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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ για το 2019 θα είναι ο τελευταίος 

της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου 

και ότι η διαπραγμάτευσή του θα συμπέσει 

χρονικά με τις διαπραγματεύσεις για το 

επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

(ΠΔΠ) και τη μεταρρύθμιση των ιδίων 

πόρων της ΕΕ· υπενθυμίζει επίσης ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευθεί να 

συμβάλει και να συμμετάσχει στην 

εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της 

Ένωσης για το 2019 και το 2020, σαν να 

επρόκειτο να παραμείνει στην Ένωση μετά 

τον Μάρτιο του 2019· 

2. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ για το 2019 θα είναι ο τελευταίος 

της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου 

και ότι η διαπραγμάτευσή του θα συμπέσει 

χρονικά με τις διαπραγματεύσεις για το 

επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

(ΠΔΠ)· υπενθυμίζει επίσης ότι το Ηνωμένο 

Βασίλειο έχει δεσμευθεί να συμβάλει και 

να συμμετάσχει στην εκτέλεση του 

ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης για 

το 2019 και το 2020, σαν να επρόκειτο να 

παραμείνει στην Ένωση μετά τον Μάρτιο 

του 2019· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επαινεί τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

στη μείωση του επενδυτικού χάσματος 

στην ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο μιας 

βέλτιστης περιφερειακής και τομεακής 

ισορροπίας, να ενισχυθεί  η κοινωνική 

διάσταση του ΕΤΣΕ, 

συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης 

καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη 

και την ιατρική, της κοινωνικής 

υποδομής, της περιβαλλοντικής 

προστασίας, της βιωσιμότητας των 

μεταφορών, των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, και της υποδομής 

αποθήκευσης ενέργειας· επαναλαμβάνει 

την πάγια θέση του ότι οι νέες 

πρωτοβουλίες στο ΠΔΠ πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι εις βάρος των υφιστάμενων 

προγραμμάτων· επαναλαμβάνει επίσης η 

δέσμευσή του για ενίσχυση του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του 

CEF, προκειμένου να αναστραφούν κατά 

το δυνατόν οι περικοπές που υπέστησαν 

τα συγκεκριμένα προγράμματα στον 

προϋπολογισμό του 2019 για τη 

χρηματοδότηση της επέκτασης του 

ΕΤΣΕ· 

6. εκφράζει τη λύπη του για τον ρόλο 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που απέτυχε να 

μειώσει το επενδυτικό χάσμα στην ΕΕ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει τη δέσμευση για μια 

ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ στον τομέα 

της άμυνας, συγκεκριμένα, μέσω της 

συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης 

στον τομέα της άμυνας (EDIDP), ως 

πρώτο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας· πιστεύει ότι η κοινή αυτή 

δέσμευση θα συμβάλει στην επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας και σε μεγαλύτερο 

συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών 

και των επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι 

στην ΕΕ να διατηρήσει τη στρατηγική 

της αυτονομία και να εξελιχθεί σε 

ουσιαστικό παγκόσμιο παράγοντα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Παράγραφος 52 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

52. χαιρετίζει την αύξηση της 

στήριξης για περιφερειακές δράσεις στην 

περιοχή των δυτικών Βαλκανίων· είναι, 

ωστόσο, της άποψης ότι η υποστήριξη 

των πολιτικών μεταρρυθμίσεων θα 

πρέπει να επιταχυνθεί περαιτέρω· 

εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση της 

στήριξης για τις πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία (ΜΠΒ II) 

και αμφισβητεί την ευθυγράμμισή της με 

την απόφαση της αρμόδιας για τον 

προϋπολογισμό αρχής να μειώσει τις 

πιστώσεις αυτής της γραμμής για το 

τρέχον δημοσιονομικό έτος· 

επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η 

χορήγηση των κονδυλίων που 

προορίζονται για τις τουρκικές αρχές στο 

πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ πρέπει να εξαρτάται 

από την πραγματοποίηση προόδου στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου· ζητεί, σε περίπτωση που δε 

