικού 

των ESAs· επισημαίνει ότι και οι τρεις οργανισμοί θα χρειαστεί να αφιερώσουν επαρκείς 

πόρους στην ανάλυση του αντικτύπου του Brexit στο μέλλον των χρηματοπιστωτικών 

αγορών της Ένωσης· 

8. επισημαίνει ότι οι ESAs πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα συστήματα πληροφορικής που 

χρησιμοποιούν να είναι αποτελεσματικά, εύχρηστα, ασφαλή και οικονομικώς αποδοτικά· 

ζητεί συνεπώς, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, να  εξεταστεί η 

δημιουργία κοινού διοικητικού οργανισμού αποτελούμενου από κοινό τμήμα 

πληροφορικής και κοινό τμήμα ανθρώπινων πόρων· 

9. επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδότηση των ESAs πρέπει να επανεξεταστεί· καλεί την 

Επιτροπή, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης των ESAs, να υποβάλει πρόταση 

που θα εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής κατάλληλα και αναλογικά σταθμισμένων 

αμοιβών για τους συμμετέχοντες στην αγορά, με μερική αντικατάσταση των εισφορών 

των εθνικών αρμόδιων αρχών, χωρίς να υπονομεύεται η ανεξαρτησία των ESAs· 

παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης των ESAs σύντομα· 

10. υπογραμμίζει ότι το κόστος της μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) από 

το Λονδίνο πρέπει να καλυφθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο· επισημαίνει εντούτοις ότι η 

Επιτροπή θα έπρεπε να έχει προετοιμάσει τις αναγκαίες χρηματοδοτικές πιστώσεις σε 

περίπτωση που θα χρειαστεί να καλύψει η ίδια τις δαπάνες που θα προκύψουν· 

11. εκτιμά ότι η αποδοτικότητα θα πρέπει να αποτελέσει το κρίσιμο κριτήριο στη διαδικασία 

λήψης απόφασης ως προς την μετεγκατάσταση της ΕΒΑ· καλεί την Επιτροπή, στο 

πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης των ESAs, να διερευνήσει όλες τις εναλλακτικές 

λύσεις, περιλαμβανομένης της διαρθρωτικής οργάνωσης των ESAs, για να επιτευχθεί 

αυτή η βελτίωση της αποδοτικότητας· 
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12. επισημαίνει ότι σημαντικό τμήμα καθενός από τους επιμέρους προϋπολογισμούς των 

ESAs δαπανάται για τη μίσθωση χώρων γραφείου· παρατηρεί ότι τα ενοίκια εμφανίζουν 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ESAs· παρατηρεί ότι το μηνιαίο ενοίκιο που 

καταβάλλει η EIOPA ανέρχεται σε 29 ευρώ/m² ενώ η ESMA καταβάλλει 52,5 ευρώ/m² το 

μήνα· επισημαίνει ότι το κόστος μίσθωσης των χώρων γραφείου πρέπει να εξεταστεί 

προσεκτικά όταν θα λαμβάνεται η απόφαση μετεγκατάστασης της ΕΒΑ· 

13. επισημαίνει ότι στο πεδίο της ψηφιοποίησης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 

ιδίως σε σχέση με την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT), είναι αναγκαία η 

περαιτέρω οικοδόμηση της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης προκειμένου να βελτιωθεί η 

ικανότητα αντίδρασής μας σε οποιεσδήποτε πιθανές προκλήσεις και για τον λόγο αυτό 

τάσσεται ρητά υπέρ της συνέχισης της χρηματοδότησης της οριζόντιας ειδικής ομάδας 

για την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού· ζητεί επιπλέον την ανάπτυξη περιπτώσεων 

χρήσης για εφαρμογή από τις αρχές προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 

καινοτομίας που προσφέρει η τεχνολογία· 

14. επισημαίνει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών πόρων για την ενίσχυση της δράσης της 

Ένωσης κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού 

φορολογικού σχεδιασμού, ιδίως μέσω προπαρασκευαστικής ενέργειας για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων, προγραμμάτων και επικοινωνίας στο πλαίσιο της καταπολέμησης της 

φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, εν συνεχεία του 

δοκιμαστικού σχεδίου που ξεκίνησε το 2016· 

15. συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να διατεθούν αυξημένοι πόροι στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2018, με σκοπό την διενέργεια ολοκληρωμένης και 

αντικειμενικής αξιολόγησης των κινδύνων που προέρχονται από τρίτες χώρες από 

πλευράς στρατηγικών ανεπαρκειών στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 

βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, καθώς και με 

σκοπό την κατάρτιση καταλόγου δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου. 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Eurostat εμφανίζεται πρόθυμη να βελτιώσει τη 

φιλικότητα προς τον χρήστη των επιγραμμικών της δεδομένων και εκτιμά συνεπώς ότι το 

αποθεματικό στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε πέρσι δεν χρειάζεται να επαναληφθεί· 

καλεί την Eurostat, στην την προοπτική αυτή, να εφαρμόσει τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται στην παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος για την 

περίοδο 2018-2020· 

17. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής 

Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG), ιδίως όσον αφορά τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό επίσης την επιρροή 

της Ένωσης στον καθορισμό διεθνών λογιστικών προτύπων· 

18. τονίζει τη σημασία που έχει να υποστηριχθεί η Επιτροπή στις προσπάθειές της για την 

ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας για την ένωση κεφαλαιαγορών καθώς και για την 

εξασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 

προς τους καταναλωτές, προς όφελος καταναλωτών, επιχειρήσεων και επενδυτών.  
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτρια ς γνωμοδότησης: Deirdre Clune 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και οι επενδύσεις είναι καίριας 

σημασίας παράγοντες για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και για την 

αύξηση της ευημερίας για όλους· υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο τα διαρθρωτικά και 

επενδυτικά ταμεία να προσανατολιστούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προς την 

προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, τη μείωση των ανισοτήτων και την 

τόνωση της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει οικονομικά στην επίτευξη των στόχων 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της 

απασχόλησης· 

2. σημειώνει την συνολική ετήσια αύξηση που προτείνεται από την Επιτροπή στις 

πιστώσεις του Τομέα 1 – Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (+2,5% πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων και +18,3 % σε πιστώσεις πληρωμών)· σημειώνει επιπλέον τις 

αναλογικά υψηλότερες αυξήσεις στον Τομέα 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (+2,4% πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 25,7% σε πιστώσεις 

πληρωμών)· 

3. τονίζει ότι αυτοί οι συμπληρωματικοί πόροι δεν πρέπει να παραβιάζουν την αρχή της 

επικουρικότητας, να εκτοπίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις ή να αντικαθιστούν τα εθνικά 

μέτρα· 

4. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 

κεφαλαίου «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ένταξη» έχουν μειωθεί κατά 
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8,85%· 

5. εκφράζει ανησυχία για όλες τις περικοπές στον τίτλο «Απασχόληση, κοινωνικές 

υποθέσεις και ένταξη» στις οποίες προέβη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· τονίζει, στο 

πλαίσιο αυτό, ότι αλλαγές που περιορίζουν τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για τα 

κονδύλια που αφορούν την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη 

πρέπει να απορρίπτονται και ότι πρέπει να εξευρεθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 

πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών για να παρέχεται η 

δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού των πολιτικών αυτών· 

6. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2018 καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην αναβάθμιση της συμβολής της ΕΕ στον περιορισμό των ανισοτήτων και την 

τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

καταπολέμηση της ανεργίας των πλέον απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας, 

αλλά και στην καταπολέμηση της φτώχειας, και ιδίως της φτώχειας των παιδιών· 

επαναλαμβάνει ως εκ τούτου την έκκλησή του για πλήρη εκτέλεση των κονδυλίων του 

προϋπολογισμού που αφορούν την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις· 

7. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας στην 

Ευρώπη, που απασχολούν 14,5 εκατομμύρια άτομα και επιδιώκουν να έχουν 

κοινωνικές, κοινωνιακές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το γενικό συμφέρον· 

επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλουν, σε ενωσιακή κλίμακα, στην 

απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των καταναλωτών, τη γεωργία, την 

ανάπτυξη τρίτων χωρών και στις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή 

να καταρτίσει επαρκώς χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης, το οποίο θα 

προωθήσει τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας στην Ένωση και θα τονώσει την 

κοινωνική καινοτομία· υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις αγωνίζονται να 

βρουν τις σωστές ευκαιρίες χρηματοδότησης, λόγω της δυσνόητης λειτουργίας των 

αναζητήσεων χρηματοδότησης και του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων αυτών· 

τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης, μέσω του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεων, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης· 

8. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν απαράδεκτα υψηλά στην 

Ένωση και ότι η κατάσταση των άνεργων νέων, και μάλιστα όσων βρίσκονται εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· τονίζει 

ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι ύψιστης σημασίας να 

εξασφαλιστεί η επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις 

για τη νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) και του 

ΕΚΤ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να χρηματοδοτούνται επαρκώς 

εγκαίρως τα μέσα αυτά και τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία της συμφωνηθείσας νέας 

χρηματοδότησης ύψους 500 εκατ. ευρώ για την ΠΑΝ το 2017· σημειώνει επίσης με 

ανησυχία τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου1 σύμφωνα με την οποία οι πόροι που 

προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και μόνον είναι αδύνατον να καλύψουν 

τον συνολικό πληθυσμό των ΕΑΕΚ νέων· 

                                                           
1 http://www.eca.europa.eu/el/Pages/NewsItem.aspx?nid=8265 
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9. υπενθυμίζει ιδίως τη μεγάλη σημασία της εξασφάλισης χρηματοδότησης ύψους 700 

εκατομμυρίων EUR τουλάχιστον για την ΠΑΝ κατά την περίοδο 2018-2020, όπως 

συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του ΠΔΠ, ποσού που 

πρέπει να διαμοιρασθεί μεταξύ 2018, 2019 και 2020 σε τρεις ισόποσες δόσεις ύψους 

233,33 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2018· ζητεί 

επίσης να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις πληρωμών προκειμένου να διασφαλισθεί η 

δέουσα εφαρμογή της ΠΑΝ· 

10. υπενθυμίζει ότι το δίκτυο EURES αποτελεί σημαντικό μέσο για την αύξηση της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και ταυτόχρονα για την καταπολέμηση της 

ανεργίας και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στην Ευρώπη· σημειώνει 

ωστόσο ότι, έως σήμερα, το επίπεδο γνώσης των δυνατοτήτων του EURES 

εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό· τονίζει ότι η κατάλληλη και έγκαιρη 

χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) είναι σημαντική για τη χρηματοδότηση εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης στην Ένωση· 

11. τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής δημοσιονομικής 

διαχείρισης των προγραμμάτων εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-

2020, τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είναι το ΕΚΤ, η ΠΑΝ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι διάφοροι άξονες του Προγράμματος 

για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)· 

12. επαναλαμβάνει, ιδίως, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και ιδίως πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2018 για το 

ΕΚΤ, δεδομένου ότι το ΕΚΤ εισέρχεται σε περίοδο έντονης εκτέλεσης και οι αιτήσεις 

πληρωμών από τα κράτη μέλη θα αυξηθούν· 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αυξήσεις που προτείνονται για το ΕΤΠ (2% 

ετήσια αύξηση σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του μέγιστου διαθέσιμου 

κονδυλίου για το ταμείο αυτό) και ΤΕΒΑ (+1,9 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων)· ανησυχεί, ωστόσο, για τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών που 

προτείνεται για το ΤΕΒΑ (-9,07%) επιπλέον της μείωσης των δαπανών στήριξης· 

14. δηλώνει ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό μέσο για τη διασφάλιση βιώσιμης 

ανάπτυξης της οικονομίας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επίτευξη 

ανοδικής σύγκλισης και την εξισορρόπηση της ανταγωνιστικότητας και της 

δικαιοσύνης· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη δυσαρέσκειά του για τις περικοπές που 

διενήργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις γραμμές που αφορούν τις εργασιακές 

σχέσεις και τον κοινωνικό διάλογο και την ενημέρωση, διαβούλευση και τη συμμετοχή 

των εκπροσώπων των επιχειρήσεων· 

15. σημειώνει  ότι, από τη χρηματοδότηση ύψους 72,8 εκατομμυρίων EUR που προτείνει η 

Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει να εγγραφούν σε 

αποθεματικό έως ότου εγκριθεί η βασική πράξη από τον νομοθέτη), τα 2,5 εκατομμύρια 

EUR θα διατεθούν εντός του 2018 από τον άξονα PROGRESS του προγράμματος EaSI 

και 11,1 εκατομμύρια EUR θα ανακατανεμηθούν από το ΕΚΤ και, συνεπώς, θα 

αποσυρθούν από άλλες προτεραιότητες στα πεδία της απασχόλησης, των κοινωνικών 
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υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης· πιστεύει ότι το ΕΣΑ θα μπορούσε να 

χρηματοδοτηθεί εναλλακτικά με χρήση όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι 

διαθέσιμα στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού για το ΠΔΠ· 

16. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης για τα προγράμματα της ΕΕ και 

σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, είναι αντίθετο με την ανακατανομή 

πόρων από προγράμματα προτεραιότητας· 

17. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 18,4 εκατομμύρια EUR προοριζόμενα για το Σώμα 

το 2018 προέρχονται από νέα κονδύλια· εμμένει ωστόσο στην άποψη ότι η 

χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν πρέπει να ασκήσει 

περαιτέρω πίεση και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα υφιστάμενα προγράμματα που 

αφορούν τα πεδία της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της παιδείας και την 

ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη (όπως τα προγράμματα «Ευρώπη για τους 

Πολίτες» και Erasmus +, το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία, καθώς και τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ), και να στρεβλώνει 

τη λειτουργία των υφιστάμενων και πετυχημένων προγραμμάτων ή μέτρων· εκφράζει 

συνεπώς ανησυχία για το γεγονός ότι οι πόροι μετατοπίζονται από σημαντικά 

προγράμματα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Erasmus και το Life· 

18. απορρίπτει την περικοπή πιστώσεων για τον οργανισμό EU-OSHA όπως πρότεινε το 

Συμβούλιο, και επαναλαμβάνει ότι έχει σημασία να απορριφθεί η προτεινόμενη αυτή 

περικοπή· 

19. ζητεί ο στόχος μείωσης του προσωπικού του EUROFOUND για το 2018 να αναβληθεί 

κατ’ εξαίρεση· 

20. επαναλαμβάνει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια (ΔΣ) και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες 

