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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει ότι οι οριστικές 

πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2016 

ανήλθαν συνολικά σε 1 838 613 983 EUR, 

ή 19,39 % των πιστώσεων του Τομέα V 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου8 

(ΠΔΠ) για τις διοικητικές δαπάνες των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης συνολικά 

για το 2016, που αντιπροσωπεύει αύξηση 

κατά 2,4 % σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του 2015 

(1 794 929 112 EUR)· 

5. επισημαίνει ότι οι οριστικές 

πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2016 

ανήλθαν συνολικά σε 1 838 613 983 EUR, 

ή 19,39 % των πιστώσεων του Τομέα V 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου8 

(ΠΔΠ) για τις διοικητικές δαπάνες των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης συνολικά 

για το 2016, που αντιπροσωπεύει αύξηση 

κατά 2,4 % σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του 2015 

(1 794 929 112 EUR)· εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός 

του Κοινοβουλίου για το 2016 δεν περιείχε 

πρόβλεψη για μειωμένες πιστώσεις σε 

σύγκριση με την εκτέλεση των 

προϋπολογισμών παλαιότερων ετών, και 

παρατηρεί, ως εκ τούτου, με δυσαρέσκεια 

ότι οι δαπάνες πολιτικής συνεχίζουν να 

αυξάνονται κάθε χρόνο· 

_________________ _________________ 

8 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020. 

8 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 

Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020. 
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35. παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα 

να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον 

βελγικό οργανισμό σιδηροδρόμων 

προκειμένου να παρέχονται περισσότερα 

απευθείας δρομολόγια μεταξύ του 

σιδηροδρομικού σταθμού Bruxelles-

Luxembourg και του αεροδρομίου 

Zaventem στις ώρες που σημειώνονται οι 

περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις 

βουλευτών, ώστε να συντομευθεί ο χρόνος 

μετακίνησης και να μειωθεί το 

αποτύπωμα άνθρακα των βουλευτών· 
ζητεί από τη Γραμματεία να προωθήσει τα 

πλεονεκτήματα των σιδηροδρομικών 

μετακινήσεων για τους βουλευτές· 

35. θεωρεί ότι η υπηρεσία μεταφοράς 

των βουλευτών θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο 

για τη μετάβαση στις εγκαταστάσεις του 

Κοινοβουλίου από το αεροδρόμιο ή τον 

σταθμό και αντίστροφα, και ότι θα πρέπει 

για αυτόν τον σκοπό να χρησιμοποιούνται 

μικρά βαν και μικρά λεωφορεία 

προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι 

δαπάνες· επισημαίνει εξάλλου ότι οι 

βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν δωρεάν τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο Βέλγιο· 
παροτρύνει τον Γενικό Γραμματέα να 

προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον 

βελγικό οργανισμό σιδηροδρόμων 

προκειμένου να παρέχονται περισσότερα 

απευθείας δρομολόγια μεταξύ του 

σιδηροδρομικού σταθμού Bruxelles-

Luxembourg και του αεροδρομίου 

Zaventem στις ώρες που σημειώνονται οι 

περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις 

βουλευτών, και ζητεί από τη Γραμματεία 

να προωθήσει τα πλεονεκτήματα των 

σιδηροδρομικών μετακινήσεων για τους 

βουλευτές, ώστε μεταξύ άλλων να μειωθεί 

το αποτύπωμα άνθρακα των βουλευτών· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. αντιλαμβάνεται ότι, σύμφωνα με 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, το κόστος της 

γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου 

ανέρχεται σε 114 εκατομμύρια EUR 

ετησίως· σημειώνει τη διαπίστωση, που 

περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του της 20ής 

Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό 

της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών 

οργάνων, ότι το 78 % του συνόλου των 

αποστολών του προσωπικού του 

Κοινοβουλίου που υπάγεται στον 

κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, 

προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της 

γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών 

του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι ο 

περιβαλλοντικός αντίκτυπος της εν λόγω 

διασποράς εκτιμάται μεταξύ 11 000 και 

19 000 τόνων εκπομπών CO2· καλεί το 

Συμβούλιο να βρει λύση για αυτή τη 

σπατάλη των χρημάτων των 

φορολογουμένων· 

38. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, το κόστος της γεωγραφικής 