σημειωθεί πρόοδος σε αυτούς τους τομείς 

και έχοντας επίγνωση των περιορισμένων 

περιθωρίων ελιγμών, οι πιστώσεις αυτής 

της γραμμής να διατεθούν κυρίως σε 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με 

στόχο την εφαρμογή μέτρων υπέρ των 

στόχων που αφορούν το κράτος δικαίου, 

τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των μέσων 

52. τονίζει ότι ο μηχανισμός 

προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ II) δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη 

της Τουρκίας, μιας χώρας που δεν 

σέβεται πολλές από τις βασικές αρχές της 

ελευθερίας και της δημοκρατίας· 
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ενημέρωσης· υποστηρίζει τη γενική 

πτωτική τάση που παρατηρείται στα 

κονδύλια για την Τουρκία που αφορούν 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

56. σημειώνει ότι οι δαπάνες του τομέα 

5 είναι αυξημένες κατά 3,0 % σε σύγκριση 

με τον προϋπολογισμό του 2018, και 

ανέρχονται σε 9 956,9 εκατομμύρια EUR 

(+291,4 εκατομμύρια EUR) σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων· σημειώνει ότι, 

όπως και κατά το προηγούμενο οικονομικό 

έτος, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην 

εξέλιξη των συντάξεων (+ 116,7 

εκατομμύρια EUR), που αντιπροσωπεύουν 

το 20,2 % των δαπανών του τομέα 5· 

παρατηρεί ότι το μερίδιο των δαπανών 

για τη διοίκηση στο σχέδιο 

προϋπολογισμού παραμένει αμετάβλητο 

στο επίπεδο του 6,0 % σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων· 

56. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι δαπάνες του τομέα 5 είναι 

αυξημένες κατά 3,0 % σε σύγκριση με τον 

προϋπολογισμό του 2018, και ανέρχονται 

σε 9 956,9 εκατομμύρια EUR (+291,4 

εκατομμύρια EUR) σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, όπως και 

κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, η 

αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη των 

συντάξεων (+ 116,7 εκατομμύρια EUR), 

που αντιπροσωπεύουν το 20,2 % των 

δαπανών του τομέα 5· σημειώνει ότι ο 

αριθμός των συνταξιούχων αναμένεται να 

αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια και 

ζητεί, ως εκ τούτου, την πλήρη 

αναθεώρηση των προνομίων και των 

πλεονεκτημάτων του καθεστώτος 

συντάξεων και επιδομάτων της ΕΕ· 
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Παράγραφος 57 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

57. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή για να 

ενσωματώσει όλες τις δυνατότητες για 

εξοικονόμηση και εξορθολογισμό στις μη 

μισθολογικές δαπάνες για τον δικό της 

προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι η εξέλιξη 

των δαπανών της Επιτροπής (+ 2,0 %) 

οφείλεται κυρίως στην αυτόματη 

προσαρμογή των μισθολογικών δαπανών 

και των συμβατικών υποχρεώσεων· 

σημειώνει επιπλέον την εσωτερική 

αναδιάταξη του προσωπικού που 

πραγματοποιεί η Επιτροπή για να 

αντεπεξέλθει στις νέες της 

προτεραιότητες· 

57. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η εξέλιξη των δαπανών της 

Επιτροπής (+ 2,0 %) οφείλεται κυρίως 

στην αυτόματη προσαρμογή των 

μισθολογικών δαπανών και των 

συμβατικών υποχρεώσεων και ζητεί, ως 

εκ τούτου, την τροποποίηση των κανόνων 

αυτών· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

60. σημειώνει τη συνολική αύξηση στο 

σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 των 

κονδυλίων για τους αποκεντρωμένους 

οργανισμούς, κατά +10,8 % (χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τυχόν έσοδα για 

ειδικό προορισμό) και κατά +259 θέσεις· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι στην πλειοψηφία των 