(ΠΕ) είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για τη δρομολόγηση νέων δραστηριοτήτων 

και πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης και ότι 

διάφορες ιδέες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχουν τεθεί 

επιτυχώς σε εφαρμογή στο παρελθόν υπό τη μορφή δοκιμαστικών 

σχεδίων/προπαρασκευαστικών ενεργειών· ενθαρρύνει την πλήρη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων περιθωρίων στο πλαίσιο κάθε τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να 

ενημερώνει συστηματικά και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τα διάφορα στάδια 

της εφαρμογής των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών· 

καλεί την Επιτροπή, κατά την υλοποίηση των δοκιμαστικών σχεδίων και των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών, να σέβεται το περιεχόμενό τους όπως αυτό έχει 

συμφωνηθεί και εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· 

21. σημειώνει ότι πέντε δοκιμαστικά σχέδια έλαβαν βαθμολογία «A» ή «B» και προτρέπει 

την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να τα περιλάβει στον προϋπολογισμό του 

2018 και την Επιτροπή να τα εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση· 

22. υπενθυμίζει ότι η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης χρόνιων και αυτοάνοσων 

νοσημάτων στην Ένωση συνιστά σοβαρή απειλή για τα ευρωπαϊκά συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης και την αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία που έχουν η 

χρηματοδότησης της έρευνας καθώς και η ανάπτυξη ενωσιακών σχεδίων δράσης για 

την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση χρόνιων και αυτοάνοσων νοσημάτων και την 

υγιή γήρανση εφ’ όρου ζωής, αρχής γενομένης από την παιδική ηλικία· 
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23. υπενθυμίζει ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων από παροχή φροντίδας ατόμων αυξάνεται· 

Το 80% του συνόλου των δραστηριοτήτων παροχής φροντίδας επιτελείται από άτυπους 

φροντιστές, κατά κύριο λόγο γυναίκες, που φροντίζουν συγγενείς τους· επισημαίνει ότι 

πολλοί από αυτούς μειώνουν ή ακόμη και εγκαταλείπουν την εργασία τους λόγω των 

πολλών ευθυνών που αναλαμβάνουν ως φροντιστές· τονίζει ότι προκειμένου να λάβουν 

στήριξη οι άτυποι φροντιστές, είναι απαραίτητη η συνέχιση της χρηματοδότησης για το  

ευρωπαϊκό δίκτυο φροντιστών (EUROCARERS) και η ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει ότι το 19,5 % του συνόλου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο 

σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 σχετίζεται με το κλίμα και ότι, σύμφωνα με την τάση 

του προϋπολογισμού της Ένωσης, μόνο το 18,8 % θα διατεθεί για τον σκοπό αυτόν κατά 

την περίοδο του τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος του 20 %· 

2. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, υπάρχει σοβαρός 

κίνδυνος ο στόχος του 20 % για το κλίμα στον προϋπολογισμό της Ένωσης να μην 

επιτευχθεί, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής, το μερίδιο της χρηματοδότησης για 

την κλιματική αλλαγή ανήλθε κατά μέσο όρο σε 17,6 % μόνον κατά τη διάρκεια της 

περιόδου από το 2014 έως το 2016· συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ότι 

το ποσοστό της χρηματοδότησης για το κλίμα θα πρέπει να αυξηθεί σε 22 % κατά μέσο 

όρο για όλα τα εναπομείναντα έτη της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, δηλαδή για 

τα έτη 2017 έως 2020, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος του 20 % έως το 

τέλος του 2020· υπενθυμίζει ότι, τον Μάρτιο 2017, το Συμβούλιο ECOFIN κάλεσε επίσης 

τα κράτη μέλη να δαπανήσουν ένα υψηλότερο ποσό του προϋπολογισμού της Ένωσης 

κατά το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου του ΠΔΠ για τη χρηματοδότηση για το κλίμα, 

λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες δεσμεύσεις που συμπεριλήφθηκαν στην COP 21 στο 

Παρίσι· 

3. επαναλαμβάνει ότι η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

εξαρτάται από την ενσωμάτωση των διαστάσεων του κλίματος και της αποδοτικής 
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χρήσης των πόρων σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης· ο προϋπολογισμός της Ένωσης 

πρέπει επίσης να υποστηρίζει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού· 

4. πιστεύει ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των 

έργων του ΕΤΣΕ, δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη μετάβαση προς μια 

κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· χρειάζεται επομένως 

επειγόντως διεξοδική εξέταση του προϋπολογισμού της Ένωσης προκειμένου να 

εντοπιστούν δαπάνες επιβλαβείς για το περιβάλλον, να αναπτυχθεί μια στρατηγική για τη 

σταδιακή κατάργηση των εν λόγω δαπανών και να αναληφθούν σχετικές δεσμεύσεις· 

5. σημειώνει ότι το 8,2 % του συνόλου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σχετίζονται 

με την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της βιοποικιλότητας· ζητεί να διατεθούν 

επαρκείς πόροι για την προστασία της βιοποικιλότητας·  

6. σημειώνει την αύξηση κατά 29,1 εκατομμύρια EUR στις πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων για το πρόγραμμα LIFE (+5,9 %)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

το πρόγραμμα LIFE αντιστοιχεί σε μόλις 0,3 % του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2018·  

7. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να ανακατανείμει 2 

εκατομμύρια EUR από τις πιστώσεις που διατίθενται στο πλαίσιο του μηχανισμού 

πολιτικής προστασίας της Ένωσης και 1,5 εκατομμύριο EUR από τις πιστώσεις που 

διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης· 

καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ανακατανομή των πιστώσεων από τον 

μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης και το πρόγραμμα LIFE στο Ευρωπαϊκό 

Σώμα Αλληλεγγύης δεν περιορίζει σε καμιά περίπτωση την αποτελεσματική λειτουργία 

των εν λόγω προγραμμάτων, ούτε εμποδίζει ή καθυστερεί τις διάφορες ενέργειες και 

πρωτοβουλίες που προβλέπονται όσον αφορά την πολιτική προστασία και το περιβάλλον, 

την προστασία της βιοποικιλότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· 

8. εκφράζει ανησυχία για τη μείωση των πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 

κατά 13,1 %· προειδοποιεί για τα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

λόγω έλλειψης πληρωμών· 

9. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα 66,4 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων (+2,9 %) και τα 55,9 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές (-3,1 %) για την 

υγεία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αντιστοιχούν μόλις στο 0,04 % του 

σχεδίου προϋπολογισμού για το 2018 και στο 1,5 % του τομέα 3 (σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων)· 

10. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα 286,7 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων (+11,9 %) και τα 248,4 εκατομμύρια EUR σε πληρωμές 

(+5,9 %) για τρόφιμα και ζωοτροφές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

αντιστοιχούν μόλις στο 0,18 % του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2018 και στο 7% του 

τομέα 3 (σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων)·  

11. σημειώνει την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον μηχανισμό 

πολιτικής προστασίας της Ένωσης (33,2 εκατομμύρια EUR, +7,2 %), που αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της αλληλεγγύης της Ένωσης·  
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12. αποδοκιμάζει τις μειώσεις προσωπικού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (-3 

θέσεις), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (-2 θέσεις), στο Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (-2 θέσεις), στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων (-4 θέσεις) και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (-5 

θέσεις), οι οποίες, δεδομένου ότι τα καθήκοντα των εν λόγω οργανισμών αυξάνονται, 

σχεδόν αναπόφευκτα θα επηρεάσουν αρνητικά το έργο τους· ζητεί να λάβουν οι 

οργανισμοί αυτοί επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους· πέραν αυτού, 

ανησυχεί για το γεγονός ότι στην περίπτωση οργανισμών που χρηματοδοτούνται από 

τέλη, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, οι περικοπές προσωπικού που 

επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα μείωση του προσωπικού που 

εργάζεται σε τομείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται στην πραγματικότητα από τα τέλη που 

καταβάλλουν οι αιτούντες και όχι από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· οι περικοπές 

αυτές πραγματοποιήθηκαν χωρίς να ληφθούν υπόψη ούτε ο πρόσθετος φόρτος εργασίας 

που δημιουργείται από την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων, ούτε η αντίστοιχη αύξηση 

των εσόδων από τέλη που καταβάλλουν οι αιτούντες για την παροχή υπηρεσιών χάρη στα 

οποία θα μπορούσε να αυξηθεί το προσωπικό και ταυτόχρονα να αποφευχθούν 

ενδεχόμενες επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

13. υπενθυμίζει ειδικότερα ότι ο ΕΟΠ βοηθά την Ένωση να λαμβάνει τεκμηριωμένες 

αποφάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 

ζητημάτων στις οικονομικές πολιτικές και την πορεία προς την αειφορία, και ότι στο 

πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η Επιτροπή 

πρότεινε νέες εργασίες για τον ΕΟΠ σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής 

Ένωσης, χωρίς καμιά αντίστοιχη αύξηση του οργανογράμματος· 

14. σημειώνει ιδιαίτερα ότι ο ΕΜΑ θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυξημένο φόρτο εργασίας και 

πρόσθετες δημοσιονομικές ανάγκες το 2018, εξαιτίας της απόφασης του Ηνωμένου 

Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει πρόσθετο 

προσωπικό και πόρους του προϋπολογισμού το 2018, για να διασφαλίσει ότι ο 

οργανισμός αυτός θα μπορέσει να συνεχίσει να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά 

του και παράλληλα να δρομολογήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

προετοιμασία της μετεγκατάστασής του το 2019· προτείνει συνεπώς, σύμφωνα με το 

πνεύμα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, να επιτραπεί στον ΕΜΑ να διατηρήσει 

αποθεματικό στον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων εξόδων που 

ενδέχεται να προκύψουν το 2018 ή αργότερα, ως αποτέλεσμα δυσμενών διακυμάνσεων 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών· 

15. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει γρήγορα δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές 

ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ) και να συνεχίσει να υποστηρίζει τα εν εξελίξει και τα νέα δοκιμαστικά 

σχέδια· 

16. υπενθυμίζει ότι τα ΔΣ-ΠΕ θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων τους. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jerzy Buzek 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. απορρίπτει τις περικοπές που επέφερε το Συμβούλιο, κατά 4,5 % στις πιστώσεις 

αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 1,4 % στις πιστώσεις πληρωμών, στις γραμμές του 

προϋπολογισμού που αφορούν τη βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια στον τομέα 1α 

του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2018 σε σύγκριση με την πρόταση της 

Επιτροπής· σημειώνει την αύξηση κατά 5,5 % σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 

και κατά 5,3 % σε πιστώσεις πληρωμών στις γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν 

τη βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια στον τομέα 1α του προϋπολογισμού της 

Ένωσης για το 2018 σε σύγκριση με το 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

εστίαση του προϋπολογισμού του 2018 στην επιτυχία των νέων γενεών και στη 

δημιουργία σταθερών και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, που προωθεί η Επιτροπή· 

επισημαίνει τα νέα αυξημένα επίπεδα στήριξης για τους νέους ερευνητές που προτείνει η 

Επιτροπή· αποδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις περικοπές του Συμβουλίου στη 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας που προσφέρει το ΕΙΤ· 

2. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για τις σημαντικές περικοπές του Συμβουλίου, κατά 0,5 

εκατομμύρια EUR στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και κατά 120 εκατομμύρια 

EUR στις πιστώσεις πληρωμών στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020»· επισημαίνει ότι αυτές οι περικοπές προτείνονται παρά το γεγονός ότι, αυτή τη 

στιγμή, στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης υπάρχει έλλειμμα επενδύσεων ύψους 

περίπου 150 δισεκατομμυρίων EUR ανά έτος· προτίθεται, συνεπώς, να αποκαταστήσει 

πλήρως τα κονδύλια που προτείνει να περικοπούν το Συμβούλιο· εκφράζει ανησυχία για 

το γεγονός ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 
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είχε ως αποτέλεσμα χαμηλό ποσοστό επιτυχίας για τις αιτήσεις· ζητεί από την Επιτροπή 

να σέβεται την κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 

όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013· 

3. ζητεί να αποκατασταθεί το αρχικό ετήσιο προφίλ των γραμμών του προϋπολογισμού για 

το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τη ΔΣΕ που περικόπηκαν για την τροφοδότηση του 

Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ , μεταξύ άλλων με τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών 

μέσων που είναι διαθέσιμα δυνάμει του ισχύοντος κανονισμού του ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, 

κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ΕΤΣΕ, το Κοινοβούλιο ζήτησε να 

περιοριστεί, στο μέτρο του δυνατού, ο αρνητικός αντίκτυπος των δύο αυτών 

προγραμμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η προτεινόμενη επέκταση 

του ΕΤΣΕ μπορεί να αποδυναμώσει εκ νέου το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τη 

ΔΣΕ· 

4. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης και οι ευρωπαϊκοί κλιματικοί στόχοι 

συγκαταλέγονται μεταξύ των σημερινών βασικών νομοθετικών προτεραιοτήτων· καλεί 

την Επιτροπή να παράσχει τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα· θεωρεί ότι θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κονδύλια για τη ΔΣΕ-Ενέργεια, προκειμένου να 

επιτευχθεί η εμβάθυνση μιας ολοκληρωμένης ενωσιακής αγοράς ενέργειας, και εκφράζει 

την ανησυχία του για τις περικοπές που προτείνονται από το Συμβούλιο όσον αφορά τις 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών της ΔΣΕ-Ενέργεια· 

5. τονίζει ότι χρειάζεται να επιτευχθούν οι στόχοι της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 

προκειμένου να προωθηθεί η ψηφιακή ένταξη για την οικονομία της Ένωσης, τον 

δημόσιο τομέα και τους πολίτες της Ένωσης, και ότι νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως η 

WIFI4EU είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των εν λόγω στόχων· καλεί την 

Επιτροπή να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού 

και να τηρήσει τη δέσμευσή της όσον αφορά τις επενδύσεις στο πλαίσιο της WIFI4EU 

μεταξύ 2017 και 2020· 

6. επιμένει ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 

πρέπει να λάβει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και προσωπικό για να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει την παράταση της εντολής του· σημειώνει περαιτέρω ότι οι 