διασποράς του Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 

114 εκατομμύρια EUR ετησίως· σημειώνει 

τη διαπίστωση, που περιλαμβάνεται στο 

ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 

σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ότι το 

78 % του συνόλου των αποστολών του 

προσωπικού του Κοινοβουλίου που 

υπάγεται στον κανονισμό υπηρεσιακής 

κατάστασης, προκύπτουν ως άμεσο 

αποτέλεσμα της γεωγραφικής διασποράς 

των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου· 

υπενθυμίζει ότι ο περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος της εν λόγω διασποράς 

εκτιμάται μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων 

εκπομπών CO2· διαπιστώνει με 

δυσαρέσκεια ότι, κατά τη διάρκεια του 

2016, το συνολικό κόστος της επιστροφής 

μόνο των εξόδων ταξιδίου των βουλευτών 

για τις περιόδους συνόδου στο 

Στρασβούργο ανήλθε σε 21 352 262 EUR· 
καλεί το Συμβούλιο να βρει λύση προς την 

κατεύθυνση μιας ενιαίας έδρας για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να 

αποφεύγεται η σπατάλη των χρημάτων 

των φορολογουμένων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

99. υπενθυμίζει τα συνεχιζόμενα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το 

προαιρετικό ταμείο συντάξεων και καλεί 

το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα 

να λάβουν μέτρα προκειμένου να μην 

περιέλθει το ταμείο πρόωρα σε 

κατάσταση αφερεγγυότητας, χωρίς όμως 

να υπάρξει αντίκτυπος επί του 

προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· 

99. υπενθυμίζει τα συνεχιζόμενα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το 

προαιρετικό ταμείο συντάξεων και καλεί 

το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα 

να λάβουν μέτρα προκειμένου να μην 

υπάρξει αντίκτυπος επί του 

προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

τεράστιο χάσμα μεταξύ των προνομίων 

που απολαμβάνουν οι πολιτικοί και των 

τεράστιων θυσιών στις οποίες 

υποβάλλεται το κοινωνικό σύνολο στον 

τομέα των συντάξεων· ζητεί, συνεπώς, να 

υπολογιστούν εκ νέου οι συντάξεις που 

καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης στους πρώην βουλευτές οι 

οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα πριν και μετά την έναρξη 

εφαρμογής του ισχύοντος καθεστώτος 

των βουλευτών· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

131. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

κίνδυνο προσβολής της φήμης του 

Κοινοβουλίου από τυχόν τέτοιες 

παρατυπίες και είναι πεπεισμένο για την 

ανάγκη ανάληψης ταχείας και 

αποτελεσματικής δράσης για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση 

ενδεχόμενων παρόμοιων παρατυπιών στο 

μέλλον· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι 

παρατυπίες αυτές αφορούσαν 

περιορισμένο αριθμό πολιτικών 

κομμάτων και ιδρυμάτων· πιστεύει ότι οι 

παρατυπίες αυτές δεν θα πρέπει να 

θέσουν υπό αμφισβήτηση τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση των 

άλλων πολιτικών κομμάτων και 

ιδρυμάτων· θεωρεί ότι χρειάζεται να 

ενισχυθούν οι μηχανισμοί εσωτερικού 

ελέγχου του Κοινοβουλίου· 

131. εκφράζει την ανησυχία του για τον 

κίνδυνο προσβολής της φήμης του 

Κοινοβουλίου από τυχόν τέτοιες 

παρατυπίες· φρονεί ότι τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόμματα και ιδρύματα θα 

πρέπει να στηρίζονται εξ ολοκλήρου 

στους ιδίους πόρους και να πάψουν να 

εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό του 

Κοινοβουλίου· ζητεί, συνεπώς, την πλήρη 

κατάργηση των επιχορηγήσεων και των 

επιδοτήσεων, προκειμένου μεταξύ άλλων 

να εκλείψει ο κίνδυνος διασπάθισης ή 

δόλιας χρήσης των χρημάτων των 

φορολογουμένων· 
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