οργανισμών ο δικός τους προϋπολογισμός 

αυξάνεται, ενώ η συνεισφορά της ΕΕ 

μειώνεται· επισημαίνει, εν προκειμένω, 

ότι το Κοινοβούλιο διερευνά επί του 

παρόντος τις δυνατότητες περαιτέρω 

επέκτασης της χρηματοδότησης των 

αποκεντρωμένων οργανισμών μέσω 

τελών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι 

στους οργανισμούς με «νέα καθήκοντα» 

(ΕΑΚΑΑ, EU-LISA και Frontex) 

χορηγείται σημαντική αύξηση των 

πιστώσεων και του πίνακα προσωπικού· 

ζητεί την περαιτέρω χρηματοδοτική 

στήριξη των οργανισμών που 

ασχολούνται με την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της μετανάστευσης και της 

ασφάλειας· πιστεύει ότι η Ευρωπόλ και η 

Eurojust θα πρέπει να ενισχυθούν 

περαιτέρω και ότι η EASO θα πρέπει να 

λάβει επαρκείς οικονομικούς πόρους και 

ανθρώπινους για τον μετασχηματισμό της 

σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το Άσυλο· 

60. εκφράζει τη λύπη του για τη 

συνολική αύξηση στο σχέδιο 

προϋπολογισμού του 2019 των κονδυλίων 

για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, 

κατά +10,8 % (χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη τυχόν έσοδα για ειδικό προορισμό) 

και κατά +259 θέσεις, και ζητεί την πλήρη 

αναθεώρηση του ρόλου των οργανισμών 

της ΕΕ, που θα θέτει το ερώτημα σχετικά 

με το κατά πόσον τα καθήκοντα και οι 

στόχοι τους μπορούν να επιτευχθούν 

καλύτερα από τις υφιστάμενες γενικές 

διευθύνσεις της Επιτροπής ή από τα 

κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί 

η επικάλυψη ρόλων και δαπανών και να 

ενισχυθεί η διαφάνεια· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη δημιουργία δύο νέων φορέων της ΕΕ 

οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν 

αποκεντρωμένοι οργανισμοί, της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (EΑΕ)· 

σημειώνει ότι οι πιστώσεις που 

αντιστοιχούν στην ΕΑΕ έχουν εγγραφεί 

στο αποθεματικό εν αναμονή της 

ολοκλήρωσης της νομοθετικής 

διαδικασίας· σημειώνει ότι η EPPO έχει 

την έδρα της στο Λουξεμβούργο και την 

καλεί να υποβάλει στα δύο σκέλη της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 

όλες τις πληροφορίες σχετικά με την 

πολιτική ακινήτων της σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό· θεωρεί ότι οι 

νέοι οργανισμοί πρέπει να δημιουργηθούν 

μέσω της διάθεσης νέων πόρων και νέων 

θέσεων και παράλληλα να αποφευχθεί 

κάθε είδους αναδιάταξη, εκτός εάν 

αποδειχθεί σαφώς ότι ορισμένες 

δραστηριότητες μεταβιβάζονται εξ 

ολοκλήρου από την Επιτροπή ή άλλους 

υφιστάμενους φορείς, όπως η Eurojust, 

στους νέους οργανισμούς· σημειώνει ότι 

η Eurojust συνεχίζει να είναι αρμόδια για 

τον χειρισμό των υποθέσεων που 

αφορούν την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ (ΠΟΣ), σε στενή 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

διαγράφεται 
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Εισαγγελία, ενώ παράλληλα δεσμεύεται 

πλήρως να διασφαλίσει την 

επιχειρησιακή στήριξη των κρατών 

μελών στην καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος, της 

τρομοκρατίας, των εγκλημάτων στον 

κυβερνοχώρο και της διακίνησης 

λαθρομεταναστών· υπενθυμίζει τις 

διατάξεις που περιέχει η κοινή 

προσέγγιση για τους νεοσύστατους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς· 

Or. en 

 

 