χρηματοδοτικοί πόροι και ο αριθμός των πρόσθετων θέσεων για τον Οργανισμό του 

Ευρωπαϊκού GNSS, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εκπλήρωση της εντολής του 

και την υποστήριξη της ορθής και αποδοτικής μελλοντικής διαχείρισης του Galileo, 

καθώς και για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 

εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για την εκπλήρωση των νέων καθηκόντων που τους 

ανατίθενται από τη νομοθεσία της Ένωσης· 

7. έχει συναίσθηση της μεγάλης σημασίας των γραμμών του προϋπολογισμού για τις 

κοινωνιακές προκλήσεις, και ειδικότερα του κονδυλίου του προϋπολογισμού για τη 

βελτίωση της διά βίου υγείας και ευεξίας για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στην 

Ένωση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει επαρκή χρηματοδότηση για τους 

σκοπούς αυτούς και εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις προτεινόμενες περικοπές του 

Συμβουλίου· 

8. υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της οικονομίας της Ένωσης, 
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δεδομένου ότι παρέχουν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στην Ένωση, και επισημαίνει 

την ανάγκη να δημιουργηθεί ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, όπως 

επίσης να υποστηριχτούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί και τα δίκτυα ΜΜΕ· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την αύξηση των πόρων για το μέσο για τις ΜΜΕ και τη συνέχιση 

του ΕΤΣΕ στην πρόταση της Επιτροπής· επισημαίνει, ωστόσο, με μεγάλη ανησυχία τις 

περικοπές που επέφερε η Επιτροπή στο COSME και τις περικοπές του Συμβουλίου στο 

μέσο για τις ΜΜΕ, που στέλνουν ένα αντιφατικό μήνυμα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· 

9. λαμβάνει υπόψη την προπαρασκευαστική ενέργεια στον τομέα της άμυνας· τονίζει, 

ωστόσο, ότι μια τέτοια δραστηριότητα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με νέους πόρους, 

δεδομένου ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της Ένωσης· υπογραμμίζει 

ότι το παράθυρο έρευνας χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΔΠ 

μετά το 2020· εκφράζει την ανησυχία του για την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση της 

ΔΣΕ-Ενέργεια, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι την περίοδο 2019-2020, για 

παράδειγμα, για την άμυνα της ΕΕ· 

10. λαμβάνει υπόψη την αύξηση για τα προγράμματα συνδρομής στον παροπλισμό 

πυρηνικών εγκαταστάσεων· αναγνωρίζει την ανάγκη χρηματοδοτικής στήριξης για τον 

παροπλισμό, αλλά εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις καθυστερήσεις στα 

προγράμματα· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε καλά τεκμηριωμένες και εύλογες 

αυξήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις αυτές· 

11. τονίζει ότι η αδυναμία της Ένωσης να υλοποιήσει τις νομικές και πολιτικές δεσμεύσεις 

της στον τομέα των πιστώσεων πληρωμών θα έβλαπτε σοβαρά την αξιοπιστία της, και θα 

είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη στην ικανότητα των θεσμικών οργάνων της 

Ένωσης να επιτελούν τον ρόλο τους. 



 

RR\1136723EL.docx 69/123 PE610.722v02-00 

 EL 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 2.10.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

46 

7 

7 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, 

José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu 

Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick 

Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf 

Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, 

Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, 

Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, 

Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba 

Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, 

Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven 

Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude 

Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, 

Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho, 

Νεοκλής Συλικιώτης 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Jens Geier, Françoise 

Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis 

Radtke 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Claudia Schmidt 

 



 

PE610.722v02-00 70/123 RR\1136723EL.docx 

EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

46 + 

ALDE Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck 

ECR Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław 

Krasnodębski 

PPE Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia 

Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, 

Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, 

Vladimir Urutchev, Werner Langen 

S&D Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, 

José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, 

Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter 

Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin 

 

7 - 

EFDD Jonathan Bullock 

ENF Christelle Lechevalier, Nicolas Bay 

Verts/ALE Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms 

 

7 0 

EFDD Dario Tamburrano, David Borrelli 

ENF Barbara Kappel 

GUE/NGL Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 



 

RR\1136723EL.docx 71/123 PE610.722v02-00 

 EL 



 

PE610.722v02-00 72/123 RR\1136723EL.docx 

EL 

 

20.7.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Daniel Dalton 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 

των Καταναλωτών (IMCO) καλύπτει, στη διαδικασία του προϋπολογισμού, κονδύλια 

στους τίτλους 2 (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ), 14 

(Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση) και 33 (Δικαιοσύνη και Προστασία του 

Καταναλωτή)· 

2. εκτιμά ότι μια εύρυθμη και σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εσωτερική 

αγορά που παρέχει ισότιμες συνθήκες σε καταναλωτές και ΜΜΕ αποτελεί θεμέλιο λίθο 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και τονίζει την ανάγκη να ληφθεί 

υπόψη η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και με επαρκή χρηματοδότηση από τον 

προϋπολογισμό, ιδίως δε για τις ΜΜΕ· 

3. είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική των καταναλωτών ανήκει στις κύριες οριζόντιες 

προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει ο προϋπολογισμός αυτού του 

τομέα πολιτικής να αντικατοπτρίζει το γεγονός αυτό· ζητεί από την Επιτροπή να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση της γνώσης και της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την πολιτική καταναλωτών αλλά και την ασφάλεια των 

προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, ιδίως δε στην ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς και 

για την ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε ολόκληρο το φάσμα του 

συνόλου των πολιτικών της Ένωσης· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018, 

οι κύριες προτεραιότητες της IMCO σε τομείς όπως η τελωνειακή ένωση, η προστασία 
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των καταναλωτών, η ανταγωνιστικότητα και η εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών 

ελήφθησαν υπόψη αφού υπήρξαν επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού όσον αφορά τις 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· 

5. παρατηρεί ότι οι πιστώσεις πληρωμών για τα κονδύλια της IMCO εμφανίζουν μείωση 

κατά 15 % σε γενικές γραμμές και ευελπιστεί ότι αυτή η μείωση αποτελεί απλώς 

συνέπεια του επαρκούς προγραμματισμού των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών των εν 

εξελίξει συμβάσεων από την Επιτροπή και ότι οι υφιστάμενες πιστώσεις θα αποδειχθούν 

επαρκείς για να πραγματοποιηθούν όλες οι πληρωμές το 2018· 

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πιστώσεις για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και των ΜΜΕ διότι μία από τις προτεραιότητες είναι ακριβώς η στήριξη της 

επιχειρηματικότητας και άρα η τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 

θέσεων απασχόλησης· επισημαίνει την μεγάλη ανάγκη για αποδοτική χρηματοδότηση της 

καινοτομίας, της αναβάθμισης, της διεθνοποίησης και της πρόσβασης σε τρίτες αγορές, 

ούτως ώστε να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητά των επιχειρήσεων της Ένωσης· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 

στη γραμμή του προϋπολογισμού 02 02 01 «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της 

Ένωσης» αλλά εκφράζει εντούτοις τον προβληματισμό του ως προς τη μείωση των 

πιστώσεων πληρωμών σε αυτήν τη στη γραμμή του προϋπολογισμού δεδομένου ότι οι 

ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτούς τους τομείς της 

πραγματικής οικονομίας· επισημαίνει ότι η επαρκής οικονομική στήριξη για πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα της 

Ένωσης· επισημαίνει ότι η εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσβασης στη χρηματοδότηση 

είναι ουσιώδους σημασίας για να παραμείνουν οι ΜΜΕ ανταγωνιστικές και για να 

ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που άπτονται της 

εσωτερικής αγοράς αλλά και της παγκόσμιας αγοράς· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση κονδυλίων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό 

της τελωνειακής ένωσης που στηρίζει την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 

(εφεξής Κώδικας) και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων και 

τούτο διότι αποτελούν τομείς προτεραιότητας για τη βελτίωση της λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς· επισημαίνει ότι η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του Κώδικα 

είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να προστατεύονται οι πολίτες και τα οικονομικά 

συμφέροντα της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρήσουν την 

προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα μεταβατικά μέτρα που θεσπίζονται στο 

άρθρο 278 του Κώδικα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του Κώδικα· 

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατανομή πόρων της γραμμής του 

προϋπολογισμού 33 04 01 «Διασφάλιση του συμφέροντος των καταναλωτών και 

βελτίωση της ασφάλειας και της ενημέρωσής τους», διότι η πολιτική καταναλωτών 

ανήκει στις κύριες πολιτικές της Ένωσης· 

10. ζητεί να χρηματοδοτηθούν όλα τα δοκιμαστικά σχέδια και συγκεκριμένα τα νέα 

δοκιμαστικά σχέδια με τίτλο «Ψηφιακές δεξιότητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις στην 

ΕΕ», το οποίο θα συνεισφέρει στην καινοτομία και στο διασυνοριακό εμπόριο, και 

«Αξιολόγηση εικαζόμενων διαφορών ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται στην 

ενιαία αγορά», το οποίο επιδιώκει να απαντήσει στις ανησυχίες των καταναλωτών σε 
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σχέση με ενδεχόμενες διαφορές στην ποιότητα προϊόντων ίδιου εμπορικού σήματος και 

ίδιας συσκευασίας στην εσωτερική αγορά· ζητεί επίσης παράταση του δοκιμαστικού 

σχεδίου «Πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης στο θέμα των αλγορίθμων» με σκοπό την 

υλοποίηση σειράς εμπεριστατωμένων πρωτοτύπων προσεγγίσεων και πολιτικών λύσεων 

ικανών να αντιμετωπίσουν την περιπλοκότητα των προκλήσεων που δημιουργεί η βάσει 

αλγορίθμων διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στο εγγύς όσο και στο απώτερο μέλλον. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Evžen Tošenovský 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τις μεταφορές και τον τουρισμό θα 

πρέπει να είναι σύμφωνος με τη σημασία και τη συμβολή των τομέων αυτών στην 

οικονομική μεγέθυνση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα συμφέροντα των χρηστών και την 

ποιοτική απασχόληση στην Ένωση· εκφράζει, από την άποψη αυτή, τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι γραμμές του προϋπολογισμού που σχετίζονται με τον τομέα των 

μεταφορών στην κατηγορία 1α έχουν μειωθεί από το Συμβούλιο, και ζητεί να επανέλθουν 

στο αρχικό τους επίπεδο· 

2. επαναλαμβάνει τη σημασία του μέσου χρηματοδότησης της διευκόλυνσης «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» (CEF) για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και για την επίτευξη 

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικές περικοπές 

που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν στο πλαίσιο της CEF, εξαιτίας της 

χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΧΣ), θα πρέπει να αποφευχθούν στο μέλλον· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

δεν κατέστη εφικτή η πλήρης ανάκτηση των κονδυλίων για τη CEF· καλεί την Επιτροπή 

να παρουσιάσει τις νέες πρωτοβουλίες και τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες που θα 

εφαρμοστούν σε συνδυασμούς επιχορηγήσεων από τη χρηματοδότηση της CEF για τον 

τομέα των μεταφορών και του ΕΤΣΕ· 

3. πιστεύει ότι η CEF είναι ένα ζωτικό μέσο με σημαντική προστιθέμενη αξία για την 

Ένωση για τη βελτιστοποίηση του δικτύου μεταφορών σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς 

και για τη σύνδεση ή / και τον εκσυγχρονισμό νέων και υφιστάμενων υποδομών 
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μεταφορών και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών μεταφορών· 

θεωρεί ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τα αναγκαία κονδύλια προκειμένου να επιτευχθεί 

το πρωταρχικό πεδίο δράσης της CEF για τον τομέα των μεταφορών, το οποίο 

επικεντρώνεται στο κεντρικό δίκτυο· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί ο 

συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των 

διασυνοριακών έργων στο πλαίσιο των κεντρικών σιδηροδρομικών, εναέριων και οδικών 

υποδομών· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της χρηματοδότησης ειδικών σχεδίων για 

την ανακαίνιση υποδομών που είναι περισσότερο ευάλωτες σε φθορές, όπως οι γέφυρες 

και οι υπόγειες διαβάσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της πραγματοποίησης επενδύσεων σε 

περιφερειακούς αερολιμένες ως καταλύτη για επιχειρηματική αποδοτικότητα και 

παραγωγικότητα, καθώς και για περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη· 

4. τονίζει την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των σιδηροδρομικών έργων υψηλής ταχύτητας 

που συνδέουν τα δυτικά και τα ανατολικά τμήματα της Ευρώπης· επαναλαμβάνει ότι είναι 

σημαντικό να αποκατασταθούν οι ελλείπουσες ζεύξεις σε αποξηλωμένες περιφερειακές 

διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις και να αναβαθμιστούν και να συντηρηθούν οι 

υφιστάμενες υποδομές μεταφορών, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί 

δυνατή η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ή/και τρίτων χωρών, όπως για 

παράδειγμα στην περίπτωση της δημιουργίας της μακροπεριφέρειας της Μαύρης 

Θάλασσας· επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής για συγχρηματοδότηση της 

αποκατάστασης των περιφερειακών διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων που 

έχουν αποξηλωθεί ή εγκαταλειφθεί· επισημαίνει ότι οι βελτιστοποιημένες υποδομές έχουν 

καίρια σημασία για την ανάπτυξη των περιφερειών της Ένωσης που παρουσιάζουν 

καθυστέρηση, και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ειδικά δημοσιονομικά μέσα για 

τη στήριξή τους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις διασυνοριακές περιφέρειες και την 

Επιτροπή να ενισχύσουν περαιτέρω τα εν λόγω έργα από τη βάση προς την κορυφή· 

5. πιστεύει ότι, υπό το πρίσμα των πρόσφατων πρωτοβουλιών της Επιτροπής και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για απόδοση προτεραιότητας στα δάνεια και 

στα νέα χρηματοδοτικά μέσα, είναι σημαντικό να παρασχεθούν επαρκείς πόροι για τις 

επιχορηγήσεις, δεδομένου ότι οι επιχορηγήσεις παραμένουν βασικό χρηματοδοτικό μέσο 

στον τομέα των μεταφορών, ιδίως για τις υποδομές και για άλλα έργα, και ιδίως για 

εκείνα για τα οποία προβλέπεται απουσία ιδιωτικών επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος ΔΕΔ-Μ, είναι ζωτικής 

σημασίας τα έργα υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα  

διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS), να λάβουν επαρκείς πόρους, 

αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, τις ευκαιρίες για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που 

παρέχει το πρόγραμμα του ΕΤΣΕ προκειμένου να αξιοποιηθούν οι αναγκαίοι όγκοι κατά 

το εναπομένον διάστημα του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· 

υπογραμμίζει, ωστόσο, τη σημασία των συνεργειών μεταξύ διαφόρων χρηματοδοτικών 

σχημάτων όπως ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των κονδυλίων της Ένωσης· 

6. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τα επίπεδα χρήσης και απορρόφησης των 

πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής σε έργα υποδομών, 

προσδιορίζοντας τα έργα εκείνα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη τόσο του κεντρικού 

δικτύου και των διαδρόμων όσο και του συνολικού δικτύου· ζητεί από την Επιτροπή να 

υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσιες επισκοπήσεις όλων των 

συγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων έργων της Ένωσης στον τομέα των μεταφορών 
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και του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα αντίστοιχα ποσά· 

καλεί επιπλέον την Επιτροπή να παρουσιάσει, στο πλαίσιο της πρόσφατα δημοσιευθείσας 

δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, μια επισκόπηση των υφιστάμενων και των 

προγραμματισμένων ασφαλών και προστατευμένων χώρων στάθμευσης για τους οδηγούς 

φορτηγών· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκτιμήσεις κόστους για την αναβάθμιση 

των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων ασφαλών και προστατευμένων χώρων 

στάθμευσης, και να διερευνήσει πιθανές επιλογές προγραμμάτων χρηματοδότησης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο· 

7. τονίζει τη σπουδαιότητα των στόχων που έχει θέσει η COP 21 όσον αφορά τις μεταφορές 

για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν 

χρηματοδοτικά μέσα για να εξασφαλιστεί η στροφή από τις οδικές μεταφορές προς 

βιώσιμους τρόπους μεταφοράς (σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές και εσωτερική 

ναυσιπλοΐα) καθώς και για τη βελτιστοποίηση των πολυτροπικών συνδέσεων και τη 

μετάβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες· επαναλαμβάνει τη σημασία της ενίσχυσης μιας 

οικονομίας μεταφορών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών μέσω της ανάπτυξης 

σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων, γεγονός που αποτελεί αναγκαίο στοιχείο 

για τη μετατόπιση της μεταφοράς εμπορευμάτων από τις οδούς στους σιδηροδρόμους και 

για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των σιδηροδρόμων· θεωρεί ότι θα πρέπει να 

αναπτυχθεί το ERTMS προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της 

διαλειτουργικότητας στον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο· ενθαρρύνει τα κράτη 

μέλη  να επενδύσουν σε έξυπνες, βιώσιμες και ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές· 

συνιστά, επίσης, να δοθεί προσοχή στη μείωση του θορύβου στις μεταφορές για να 

παρασχεθεί στους πολίτες ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας· ενθαρρύνει την Επιτροπή 

να χρηματοδοτήσει και να στηρίξει έργα για την ανάπτυξη και βελτίωση των ποτάμιων 

μεταφορών, όπως η αποσφράγιση και ο καθαρισμός του ποταμού Δούναβη. 

8. υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των ευρωπαϊκών δορυφορικών συστημάτων παγκόσμιας 

ναυσιπλοΐας (GNSS) – Galileo και EGNOS – για το σύστημα μεταφορών, ιδίως όσον 

αφορά την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της αεροπορίας, των οδικών, 

σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και για την ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση των πολυτροπικών και αυτόνομων μεταφορών· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης των εφαρμογών επόμενου και προηγούμενου 

σταδίου στο πλαίσιο των προϋπολογισμών για τα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS και το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση κατά 9,6 % των 

πόρων για το ευρωπαϊκό GNSS - Galileo και EGNOS· ζητεί την αποκατάσταση των 

γραμμών του προϋπολογισμού που αφορούν τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, τα 

οποία προβλέπεται να μειωθούν περαιτέρω κατά 5 %, στο πρωτογενές επίπεδο και τη 

συνέχιση της κατάλληλης χρηματοδότησης των διαστημικών προγραμμάτων, των οποίων 

το κόστος δεν πρέπει να υποτιμάται· 

9. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της παροχής 

παγκόσμιας υποδομής και υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης για την υποδομή των 

προγραμμάτων Galileo και EGNOS· επαναλαμβάνει τη σημασία της κατανομής επαρκούς 

χρηματοδότησης το 2018 για το Galileo και το EGNOS προκειμένου να διασφαλιστεί 

άμεσα η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών GNSS για έξυπνες οδούς και συνδεδεμένα 

οχήματα, έξυπνους στόλους, καθώς και για τη διαχείριση φορτίων και κυκλοφορίας, όπως 

η διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας (ATM), το ERTMS και το eCall· θεωρεί ότι θα πρέπει 

να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για το EGNOS προκειμένου να καταστεί 
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εφικτή η επέκταση της κάλυψης του EGNOS κατά προτεραιότητα στη νοτιοανατολική 

και ανατολική Ευρώπη, και στη συνέχεια στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και 

η εγκατάσταση των αναγκαίων σταθμών μέτρησης απόστασης και επίβλεψης αρτιότητας 

του EGNOS και η διασύνδεσή τους στο σύστημα· 

10. υπογραμμίζει τα σημαντικά καθήκοντα του ευρωπαϊκού οργανισμού GNSS (Παγκόσμιο 

Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης) (GSA) όσον αφορά το Galileo και το EGNOS και 

αναγνωρίζει τη συμβολή του GSA στην ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική 

καινοτομία της Ένωσης· εκφράζει την ανησυχία του διότι οι πόροι που έχουν διατεθεί 

στον GSA δεν επαρκούν για να εκπληρώσει την εντολή του και πιστεύει ότι είναι 

αναγκαία η επαρκής στελέχωση του GSA, μεταξύ άλλων με εμπειρογνώμονες υψηλής 

εξειδίκευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και εκμετάλλευση των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS· υπογραμμίζει επιπλέον τη σημαντική συμβολή του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) με την ιδιότητά του ως 

αρχής πιστοποίησης για την παροχή υπηρεσιών EGNOS και στο πλαίσιο των 

προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την εποπτεία των επιδόσεων του 

Galileo· 

11. υπογραμμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών οργανισμών μεταφορών για την ορθή 

λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνουν 

επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, ανάλογα με πρόσφατες ή προβλέψιμες αλλαγές των 

αρμοδιοτήτων τους· 

12. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και οριστικά το ζήτημα 

των μεταναστευτικών ροών που προέρχονται τόσο από τη θάλασσα όσο και από την 

ξηρά· ελπίζει ότι θα παρασχεθεί  κατάλληλη χρηματοδότηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 

Ακτοφυλακής και στον Frontex για την προστασία και την περιπολία των εξωτερικών 

συνόρων της Ένωσης· 

13. επισημαίνει τις προκλήσεις ασφάλειας και προστασίας στον τομέα της αεροπορίας, καθώς 

και τη σημασία της συμβολής του EASA στον εν λόγω τομέα, ιδίως όσον αφορά τις 

απειλές που συνδέονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διαστημική 

μετεωρολογία, καθώς και την ασφάλεια των επιβατών σε εναέριο χώρο εκτός της 

Ένωσης· τονίζει τη σημασία της διάθεσης επαρκούς χρηματοδότησης για τον EASA ώστε 

να διασφαλιστεί η επιτυχής ανάληψη αυτών των νέων αρμοδιοτήτων, όπως ορίζεται στην 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1· 

14. υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι ο EASA έχει ήδη μειώσει το 5% των θέσεων σε 

διάστημα πέντε ετών, όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία· θεωρεί, ως εκ 

τούτου, ότι οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή προτείνει το Συμβούλιο θα μπορούσε να 

θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του EASA και δεν θα του επέτρεπε να 

επιτελέσει τα καθήκοντα που του έχουν ήδη ανατεθεί και αυτά που θα του ανατεθούν 

μελλοντικά από τη νομοθετική αρχή· υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι νέες θέσεις του EASA 

που απαιτούνται για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων λόγω των νέων 

                                                           
1  COM(2015)0613. 
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εξελίξεων της πολιτικής και της νέας νομοθεσίας θα πρέπει να συνυπολογισθούν εκτός 

κάθε στόχου μείωσης· 

15. υπογραμμίζει ότι οι θέσεις του EASA (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών συντάξεων) 

που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τη βιομηχανία δεν έχουν αντίκτυπο στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης και συνεπώς δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 

οιασδήποτε μείωσης του προσωπικού που προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία· 

16. τονίζει ότι θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του EASA να αυξήσει τον 

αριθμό των θέσεων που χρηματοδοτούνται πλήρως από τον κλάδο της βιομηχανίας κατά 

τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με τον κυμαινόμενο φόρτο εργασίας, όπως 

οι απαιτήσεις της βιομηχανίας· υπογραμμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει, εκτός από τον αριθμό των θέσεων που χρηματοδοτούνται 

από τέλη και τα δικαιώματα που έχουν ήδη εγκριθεί με την έγκριση του προϋπολογισμού 

του EASA, να αναφέρει το επιπλέον ποσοστό (με ανώτατο όριο το 10 %) των θέσεων που 

θα μπορούσε να επιτραπεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν 

προτάσεως του Οργανισμού, για να ανταποκριθεί σε μια απρόβλεπτη εξέλιξη της ζήτησης 

στην αγορά· υπογραμμίζει επίσης ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει 

να βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση του απρόβλεπτου φόρτου εργασίας και των 

κριτηρίων αποδοτικότητας· 

17. υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την 

ενθάρρυνση και υποστήριξη σχεδίων που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία 

στη διαχείριση έξυπνης εφοδιαστικής και κινητικότητας στον τομέα των μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένων της αυτόνομης οδήγησης, της δημόσιας και συλλογικής 

κινητικότητας, καθώς και στην ασφάλεια των μεταφορών· εκφράζει τη λύπη του για τη 

μείωση της χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» σχετικά με την έρευνα 

και την καινοτομία στις μεταφορές· θεωρεί ότι η επίτευξη ασφαλών και απρόσκοπτων 

ευφυών ολοκληρωμένων μεταφορών αντιπροσωπεύει σημαντική προστιθέμενη αξία για 

την Ένωση όσον αφορά τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών· 

υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συμβολής του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 

και της CEF, μαζί με άλλες συναφείς ενωσιακές πηγές χρηματοδότησης για έργα 

ασφάλειας, προστασίας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στον τομέα της αεροπορίας, με 

την ενεργό συμμετοχή του EASA κατά την ανάθεση και υλοποίησή τους· 

18. επαναλαμβάνει τη σημασία της διασφάλισης κατάλληλης χρηματοδότησης για τις κοινές 

επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων του SESAR, του SHIFT2RAIL και του CLEAN SKY· θεωρεί 

ότι η κοινή επιχείρηση SHIFT2RAIL θα πρέπει να θέτει σε προτεραιότητα έργα 

διαλειτουργικότητας και να μεγιστοποιεί τα οφέλη της διαλειτουργικότητας στον ενιαίο 

ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο· θεωρεί σημαντική την κατανομή πόρων που θα 

επιτρέψουν τη συντήρηση των υποδομών και τη συμμόρφωση με ορισμένα κριτήρια 

ποιότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία των 

καταναλωτών·  

19. τονίζει ότι απαιτείται ακριβής χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επιμέρους 

στοιχείων του SESAR, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη των λειτουργιών 

διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ATM) που θεωρούνται απαραίτητες για τη βελτίωση 

της απόδοσης του συστήματος ATM της Ένωσης· 
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20. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τα αποτελέσματα επιτυχημένων πιλοτικών σχεδίων 

και προπαρασκευαστικών δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη 

από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης· συγκεκριμένα, ζητεί από την Επιτροπή να 

παρουσιάσει την καινοτομία του πιλοτικού έργου για καθαρότερο διάστημα μέσω του 

εκτροχιασμού διαστημικών αποβλήτων και μέσω καινοτόμων υλικών κατασκευής 

διαστημικού εξοπλισμού προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 

μελλοντικής κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας που εφαρμόζεται στον διαστημικό 

τομέα· 

21. ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της ασφάλειας και 

της προστασίας των μεταφορών επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφορά που θα έχουν 

αντίκτυπο στη ροή των επιβατών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να να επικεντρωθεί στην 

ασφάλεια ευάλωτων οδικών χρηστών, όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι οδηγοί 

μοτοποδηλάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν 

να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν στην επίτευξη του 

στρατηγικού στόχου της μείωσης του αριθμού των θανάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους 

έως το 2020, καθώς και του αριθμού των σοβαρών τραυματισμών· καλεί την Επιτροπή να 

λάβει υπόψη το σημαντικό χάσμα όσον αφορά την ποιότητα των υποδομών μεταξύ των 

περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση και της υπόλοιπης Ευρώπης, και ζητεί από 

την Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις στις πρώτες· 

22. υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής στήριξης στον βιώσιμο τουρισμό, με παράλληλη 

προστασία των πηγών του στο πλαίσιο της φυσικής, πολιτιστικής, ιστορικής και 

βιομηχανικής κληρονομιάς· τονίζει τη σημασία της μετάβασης στον βιώσιμο τουρισμό, 

γεγονός που συνεπάγεται καλύτερο συντονισμό μεταξύ έργων τουρισμού και υποδομής· 

επισημαίνει ότι η προώθηση του δικτύου EuroVelo σε συνδυασμό με το σιδηροδρομικό 

δίκτυο ΔΕΔ-Μ παρέχει ενδιαφέροντα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, ιδίως για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ στους τομείς των 

μεταφορών και του τουρισμού δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, και χρειάζονται υποστήριξη· ζητεί αύξηση της χρηματοδότησης στον 

τομέα του τουρισμού, ιδίως για τις ΜΜΕ και την ψηφιοποίησή τους· θεωρεί ότι πρέπει να 

διατεθούν πόροι για τις ορεινές, αγροτικές, παράκτιες, νησιωτικές και απομακρυσμένες 

περιοχές προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω ο τουρισμός στις εν λόγω περιοχές· 

23. είναι επίσης πεπεισμένο ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η απρόσκοπτη 

προσβασιμότητα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας στις υπηρεσίες τουρισμού· καλεί 

την Επιτροπή να στηρίξει διάφορες επιλογές χρηματοδότησης μέτρων για τη διασφάλιση 

της προσβασιμότητας των υπηρεσιών μεταφορών, των μέσων μεταφοράς, των υποδομών 

και των κόμβων διατροπικών μεταφορών, καθώς και περαιτέρω μέτρων που θα 

βελτιώσουν την προσβασιμότητα των μεταφορών για τα άτομα με αναπηρία· 

24. χαιρετίζει τη νέα πρωτοβουλία InterRail και θεωρεί ότι θα μπορούσε να προσφέρει στη 

νεότερη γενιά μια ευκαιρία για να διερευνήσει την ελεύθερη κυκλοφορία ταξιδεύοντας με 

περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο και ζητεί να συμπεριληφθεί το εν λόγω σχέδιο, όπως και 

άλλα στον τομέα του τουρισμού, σε ειδική και άμεση γραμμή του προϋπολογισμού, 

ανεξάρτητη από τον τομέα 1α που αφορά τον τομέα των μεταφορών και άλλους τομείς 

σημαντικούς για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ένωσης· επαναλαμβάνει 

την προηγούμενη έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει σχετικές προτάσεις για το 

θέμα αυτό· 
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25. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την αναμόρφωση των άνετων ευρωπαϊκών 

νυχτερινών αμαξοστοιχιών ως βιώσιμη εναλλακτική στις πτήσεις μικρών αποστάσεων και 

στις οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων·  
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iskra Mihaylova 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής για τη συνοχή ως της κύριας επενδυτικής 

πολιτικής της Ένωσης που εδράζεται στην αλληλεγγύη, η οποία επιδιώκει τον 

βασιζόμενο στις Συνθήκες στόχο για μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και 

εδαφικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών· 

αναγνωρίζει την τεράστια συμβολή του ενωσιακού προϋπολογισμού ως του βασικού 

μέσου παροχής πόρων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων της 

πολιτικής για τη συνοχή και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να συμβάλλει οικονομικά στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον 

ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης σε 

ολόκληρη την Ένωση, καθώς και στην επίτευξη βασικών στόχων και προτεραιοτήτων 

της Ένωσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους στόχους στους τομείς του κλίματος και 

της ενέργειας και τους κοινωνικούς στόχους, και την ανάγκη να διατηρηθεί, να 

ενισχυθεί και να απλουστευθεί η πολιτική συνοχής ώστε να επανέλθει η Ένωση σε 

τροχιά σύγκλισης και μεγαλύτερης ολοκλήρωσης· κατανοεί την τρέχουσα ανάγκη να 

αυξηθούν οι δαπάνες για την ασφάλεια, αύξηση που αποτελεί προϋπόθεση για την 

επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή και άλλων πολιτικών της Ένωσης· 

2. σημειώνει ότι υπήρξε υστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή κατά τα 

πρώτα έτη της περιόδου 2014-2020 εξαιτίας ορισμένων καθυστερήσεων και ότι, έως τις 

30 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η Γενική Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού της Επιτροπής, οι συνολικές πληρωμές για όλα τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (τα «ΕΔΕΤ») στην Ένωση ανέρχονταν μόνο σε 60 

δισεκατομμύρια EUR περίπου, με μέσο συνολικό ποσοστό πληρωμών 23,72 % (και 
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19,76 % στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες)· επισημαίνει τις απαράδεκτες 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των τρεχόντων προγραμμάτων που υπονόμευσαν την 

αποτελεσματικότητά τους και άσκησαν πίεση στις αρχές διαχείρισης και στους 

δικαιούχους, αυξάνοντας τον κίνδυνο σφάλματος και χαμηλής απόδοσης· ζητεί, ως εκ 

τούτου, από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να 

ενισχύσουν τη συνεργασία τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση των τρεχόντων προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να παρέχει 

συνεχώς καθοδήγηση για τα κράτη μέλη, να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στον 

ορισμό των αντίστοιχων αρχών διαχείρισης, πιστοποίησης και λογιστικού ελέγχου, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί ο συντονισμός τους το συντομότερο, και να συνεργαστεί 

ενεργά ούτως ώστε επιταχυνθεί η υλοποίηση και να αποφευχθεί η αυτόματη 

αποδέσμευση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ώστε να 

παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την υλοποίηση των προγραμμάτων από το 2014 

έως το 2020, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές παραμένουν ευθυγραμμισμένες με τις 

εγκεκριμένες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η 

σώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· παροτρύνει, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία προγραμματισμού κατά την τρέχουσα 

δημοσιονομική περίοδο, καθώς και να εξασφαλίσουν περαιτέρω την ομαλή εφαρμογή 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων· 

3. υπενθυμίζει στην Επιτροπή να διατηρήσει την ομάδα δράσης που συγκροτήθηκε το 

2014 για την περίοδο 2007-2013 προκειμένου να υποστηρίξει και να επισπεύσει την 

εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· 

4. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη σταδιακή εξάλειψη της 

συσσώρευσης εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμών· εκφράζει την ανησυχία του για το 

χαμηλό επίπεδο υποβολής των αιτήσεων πληρωμών για τα προγράμματα της περιόδου 

2014-2020, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα συσσώρευση ανεξόφλητων 

λογαριασμών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να λάβει υπόψη την πιθανότητα 

μελλοντικών εκκρεμών αιτήσεων πληρωμής που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

επιπρόσθετες καθυστερήσεις· επικροτεί τις προβλέψεις πληρωμών έως το 2020, οι 

οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, και ζητεί την τακτική επικαιροποίησή τους ανά έτος· τονίζει 

την ανάγκη να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις 

προβλέψεις, με την εισαγωγή ενός τυποποιημένου πληροφοριακού συστήματος 

προβλέψεων· 

5. σημειώνει την αύξηση κατά 25,7 % του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών του τομέα 

1β στο σχέδιο προϋπολογισμού 2018, καθώς και την αύξηση κατά 2,4 % των 

συνολικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 

2017· διερωτάται κατά πόσον τα ποσά αυτά επαρκούν για την κάλυψη των πληρωμών 

στον εν λόγω τομέα, δεδομένου ότι το ποσοστό επιλογής επιχειρήσεων αυξάνεται και 

αναμένεται να επιτευχθεί ο κανονικός ρυθμός πορείας το 2018· τονίζει την ανάγκη να 

διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης επαρκές επίπεδο πιστώσεων για την κάλυψη 

των πληρωμών για την πολιτική συνοχής, προκειμένου να αποδειχθεί η ικανότητα της 

Ένωσης να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της και να ενισχυθεί η αξιοπιστία της· 

6. ζητεί μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων· 

πιστεύει ότι οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της 
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χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή· επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα 

μπορούν να διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο στις επιχορηγήσεις, αλλά θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η προστιθέμενη αξία τους έχει αποδειχθεί επισταμένως, 

με βάση εκ των προτέρων αξιολογήσεις στις οποίες αναλύεται όχι μόνο το 

πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα, αλλά και η συμβολή τους στις αρχές και τους 

στόχους πολιτικής· τονίζει ότι ο συνδυασμός χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να 

παρακολουθείται καταλλήλως με επίκεντρο τα αποτελέσματα και τους στόχους που 

επιτυγχάνονται· φρονεί ότι η καλύτερη προσέγγιση για την επίτευξη συνέργειας είναι η 

σταδιακή υλοποίηση των έργων και η χρηματοδότηση διαφορετικών σταδίων από 

διαφορετικά μέσα αντί του συνδυασμού των μέσων· προειδοποιεί ότι η χρήση του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ή άλλων χρηματοδοτικών 

μέσων δεν πρέπει να υπονομεύει τα ΕΔΕΤ· 

7. επικροτεί το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 ενσωματώνει τα 

στοιχεία της δέσμης ενδιάμεσης αξιολόγησης, πράγμα που θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη 

ευελιξία· ζητεί να μην προταθούν από την Επιτροπή άλλες ανακατανομές ή περικοπές 

από τον τομέα 1β του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020· καλεί την Επιτροπή να 

συνεχίσει να εστιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης στα 

αποτελέσματα και στηρίζει όλα τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί προς μια 

προσέγγιση που θα έχει ως βάση τις επιδόσεις· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 

2018 θα πρέπει να εκτελεστεί με βάση τις αυξημένες δυνατότητες της απλούστευσης 

και της ευελιξίας που προτείνονται στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Omnibus»· τονίζει 

ότι απαιτείται η ανάληψη δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά 

τα οφέλη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, 

καθώς και η εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση τόσο της ενημέρωσης σχετικά με τα 

ταμεία της ΕΕ όσο και της προβολής των ταμείων· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 140 

εκατομμυρίων EUR που δημιουργήθηκε για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του 

Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την περίοδο 

2017-2020· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το ΠΣΔΜ και τα 

προγράμματα τεχνικής βοήθειας λειτουργούν ως συμπληρωματικές λύσεις· σημειώνει 

ότι η χρηματοδότηση του ΠΣΔΜ θα προέλθει από μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια για 

τεχνική βοήθεια και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν θα 

περιορίσει τις φιλοδοξίες της για μια ειδικά στοχοθετημένη βοήθεια με ισχυρό θεματικό 

σκοπό· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ένωσης και να 

διασφαλίσει τη διαφανή, δίκαιη και υπεύθυνη χρήση των πόρων της Ένωσης, μια 

γενική αρχή που έχει ως στόχο να φέρει το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο κοντά στους 

πολίτες της ΕΕ· 

10. σημειώνει ότι στην ενδιάμεση επανεξέταση η Επιτροπή δεν θεώρησε αναγκαίο να 

αυξήσει τα συνολικά ανώτατα όρια πληρωμών, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

οι υφιστάμενες δυνατότητες ευελιξίας είναι επαρκείς· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει ανοιχτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενόσω συνεχίζει να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος των ΕΔΕΤ· 
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11. σημειώνει ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι ο κίνδυνος αυτόματων αποδεσμεύσεων για την 

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι επί του παρόντος χαμηλός· σημειώνει 

ακόμη ότι ο κανόνας της αυτόματης αποδέσμευσης για την περίοδο 2014-2020 (n+3) 

θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα τέλη του 2017· καλεί την Επιτροπή, λόγω του 

αργού ρυθμού εφαρμογής, να διασφαλίσει ότι παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επαρκής και έγκαιρη ενημέρωση όσον αφορά τον κίνδυνο αύξησης των 

αποδεσμεύσεων, ιδίως καθώς τα κράτη μέλη θα προσπαθούν να δικαιολογήσουν δόσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων στα τέλη του 2018. 



 

PE610.722v02-00 90/123 RR\1136723EL.docx 

EL 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 7.9.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

28 

3 

1 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, 

Rosa D’Amato, Raymond Finch, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, 

Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph 

Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous 

Omarjee, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Matthijs 

van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, 

Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Andor Deli, John Howarth, Ivana Maletić, Georgi Pirinski, Bronis 

Ropė, Δημήτριος Παπαδημούλης 

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Santiago Fisas Ayxelà, Olga Sehnalová 

 



 

RR\1136723EL.docx 91/123 PE610.722v02-00 

 EL 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

28 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Matthijs van Miltenburg 

ECR Sławomir Kłosowski 

GUE/NGL David Martin, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης 

PPE Pascal Arimont, Andor Deli, Santiago Fisas Ayxelà, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, 

Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Μαρία Σπυράκη, 

Lambert van Nistelrooij 

S&D Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, John Howarth, Constanze Krehl, , Louis-Joseph 

Manscour, Jens Nilsson, Georgi Pirinski, Liliana Rodrigues, Olga Sehnalová, Kerstin 

Westphal 

VERTS/ALE Bronis Ropė 

 

3 - 

EFDD James Carver, Raymond Finch 

NI Κωνσταντίνος Παπαδάκης 

 

1 0 

EFDD Rosa D'Amato 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 



 

PE610.722v02-00 92/123 RR\1136723EL.docx 

EL 

 

31.8.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tibor Szanyi 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 

ακόλουθες προτάσεις: 

1. λαμβάνει υπό σημείωση τα προτεινόμενα 59,5 δισεκατομμύρια EUR σε αναλήψεις 

υποχρεώσεων, που αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 1,7 % σε σύγκριση με το 2017, και 

την αύξηση κατά 2,6 % των πιστώσεων πληρωμών, οι οποίες ανέρχονται σε 56,3 

δισεκατομμύρια EUR βάσει του σχεδίου προϋπολογισμού 2018 για τον τομέα 2· 

σημειώνει, ωστόσο, ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο ποσό εσόδων για 

ειδικό προορισμό που εκτιμάται ότι θα διατεθεί για το ΕΓΤΕ στο σχέδιο 

προϋπολογισμού 2018 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, μεταξύ άλλων 

επειδή οι τελευταίες δόσεις σημαντικών προηγούμενων αποφάσεων εκκαθάρισης 

πρόκειται να εκδοθούν το 2017· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 

για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένουν κατά βάση στο 

επίπεδο του προϋπολογισμού του 2017, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών που ζητούνται 

κατ’ ουσία αυξάνονται· 

3. επισημαίνει ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν σημειώνονται σημαντικές αλλαγές 

στο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017 είναι 

ότι η πλειονότητα των δαπανών της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) αφορά 

κονδύλια των κρατών μελών που έχουν ήδη διατεθεί και τα οποία παρουσιάζουν 

σχετικά σταθερό επίπεδο εκτέλεσης της στήριξης επί σειρά ετών· 

4. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2017 περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση της δέσμης 

αλληλεγγύης ύψους 500 εκατομμυρίων EUR για τον τομέα των γαλακτοκομικών 
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προϊόντων και άλλους τομείς της κτηνοτροφίας, ενώ η μείωση της στήριξης του εν 

λόγω μέτρου για την αγορά δεν θα έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2018· 

5. υπογραμμίζει πόση σημασία έχει το άνοιγμα νέων αγορών για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της αντοχής της ευρωπαϊκής γεωργίας σε κρίσεις 

της αγοράς, όπως συνέβη π.χ. με το εμπάργκο της Ρωσίας· ζητεί, ως εκ τούτου, 

οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη της αγοράς· 

6. εμμένει στην άποψη ότι κάθε έσοδο στον προϋπολογισμό της Ένωσης που προκύπτει 

από έσοδα για ειδικό προορισμό ή από επιστροφές λόγω παρατυπιών στον τομέα της 

γεωργίας κατά τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να παραμένει στον τομέα 2, λόγω 

των αβέβαιων συνθηκών που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας· υπενθυμίζει εν 

προκειμένω ότι το ρωσικό εμπάργκο δεν έχει αρθεί και ότι έχει σοβαρές αρνητικές 

επιπτώσεις, ιδίως στον τομέα των οπωροκηπευτικών και των γαλακτοκομικών 

προϊόντων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παράσχει ουσιαστική στήριξη στους 

τομείς που πλήττονται από τις εν λόγω κρίσεις και ζητεί τη δημιουργία ενός νέου 

αποθεματικού για την αντιμετώπιση κρίσεων, το οποίο δεν θα βασίζεται σε ετήσιο 

μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας για τη χρηματοδότησή του ούτως ώστε να 

μπορεί να τίθεται εγκαίρως σε χρήση στις καταστάσεις κρίσης που ανακύπτουν· 

7. επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι διοικητικές δαπάνες για την ΚΓΠ, ιδίως για 

να κατοχυρωθούν οι έγκαιρες πληρωμές και να διατηρηθούν επαρκή επίπεδα 

αποτελεσματικού ελέγχου· εμμένει στην άποψη ότι περαιτέρω περικοπές στον αριθμό 

υπαλλήλων μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις και κίνδυνο 

σφαλμάτων και ότι ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή και τους στόχους της 

ΚΓΠ· εκτιμά ότι απαιτείται περαιτέρω απλούστευση, διαφανές και αποτελεσματικό 

σύστημα διαχείρισης και μείωση της γραφειοκρατίας στην υλοποίηση της ΚΓΠ· τονίζει 

ότι οι μειώσεις του προϋπολογισμού για διοικητικές δαπάνες δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να οδηγήσουν σε μετακύλιση της διοικητικής επιβάρυνσης στους γεωργούς·  

8. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ομοιόμορφη εφαρμογή των κριτηρίων 

της διάταξης περί ενεργών γεωργών προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους 

με απλούστερο αλλά και περισσότερο αξιόπιστο τρόπο· 

9. επισημαίνει τη σημασία των αναλήψεων υποχρεώσεων και των δαπανών για την 

αγροτική ανάπτυξη, καθώς και τις δυνατότητές τους για τη δημιουργία οικονομικής 

δραστηριότητας και θέσεων εργασίας, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές με 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, κυρίως για τις νεότερες γενιές· εμμένει στην άποψη ότι 

θα πρέπει να διατηρηθούν οι πρωτοβουλίες που αφορούν τους νέους αγρότες, 

συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στην εκάστοτε περιφέρεια, 

για τη στήριξη της καινοτομίας και την απαραίτητη ανανέωση των γενεών· θεωρεί ότι η 

υποστήριξη προς τους νέους θα πρέπει να εστιάζει στις σημερινές τους ανάγκες, χωρίς 

ωστόσο να τους ενθαρρύνει να επωμίζονται υπερβολικό χρέος· υπογραμμίζει τη θέση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς για τους νέους γεωργούς στον 

κανονισμό «Omnibus», με το οποίο επιδιώκεται πλήρης εφαρμογή του καθεστώτος για 

τους νέους γεωργούς· 

10. χαιρετίζει τα προγράμματα προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και φρούτων στα 

σχολεία ως επιτυχημένο μέτρο και τονίζει ότι συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή των 

παιδιών και ότι τα σχετικά κονδύλια θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν σε 
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μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ελέγχουν έγκαιρα την αστάθεια των τιμών 

των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των 

γεωργών, και να αντιδρούν αμέσως και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται· 

12. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των δοκιμαστικών σχεδίων στους τομείς της γεωργίας 

και της αγροτικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια· ζητεί, επομένως, να συνεχισθεί η 

στήριξη για εν εξελίξει και νέα δοκιμαστικά σχέδια· καλεί την Επιτροπή να διενεργεί εκ 

των υστέρων αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τα οφέλη των 

δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων· εμμένει στην άποψη 

ότι η Επιτροπή πρέπει να δρομολογεί προσκλήσεις υποβολής σχεδίων αμέσως μετά την 

έγκριση των δοκιμαστικών σχεδίων· 

13. τονίζει τη σημασία που έχει ο εντοπισμός μέτρων στήριξης για την ενίσχυση του ρόλου 

των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και τρόπων ενθάρρυνσης των 

οργανώσεων γεωργών· 

14. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις τροποποιήσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στην πρόταση «Omnibus» προκειμένου να εκσυγχρονιστεί και να 

απλοποιηθεί η ΚΓΠ και να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους στον προϋπολογισμό 

του 2018 για λογαριασμό των αγροτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικρού και μεσαίου μεγέθους οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και των νεότερων σε 

ηλικία γεωργών· 

15. επισημαίνει ότι έχει ζωτική σημασία οι πόροι που προορίζονται για την έρευνα στον 

τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, και ιδίως οι πόροι από το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020», να παραμείνουν εξ ολοκλήρου διαθέσιμοι για τον σκοπό αυτό, με 

στόχο την τόνωση και την προαγωγή της καινοτομίας και έξυπνων λύσεων στους τομείς 

της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, όπως είναι η περίπτωση των πόρων από τη 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

εγκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων σε αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει τη 

σημασία που έχει η πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε επίπεδο γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και τον ρόλο των υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών· σημειώνει ότι οι 

ολοκληρωμένες «έξυπνες» λύσεις – όπως τα έξυπνα χωριά, η γεωργία ακριβείας, η 

ψηφιοποίηση, η συνεργατική και κυκλική οικονομία, καθώς και οι κοινωνικές 

πρωτοβουλίες – μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχία της γεωργίας και στη συνολική 

ευημερία στις αγροτικές περιοχές· παροτρύνει την Επιτροπή να προβλέψει 

χρηματοδότηση για «έξυπνες» προσεγγίσεις υπό το φως της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ 

και της Δήλωσης του Κορκ 2.0· επισημαίνει το γεγονός ότι οι «έξυπνες» αυτές λύσεις 

θα πρέπει να παραμένουν συνεκτικές με τους στόχους πολιτικής για το περιβάλλον, το 

κλίμα και τη βιοποικιλότητα και να διασφαλίζουν στενή συνεργασία με 

ενδιαφερόμενους παράγοντες από όλα τα κράτη μέλη· τονίζει πόσο σημαντική είναι η 

υλοποίηση επενδύσεων στη γεωργία ακριβείας με σκοπό τον εξορθολογισμό των 

μεθόδων παραγωγής και τον περιορισμό των ζημιών, καθώς και την παροχή κινήτρων 

και την υποστήριξη πρωτοβουλιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρών 

εκμεταλλεύσεων χωρίς οικονομίες κλίμακας, ούτως ώστε να μπορούν να επωφελούνται 

από τις νέες τεχνολογίες· 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων που προορίζονται για 
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την καταπολέμηση ζωονόσων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών σε 40 

εκατομμύρια EUR, καθώς η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους και συχνότερες 

εμφανίσεις ασθενειών, όπως η μόλυνση από Xylella fastidiosa, η οζώδης δερματίτιδα, η 

αφρικανική πανώλη των χοίρων, ο καταρροϊκός πυρετός και η γρίπη των πτηνών· 

πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθεί επιπλέον χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων για τη διεξαγωγή ενδελεχούς ανεξάρτητης έρευνας, 

μεταξύ άλλων σχετικά με τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων· ζητεί να διατεθούν 

περισσότεροι πόροι στους αγρότες στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας και της 

ελαιοπαραγωγής που έχουν υποστεί ζημιές από την επιδημία Xylella fastidiosa, για την 

ενίσχυση των μέτρων πρόληψης στην Ευρώπη και την αναδιάρθρωση του τομέα, καθώς 

και για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας σχετικά με το παθογόνο αυτό 

βακτήριο και τον φορέα του· 

17. εμμένει στην άποψη ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθούν κονδύλια για να 

αντισταθμιστούν οι οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί οι αγρότες λόγω κρίσεων 

της αγοράς και υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κρίσεων, όπως λόγω του 

βακτηρίου Xylella fastidiosa, και επαναλαμβάνει ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια στο πλαίσιο του τομέα 2 σε συνεργασία με 

τον τομέα 3· εμμένει στην άποψη ότι η αποζημίωση για την εξάλειψη πρέπει επίσης να 

καλύπτει την αποκατάσταση των αγροοικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων του εδάφους, 

καθώς και την εξασφάλιση σταθερής βιοποικιλότητας και, ιδίως, την εξασφάλιση 

γενετικής ποικιλότητας του μητρικού υλικού το οποίο στην ιδανική περίπτωση 

χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα ή ανοχή στην ασθένεια ή στον επιβλαβή οργανισμό· 

θεωρεί πράγματι ότι ένας από τους στόχους κάθε ενίσχυσης θα πρέπει να είναι η 

εξασφάλιση ισορροπημένων αγροοικοσυστημάτων και εκτάσεων με βιοποικιλότητα, 

λιγότερο ευάλωτων σε μελλοντικές προσβολές· 

18. τονίζει ότι τα προγράμματα αποθεματοποίησης έχουν αποδείξει την 

αποτελεσματικότητά τους σε καιρούς κρίσης και ότι τυχόν μείωση των 

χρηματοδοτικών μέσων που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας 

προγραμματισμού θα ήταν αντιπαραγωγική· 

19. σημειώνει ότι το Brexit δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 

2018· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι στο έγγραφο προβληματισμού για το 

μέλλον των οικονομικών της ΕΕ1 περιγράφονται ορισμένα επικίνδυνα σενάρια για τη 

γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου εν μέρει λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να επιδείξουν υπευθυνότητα στο θέμα του προϋπολογισμού της ΚΓΠ στο 

πλαίσιο των εν εξελίξει συζητήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο να υπάρξουν 

διαταραχές στη ροή των εμπορικών συναλλαγών· τονίζει ότι είναι κατηγορηματικά 

αντίθετο σε οιαδήποτε περικοπή στη χρηματοδότηση της γεωργίας· καλεί, ως εκ 

τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με στόχο να διατηρηθεί η ενωσιακή 

χρηματοδότηση της γεωργίας στο επόμενο ΠΔΠ, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 

ικανότητας που έχει ο τομέας ως προς τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, και να αρχίσει χωρίς χρονοτριβή να αναζητεί νέους χρηματοδοτικούς πόρους 

για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως πρότεινε η ομάδα υψηλού επιπέδου Monti· 

20. επισημαίνει ειδικότερα ότι η γεωργική πολιτική αποτελεί κοινή πολιτική και ότι τυχόν 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_el 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_el
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περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ ενδέχεται να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις 

καθώς δεν μπορούν να υποκατασταθούν από εθνικά κονδύλια λόγω των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις. 



 

RR\1136723EL.docx 97/123 PE610.722v02-00 

 EL 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 30.8.2017    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

35 

1 

6 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Matt 

Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert 

Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, 

Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan 

Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew 

Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike 

Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu 

Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão 

Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco 

Zullo 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Gabriel 

Mato, Momchil Nekov, Massimo Paolucci, Estefanía Torres Martínez, 

Tom Vandenkendelaere 

 



 

PE610.722v02-00 98/123 RR\1136723EL.docx 

EL 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

35 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Ulrike Müller 

ECR Bas Belder, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson 

EFDD Giulia Moi, Marco Zullo 

ENF Laurenţiu Rebega 

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez 

PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, 

Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, 

Momchil Nekov, Maria Noichl, Massimo Paolucci, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella 

 

1 - 

EFDD John Stuart Agnew 

 

6 0 

ALDE Jan Huitema 

GUE/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez 

NI Diane Dodds 

Verts/ALE Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων: 

+ : υπέρ 

- : κατά 

0 : αποχή 

 

 



 

RR\1136723EL.docx 99/123 PE610.722v02-00 

 EL 

 

4.9.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alain Cadec 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 

να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2018 θα πρέπει να προβλέπει τις 

πιστώσεις πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων που απαιτούνται για την 

αντιμετώπιση των αναγκών χρηματοδότησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ)· 

2. τονίζει πόσο σημαντική είναι η κοινωνική και οικονομική διάσταση της αλιείας για τις 

τοπικές κοινότητες και ορισμένες θαλάσσιες και παράκτιες περιφέρειες· αναγνωρίζει 

την ανάγκη να διατηρηθούν επαρκείς δημοσιονομικές προβλέψεις για την εξασφάλιση 

χρηματοδότησης στους παράκτιους, παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας στόλους· 

3. τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια που εστιάζουν στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, προκειμένου να 

αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και στην 

προστασία και την αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων· 

4. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να προβλέπει κατάλληλο επίπεδο 

πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων για την πρόληψη δυσχερειών 

πληρωμής και χρηματοδοτικών περικοπών για δράσεις στον τομέα της αλιείας· 

5. τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων στα αλιευτικά επαγγέλματα 

με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και άλλων 

χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ·  

6. υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθεί για το ΕΤΘΑ επαρκές επίπεδο πιστώσεων 
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πληρωμών ώστε να μπορέσει να επενδύσει στη βιωσιμότητα, την επιλεκτικότητα και 

την ανταγωνιστικότητα του αλιευτικού στόλου·  

7. διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη ναι μεν ενέκριναν τα επιχειρησιακά προγράμματα του 

ΕΤΘΑ, αλλά δεν έχουν όλα ορίσει ρυθμιστικές αρχές, γεγονός που επιβραδύνει την 

εκταμίευση των κονδυλίων· 

8. επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης για 

τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων επί των πλοίων και στους λιμένες, 

προκειμένου να διασφαλισθεί και να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της υποχρέωσης 

εκφόρτωσης· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των πόρων που 

διατίθενται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ για μέτρα ελέγχου και εφαρμογής που έχουν καίρια 

σημασία για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ· 

9. τονίζει εκ νέου πόση σημασία έχει η εκπόνηση σοβαρών και ανεξάρτητων 

επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών 

πόρων, προκειμένου να εκδίδονται αποφάσεις διαχείρισης που θα επιτρέπουν να 

επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ)· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ για τους σκοπούς της συλλογής 

επιστημονικών δεδομένων που είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η λήψη ορθολογικών αποφάσεων επί τη βάσει επιστημονικών στοιχείων για 

θέματα αλιευτικής πολιτικής· 

10. επικρίνει το γεγονός ότι η άμεση διαχείριση από την Επιτροπή της χρηματοδότησης του 

ΕΤΘΑ για ρυθμιστικές δραστηριότητες δεν λειτούργησε, λόγω της απροθυμίας των 

κρατών μελών να υποβάλουν κοινά σχέδια, παρά το μειωμένο από την πλευρά τους 

ποσοστό συγχρηματοδότησης· 

11. υπογραμμίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) 

όσον αφορά τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων και την εποπτεία των διαδικασιών 

ελέγχου· ζητεί να εξασφαλισθεί στην EFCA επαρκής χρηματοδότηση για να φέρει εις 

πέρας το έργο της·  

12. θεωρεί ότι η εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ επιτάσσει την κατάρτιση ρεαλιστικών 

δημοσιονομικών προβλέψεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν συμφωνίες σύμπραξης 

με τρίτες χώρες στον τομέα της βιώσιμης αλιείας· 

13. επισημαίνει ότι οι συμφωνίες σύμπραξης με τρίτες χώρες στον τομέα της βιώσιμης 

αλιείας έχουν επίσης ως στόχο την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και 

άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Morten Løkkegaard 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1.  λυπάται βαθύτατα για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνει 

τίποτε από τα επιπρόσθετα 50 εκατομμύρια EUR που αναλογούν στο Erasmus+ με 

βάση την αναθεώρηση του ΠΔΠ για την περίοδο 2018-2020· ζητεί να εγγραφεί όλο το 

ποσό των 50 εκατομμυρίων EUR στον προϋπολογισμό του 2018 και να κατανεμηθεί 

στις γραμμές του Erasmus+ στην «εκπαίδευση και κατάρτιση» (12 εκατομμύρια EUR) 

και «νεολαία» (38 εκατομμύρια EUR), έτσι ώστε το πρόγραμμα να αποδώσει τα 

μέγιστα ως στρατηγική επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης· 

2. υπογραμμίζει ότι οι κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις χρειάζονται μια κοινή ευρωπαϊκή 

απάντηση· τονίζει, επ’ αυτού, την ανάγκη υποστήριξης έργων καινοτομίας μεγάλης 

κλίμακας στα πεδία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, έργα που θα 

αναλάβουν να υλοποιήσουν ευρωπαϊκά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί για 

άλλη μια φορά να διατεθεί μέρος της συνολικής χρηματοδότησης της ΒΔ2 «Συνεργασία 

για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών» από το Erasmus+ σε δράσεις υπό 

κεντρική διαχείριση· επισημαίνει, πέραν αυτού, την ανάγκη αύξησης της 

επιχειρησιακής στήριξης των ευρωπαϊκών δικτύων στο πλαίσιο της ΒΔ3 «Υποστήριξη 

μεταρρυθμίσεων πολιτικής» προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προώθηση και η διάδοση 

των ευκαιριών που προσφέρονται στο πλαίσιο του Erasmus+· 

3. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη νεολαία» και η Πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων αποτελούν καίρια εργαλεία για την αντιμετώπιση του επίμονου 

προβλήματος των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων και ζητεί τη συνεχή βελτίωσή 

τους, καθώς και την ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού τους· τονίζει ότι 
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χρειάζονται πολιτικές στήριξης της ζήτησης και των επενδύσεων, διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς και 

συντονισμός των κοινωνικών πολιτικών, με σκοπό να υποστηριχθεί μια ποιοτική και 

διατηρήσιμη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας· 

4. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης αντλείται σε μεγάλο βαθμό από το πρόγραμμα Erasmus+ και λιγότερο 

από άλλα προγράμματα, ιδίως το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική 

Καινοτομία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αναλυτικότερα τους λεπτομερείς 

δημοσιονομικούς δεσμούς μεταξύ του νέου Σώματος και της Ευρωπαϊκής Εθελοντική 

Υπηρεσία (EVS), και τη διάκριση μεταξύ εθελοντικών και επαγγελματικών 

συνιστωσών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει υποκατάσταση των 

πιθανών ποιοτικών θέσεων απασχόλησης από μη αμειβόμενη εθελοντική εργασία· 

εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 18,4 εκατομμύρια EUR προοριζόμενα για το Σώμα 

προέρχονται από νέα κονδύλια· εμμένει στην άποψη ότι η χρηματοδότηση νέων 

πρωτοβουλιών δεν πρέπει να ασκεί επιπλέον πίεση στους πόρους του προγράμματος 

Erasmus+ και ότι δεν πρέπει να μεταφερθούν από το πρόγραμμα Erasmus+ στο Σώμα 

άλλες πιστώσεις εκτός από εκείνες που δεσμεύτηκαν για τη συμμετοχή της ΕΕ στην 

EVS· επιμένει ότι η χρηματοδότηση που προορίζεται για εθελοντικές δραστηριότητες 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον 

με τις πιστώσεις που προέρχονται από την EVS· 

5. επισημαίνει την χρόνια ανεπάρκεια της χρηματοδότησης του προγράμματος «Ευρώπη 

για τους πολίτες»· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μείωση 740 000 EUR στον 

προϋπολογισμό του 2018 για τον εν λόγω πρόγραμμα σε σχέση με το ποσό του 

δημοσιονομικού προγραμματισμού· υπενθυμίζει ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 3% 

του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και θα επηρεάσει 

αρνητικά τα ήδη χαμηλά ποσοστά επιτυχίας του προγράμματος· ζητεί να διατεθούν 

πρόσθετοι πόροι στις επιχορηγήσεις δράσεων δυνάμει του προϋπολογισμού του 

προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για το 2018· 

6. ζητεί στον προϋπολογισμό του 2018 για τη Δημιουργική Ευρώπη να εγγραφεί πρόσθετο 

ποσό 14 εκατομμυρίων EUR, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των 

ευρωπαίων πολιτών, καθώς και οι φιλόδοξοι στόχοι των αντίστοιχων επιμέρους 

προγραμμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το υποπρόγραμμα 

«Πολιτισμός» έχει σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης, και, κατά συνέπεια, δυσκολεύεται 

να επιτύχει ικανοποιητικά ποσοστά επιτυχίας· επισημαίνει ότι το υποπρόγραμμα 

MEDIA και ο μηχανισμός εγγυήσεων θα ωφεληθούν επίσης, ως προς τη βελτίωση των 

ποσοστών επιτυχίας, από σταθερά και συνεπή κονδύλια του προϋπολογισμού· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των 

καθυστερήσεων πληρωμών· επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 

συμβάσεων μεταξύ των σχετικών φορέων και των δικαιούχων και οι καθυστερημένες 

πληρωμές θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των προγραμμάτων από την Επιτροπή· 

8.  τονίζει τη σημασία του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού έργου για την επιτυχή 

ενσωμάτωση των προσφύγων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής και, ως εκ τούτου, 

ζητεί τη μονιμότερη εισαγωγή των έργων που έχουν σχέση με την ένταξη των 
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προσφύγων ως έναν από τους στόχους στα προγράμματα Erasmus+ και Δημιουργική 

Ευρώπη, με βάση το έργο που έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο των ειδικών προσκλήσεων 

του 2016· 

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η διεθνής διάσταση του Erasmus+, 

της Δημιουργικής Ευρώπης, της Ευρώπη για τους πολίτες και του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ ως κεντρικό στοιχείο για 

την περαιτέρω ανάπτυξη της προσέγγισης μεταξύ των λαών της ΕΕ στον τομέα των 

εξωτερικών πολιτιστικών σχέσεων· 

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 4 εκατομμύρια EUR που προστέθηκαν στη 

γραμμή του προϋπολογισμού για τη Δημιουργική Ευρώπη με σκοπό να χρηματοδοτηθεί 

το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018· εκφράζει ωστόσο τη 

δυσαρέσκειά του για την απουσία αυτοτελούς γραμμής του προϋπολογισμού και τούτο 

παρά τη δέσμευση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου να καταστήσουν τα 7 εκατομμύρια 

EUR του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς ορατά εντός γραμμής του 

προϋπολογισμού·  

11. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΤΕπ να χρησιμοποιήσουν πλήρως το δυναμικό του ΕΤΣΕ 

για να στηρίξουν τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, και με τον 

τρόπο αυτό να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, διαθέτοντας ένα μεγαλύτερο μερίδιο της 

χρηματοδότησης ΕΤΣΕ στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· 

παροτρύνει, πέραν αυτών, την Επιτροπή και την ΕΤΕπ να προωθήσουν τη διάδραση 

μεταξύ του μηχανισμού εγγυήσεων του πολιτιστικού και του δημιουργικού κλάδου και 

του ΕΤΣΕ προκειμένου να διατεθούν κατάλληλα δάνεια που θα υποστηρίξουν τους 

τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας· 

12.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει πρωτοβουλίες εντός της γραμμής του 

προϋπολογισμού «ενέργειες πολυμέσων» προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο 

προϋπολογισμός όντως στηρίζει την υψηλής ποιότητας ανεξάρτητη κάλυψη των 

υποθέσεων της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ μιας βιώσιμης πολυετούς 

χρηματοδοτικής ρύθμισης για το Euranet+· εκφράζει την ανησυχία του για τις σχετικά 

χαμηλού ύψους πιστώσεις που διατίθενται στο Euranet + για το 2018· καλεί την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση δια της οποίας 

το Euranet+ καθίσταται αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ, 

διασφαλίζοντας επίπεδο χρηματοδότησης, βάσει της οποίας το εύρος και ο αριθμός 

ακροατών του μπορεί να διευρυνθεί τα επόμενα έτη· 

13. υπογραμμίζει την αξία των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων 

κατά τη διαμόρφωση των μελλοντικών πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ· σημειώνει την 

επιτυχία της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη», η οποία 

αποτέλεσε πραγματικό έναυσμα διαλόγου και νέας σκέψης μεταξύ των νέων ανθρώπων 

σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 

αξιολογήσει πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία μέσω του άξονα του 

προγράμματος Erasmus+ για τη νεολαία· θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη συνέχιση της 

πρωτοβουλίας θα επιτευχθεί καλύτερα με τη θέσπιση νομικής βάσης και την παροχή 

ειδικών νέων κονδυλίων· 

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη στον προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 κονδυλίου για τις ειδικές ετήσιες 
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εκδηλώσεις, πράγμα που θα επιτρέψει να αναπτύξουν οι πολίτες το αίσθημα ότι 

ανήκουν στην Ευρώπη· σημειώνει ότι οι «ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις» θα πρέπει να 

υπηρετούν αποδεδειγμένα την προστιθέμενη αξία για τους ευρωπαίους πολίτες σε όλα 

τα κράτη μέλη της ΕΕ· 

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας των βέλτιστων συνθηκών για να 

εξασφαλίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να κατανοούν και να συμμετέχουν στη 

λειτουργία της Ένωσης, των πολιτικών και των διαδικασιών της· τονίζει, εν 

προκειμένω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιώσει την επικοινωνιακή πολιτική 

της· 

16.  υπογραμμίζει τη σημασία της στατιστικής έρευνας και της πρόσβασης σε πηγές 

συγκρίσιμων δεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση και 

ανάλυση των πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτικών 

στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την 

ανάγκη διάθεσης επαρκών πόρων για τον σκοπό αυτό· 

17. τονίζει ότι για να αντιμετωπιστούν τα χρόνια χαμηλά ποσοστά επιτυχίας ορισμένων 

προγραμμάτων της ΕΕ που οφείλονται στην υποχρηματοδότηση αλλά και για να 

επιτευχθεί μια αντικυκλική λειτουργία του προϋπολογισμού της ΕΕ, πρέπει να 

εφαρμοστεί ένα γνήσιο και συνεχές σύστημα ιδίων πόρων για το ΠΔΠ μετά το 2020. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Petr Ježek 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. λαμβάνει γνώση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2018 (ΣΠ 2018)· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για τη μείωση τόσο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 

όσο και των πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ) στο κεφάλαιο ΙΙΙ σε σύγκριση με το 2017· 

υπογραμμίζει ότι οι μειώσεις αυτές δεν μπορούν να αιτιολογηθούν από τυχόν 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση συμφωνηθέντων μέτρων· εκφράζει την ικανοποίησή του 

για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση του τομέα ΙΙΙ με πρόσθετο ποσό ύψους 817,1 

εκατομμυρίων EUR πάνω από το ανώτατο όριό του με τη χρήση του μηχανισμού 

ευελιξίας· επισημαίνει ότι το προτεινόμενο επίπεδο δαπανών δεν θα επαρκέσει για την 

κάλυψη των αναγκών της Ένωσης στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας 

αντίστοιχα·  

2. θεωρεί ότι η μεγάλη μείωση του προϋπολογισμού (49,7 % σε ΠΠ) για το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) υποβαθμίζει τη σημασία και τον 

επείγοντα χαρακτήρα των στόχων πολιτικής του Ταμείου· αμφισβητεί τους ισχυρισμούς 

της Επιτροπής στο ΣΠ του 2018 που δικαιολογούν την προτεινόμενη μείωση στη 

χρηματοδότηση του AMIF· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενισχύσει 

δραστηριότητες πρώτης γραμμής, μεταξύ άλλων με την αύξηση των κονδυλίων του 

προϋπολογισμού για τη βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στο θέμα της 

επιστροφής/επανεισδοχής· εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να έχουν 

υποτιμηθεί από την Επιτροπή οι ανάγκες για την υποδοχή, συνδρομή και ένταξη των 

αιτούντων άσυλο· τονίζει ότι η ασφάλεια για όσους ζητούν προστασία στην Ένωση δεν 

θα πρέπει να επηρεάζεται αρνητικά από τις περικοπές του προϋπολογισμού· 
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3. θεωρεί ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 

του Δουβλίνου1, θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μετεγκαταστάσεις 

πέραν του Σεπτεμβρίου 2017 και κρίνει ότι, υπό το φως της δίκαιης κατανομής 

ευθυνών και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, αυτό είναι επιβεβλημένο· 

4. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτική επιστολή μόλις εγκριθούν οι νομικές 

βάσεις που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, ιδίως η 

μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, το σύστημα εισόδου-εξόδου, το 

Σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις δημοσιονομικές 

επιπτώσεις τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλη και ταχεία χρηματοδότηση 

για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση· 

5. υπενθυμίζει ότι η δίκαιη και διαφανής κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των 

διαφόρων στόχων του AMIF αποτέλεσε προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην ίδρυση του εν λόγω ταμείου· καλεί, 

συνεπώς, την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των γραμμών του προϋπολογισμού στο 

πλαίσιο του AMIF προκειμένου να διασφαλίσει μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια 

στον τρόπο κατανομής και δαπάνης των πόρων που διατίθενται στους διάφορους 

στόχους και, ως εκ τούτου, στις συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού· ζητεί, 

ιδίως, από την Επιτροπή, να διαχωρίσει τις δαπάνες για την ενίσχυση δίκαιων 

στρατηγικών επαναπατρισμού από τις δαπάνες για τη νόμιμη μετανάστευση και την 

προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών σε όλα τα μελλοντικά 

σχέδια προϋπολογισμού, όπως προτείνεται στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής 

Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τους 

προϋπολογισμούς του 2015 και του 2016· 

6. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να διατεθεί στοχευμένη χρηματοδότηση για την 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης· 

τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 

χρηματοδοτεί μέτρα τόσο στις χώρες προέλευσης των μεταναστών όσο και στις χώρες 

υποδοχής των προσφύγων, ενδεικτικά, μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και 

της ανεργίας, την παροχή εκπαιδευτικών και οικονομικών ευκαιριών, καθώς και για την 

καταπολέμηση της αστάθειας, των συγκρούσεων και της κλιματικής αλλαγής· 

7. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών σώζοντας τις ζωές μεταναστών και αιτούντων άσυλο στα εξωτερικά σύνορα, 

καθώς και ως προς τη διασφάλιση, την προαγωγή και την εφαρμογή των δικαιωμάτων 

τους· ζητεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη για την ενίσχυση των 

δράσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

8. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη σημαντική μείωση του προϋπολογισμού του 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) (35,6 % σε ΠΠ)· τονίζει ότι, με γνώμονα τη 

συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια στην Ένωση, η χρηματοδότηση από το ΤΕΑ θα 

πρέπει να είναι επαρκής για να βοηθά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις απειλές για 

                                                           
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 

2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι 

υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 

τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31). 
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την εσωτερική ασφάλεια, ιδίως το διασυνοριακό οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα, την 

τρομοκρατία και το ηλεκτρονικό έγκλημα· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 

χρηματοδοτούνται επαρκώς οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταλλαγής 

πληροφοριών και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος·  

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρηματοδότηση μηχανισμών παροχής βοήθειας 

έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του AMIF (EMAS) και παροχής ανθρωπιστικής 

στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (ESI) με ποσά 50 εκατομμυρίων EUR 

και 200 εκατομμυρίων EUR αντίστοιχα·  

10. σημειώνει τις αυξήσεις που προτείνονται στο ΣΠ 2018 για τις δαπάνες και τα 

οργανογράμματα όλων των οργανισμών στον τομέα της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως έχοντες «νέα καθήκοντα»· 

θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις είναι χαμηλότερες 

από αυτές που ζητεί η πλειονότητα των οργανισμών· τονίζει τη σημασία που έχει η 

αύξηση του προσωπικού για τον eu-LISA, τη Eurojust, τη CEPOL και την Ευρωπόλ· 

ζητεί αυξήσεις στον προϋπολογισμό της Eurojust λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για 

δικαστική συνεργασία στην Ένωση, ιδίως υπό το φως της ίδρυσης Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας· ζητεί επιπλέον την παροχή πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων στην 

Ευρωπόλ, χωρίς να υπάρξει αντίκτυπος στα κονδύλια του προϋπολογισμού των άλλων 

οργανισμών στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, λόγω του 

αυξημένου φόρτου εργασίας τους· υπογραμμίζει ότι οι πρόσθετοι χρηματοδοτικοί 

πόροι για την Ευρωπόλ και τη Eurojust θα πρέπει να επενδυθούν στη χρηματοδότηση 

κοινών ομάδων έρευνας· επικροτεί την αύξηση του προϋπολογισμού για τον Ευρωπαίο 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για 

την Προστασία Δεδομένων1· ζητεί να διατεθούν πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι στην 

EASO προκειμένου να υποστηριχθεί η επέκταση της εντολής της ώστε να μετατραπεί 

σε αυτόνομο οργανισμό που θα είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη επιχειρησιακή 

και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη· ζητεί να διατεθούν συμπληρωματικοί 

ανθρώπινοι πόροι στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων εξακολουθεί να περιορίζει τον ρόλο του στη στήριξη των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να 

είναι σε θέση να γνωμοδοτεί με δική του πρωτοβουλία επί νομοθετικών προτάσεων και 

ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τομείς 

δικαιωμάτων που προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, θεμάτων αστυνομικής 

και δικαστικής συνεργασίας· 

11. επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής, για τρίτο κατά σειρά έτος, δεν αφήνει κανένα 

περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο για τον τίτλο III, γεγονός που αποδεικνύει το 

παρωχημένο μέγεθος του μικρότερου τίτλου του ΠΔΠ, όπως υποστηρίχθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ενδιάμεσης διαδικασίας αναθεώρησης· 

12. σημειώνει ότι, αυτή την περίοδο, η Eurojust αντιμετωπίζει σημαντική αύξηση στο 

                                                           
1  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 
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φόρτο εργασίας καθώς και ως προς την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των υποθέσεων, 

ο οποίος σημείωσε αύξηση της τάξης του 100 % τα τελευταία πέντε έτη· θεωρεί, 

συνεπώς, λυπηρή τη μείωση της επιχειρησιακής χρηματοδότησης και του επιπέδου 

στελέχωσης της Eurojust· υπογραμμίζει ότι απαιτείται η κατάλληλη χρηματοδότηση 

της Eurojust προκειμένου να επιτελεί αποτελεσματικά τον καίριο ρόλο της στον τομέα 

της προώθησης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις· ζητεί αύξηση των 

κονδυλίων που διατίθενται για τις κοινές ομάδες έρευνας εξαιτίας της σημαντικής 

αύξησης των διακρατικών ποινικών υποθέσεων, καθώς και απλούστευση και 

μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των εν λόγω κονδυλίων· 

13. ζητεί αύξηση της χρηματοδότησης για την καταπολέμηση του φαινομένου της 

ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό εντός της Ένωσης· θεωρεί ότι 

για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να προαχθούν η ένταξη και η καταπολέμηση των 

διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Danuta Maria Hübner 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για μείωση των πιστώσεων για τον τομέα 3 κατά 

18,9 % στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 21,7 % στις πιστώσεις 

πληρωμών σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017, από την οποία προκύπτει ποσό 

που εξακολουθεί να είναι ελαφρά υψηλότερο από το αρχικά προγραμματισθέν ποσό για 

το τρέχον έτος· σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον τομέα 3 και 

προτείνει την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 817,1 εκατομμυρίων 

EUR, προκειμένου να διατηρηθεί επαρκής χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και την 

ασφάλεια το 2018· 

2. χαιρετίζει ιδίως την προτεινόμενη αύξηση κατά 4,2 % στις πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και κατά 8,6 % στις πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα «Ευρώπη για 

τους πολίτες», καθώς και την αύξηση κατά 1,2 % στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 

για το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», σε σύγκριση με τον 

προϋπολογισμό του 2017, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της συνολικής συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές της Ένωσης και της 

άσκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης· δεσμεύεται, 

ως προς αυτό, να ενισχύσει, από κοινού με την Επιτροπή, τον διαρθρωτικό διάλογο 

μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των οργανώσεων που εκπροσωπούν την 

Ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών· 

3. σημειώνει τη μείωση κατά 100.000 EUR στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, και επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί επαρκής 

χρηματοδότηση για την προώθηση της χρήσης αυτού του μέσου, που αποτελεί πολύτιμο 

εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας· 



 

RR\1136723EL.docx 115/123 PE610.722v02-00 

 EL 

4. σημειώνει την αύξηση της χρηματοδότησης για δράσεις επικοινωνίας κατά 0,2 % στις 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 2,1 % στις πιστώσεις πληρωμών και 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αύξηση δεν είναι πιο υψηλή, ιδίως εάν ληφθεί 

υπόψη η σημασία του έτους 2018 για την επικοινωνία με τους πολίτες στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας για τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, 

και λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της χρηματοδότησης αυτής και του 

να εξασφαλιστεί ένας ευρύς δημόσιος διάλογος και η συμμετοχή πολιτών και εθνικών 

κοινοβουλίων στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ως αντίδραση στη Λευκή Βίβλο 

της Επιτροπής που υποβλήθηκε νωρίτερα κατά το τρέχον έτος· 

5. ζητεί από το Προεδρείο του και από την Επιτροπή να φροντίσουν για τη σημαντική 

αύξηση των πόρων της Μονάδας Διαφάνειας εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

της Κοινής Γραμματείας του Μητρώου Διαφάνειας· 

6. εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί διαρκώς πιστώσεις από υπάρχοντα 

κονδύλια του προϋπολογισμού για να τροφοδοτεί νεοδημιουργηθέντα κονδύλια που 

βρίσκονται εκτός ενωσιακού προϋπολογισμού και δεν υπόκεινται συνεπώς σε 

κοινοβουλευτικό έλεγχο· 

7. τονίζει την ανάγκη για μια συνεκτική δημοσιονομική προσέγγιση όσον αφορά την 

ενημέρωση σχετικά με το γιατί είναι σημαντικές οι ευρωπαϊκές εκλογές· ζητεί συνεπώς 

να πραγματοποιηθεί εκστρατεία για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον ρόλο του 

Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου που τους εκπροσωπεί άμεσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

σχετικά με τα εκλογικά τους δικαιώματα και με την ευρωπαϊκή διάσταση της ψήφου τους, 

καθώς και σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ της ψήφου τους και της εκλογής του Προέδρου 

της Επιτροπής. 
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προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Matera 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μία από τις αξίες 

στις οποίες βασίζεται η Ένωση και τις οποίες προάγει η Ένωση· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει 

επαρκή χρηματοδότηση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή για τον ειδικό στόχο 

«Δάφνη» στο πλαίσιο του προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την 

ιθαγένεια με σκοπό να προστατέψει τις γυναίκες και τα κορίτσια από την βία· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους στόχους της πρότασης για το σχέδιο 

γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 είναι οι στρατηγικές 

επενδύσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική συνοχή 

και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, ιδίως για νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

από την άποψη αυτή, έχει επίσης σημασία να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην 

ενίσχυση του δυναμικού των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως 

ψηφιοποιημένη οικονομία, τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

και θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά (STEM)· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, όσον αφορά ειδικά το φύλο στους εν λόγω τομείς, είναι αναγκαίο να 

αντιμετωπιστεί το σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων και η έλλειψη δεξιοτήτων σε 

επίπεδο Ένωσης στους τομείς ΤΠΕ και STEM·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες έχει ζωτική σημασία για 

την οικονομική ανεξαρτησία και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών, ενώ οι 

υπηρεσίες αυτές παραμένουν σημαντικός τομέας απασχόλησης για τις γυναίκες· 
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1. επαναλαμβάνει το αίτημά του για συνυπολογισμό της ισότητας των φύλων στη 

διαδικασία του προϋπολογισμού και για τη χρήση των δαπανών του προϋπολογισμού 

ως αποτελεσματικού εργαλείου για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και 

ανδρών· υπενθυμίζει ότι ο συνυπολογισμός της ισότητας των φύλων στον 

προϋπολογισμό είναι μια μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις γραμμές 

του προϋπολογισμού της ΕΕ, και όχι μόνο στα προγράμματα για τα οποία ο αντίκτυπος 

όσον αφορά την ισότητα των φύλων φαίνεται πιο προφανής· 

2. συνιστά την ανάπτυξη δημοσιονομικού σχεδιασμού για την ενσωμάτωση της διάστασης 

του φύλου στα θεσμικά όργανα της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου αποτελεί νομική υποχρέωση που απορρέει άμεσα από τις 

Συνθήκες· 

3. επισημαίνει την ανάγκη αύξησης των πόρων του ειδικού στόχου «Δάφνη» σε 

συνάρτηση με τις πιστώσεις της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού και, ενόψει 

της προπαρασκευής του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, την ανάγκη 

δημιουργίας χωριστής γραμμής του προϋπολογισμού για τον ειδικό αυτό στόχο· 

διαπιστώνει ότι η ισότητα των φύλων επισκιάζεται πολύ συχνά από άλλους στόχους 

πολιτικής που καλύπτονται από το ίδιο κονδύλιο του προϋπολογισμού· 

4. τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης ειδικά για την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων 

γυναικών και κοριτσιών στην κοινωνία μας και ειδικότερα των γυναικών με αναπηρία, 

των προσφύγων και των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και κακομεταχείρισης· 

5. ζητεί να διατεθούν πόροι για να υποστηριχθεί η επιχειρηματικότητα των γυναικών και 

για να εξασφαλιστεί και να ενθαρρυνθεί η πρόσβαση των γυναικών σε δάνεια και ίδια 

κεφάλαια με τη βοήθεια προγραμμάτων και κονδυλίων της Ένωσης, όπως είναι τα 

COSME, «Ορίζων 2020» και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· 

6. επικροτεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων· ζητεί να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή κοριτσιών και νέων γυναικών στα μέτρα 

που καλύπτει η εν λόγω πρωτοβουλία και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ποιοτική 

παροχή κατάρτισης και απασχόλησης στα κορίτσια και στις νέες γυναίκες σε τομείς 

όπως η ψηφιοποιημένη οικονομία, οι ΤΠΕ και οι STEM· 

7. σημειώνει την προτεινόμενη μικρή αύξηση στα κονδύλια του προϋπολογισμού που 

προορίζονται για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)· 

επισημαίνει ότι οποιοδήποτε μελλοντικό παρατηρητήριο για τη γυναικοκτονία ή τη βία 

κατά των γυναικών θα πρέπει να δημιουργηθεί στους κόλπους του EIGE προκειμένου 

να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και επωφελής σε επίπεδο συνεργιών αξιοποίηση 

της εμπειρογνωμοσύνης και των πόρων που διαθέτει το τελευταίο· ζητεί αύξηση του 

προϋπολογισμού και του οργανογράμματός του ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

στα εν λόγω νέα καθήκοντα  

8. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν 

λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και τονίζει ότι μια επιτυχής διαδικασία 

ανάκαμψης δεν είναι δυνατή χωρίς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στις 

γυναίκες. 
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