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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 

Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),  

 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Ένας 

σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και 

υπερασπίζεται τους πολίτες της – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» 

(COM(2018)0321), 

 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με την έκδοση 

κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0322), και τις προτάσεις της Επιτροπής, της 2ας 

Μαΐου 2018, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 και COM(2018)0328),  

 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με τη σύναψη 

διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα 

και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2018)0323), 

 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με την έκδοση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του 

προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 

κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324), 

 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: 

προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020, και σχετικά με τη 

μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,  

 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους2,  

 

– έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 20163 και από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 20164, 

 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο 

«Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», το οποίο 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075 και P8_TA(2018)0076. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0226. 
3 ΕΕ L 215 της 19.6.2018, σ. 249. 
4 ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1. 
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων1, 

 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 5 του Κανονισμού του, 

 

– έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 

Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τη θέση 

υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής 

Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής 

Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της 

Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της 

Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0358/2018), 

 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να διαθέτει 

επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών 

της·  

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 

θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, σε επίπεδο χαμηλότερο του προηγουμένου, τόσο σε 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η καθυστερημένη έγκριση του ΠΔΠ και των τομεακών νομοθετικών πράξεων 

είχε ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων· 

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατέστη γρήγορα εμφανής η ανεπάρκεια του ΠΔΠ για την 

αντιμετώπιση μιας σειράς κρίσεων, νέων διεθνών δεσμεύσεων και νέων πολιτικών 

προκλήσεων που δεν είχαν ενσωματωθεί και/ή προβλεφθεί τη στιγμή της έγκρισής του· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση, το ΠΔΠ 

ωθήθηκε στα όριά του, περιλαμβανομένης μιας άνευ προηγουμένου προσφυγής στις 

διατάξεις ευελιξίας και στα ειδικά μέσα, μετά την εξάντληση των διαθέσιμων 

περιθωρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα υψηλής προτεραιότητας της ΕΕ 

στον τομέα της έρευνας και των υποδομών περικόπηκαν μόλις δύο έτη μετά την έκδοσή 

τους· 

 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη  ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ που δρομολογήθηκε στα 

τέλη του 2016 αποδείχθηκε απολύτως αναγκαία για τη διεύρυνση του δυναμικού των 

υφιστάμενων διατάξεων σχετικά με την ευελιξία, αν και δεν οδήγησε στην αναθεώρηση 

των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αναθεώρηση 

αξιολογήθηκε θετικά τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο· 

 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση του νέου ΠΔΠ θα αποτελέσει κρίσιμο χρονικό σημείο 

για την Ένωση των 27, καθώς θα παράσχει τη δυνατότητα να υιοθετηθεί ένα κοινό και 

μακροπρόθεσμο όραμα και να αποφασιστούν οι μελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες, 

καθώς και να δοθεί στην Ένωση η ικανότητα να τις υλοποιήσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

                                                 
1 ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24. 
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το ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να παρέχει στην Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την 

τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της έρευνας και της καινοτομίας, την 

ενδυνάμωση των νέων, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της 

μετανάστευσης, την καταπολέμηση της ανεργίας, της συνεχιζόμενης φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής, την αντιμετώπιση των ζητημάτων της βιωσιμότητας, της απώλειας 

βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ασφάλειας και της 

άμυνας της ΕΕ, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της και την υποστήριξη των 

γειτονικών χωρών· 

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα των παγκόσμιων προκλήσεων τις οποίες δεν 

μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους τα κράτη μέλη, θα πρέπει να είναι δυνατή η 

αναγνώριση των ευρωπαϊκών κοινών αγαθών και η αξιολόγηση των τομέων στους 

οποίους οι ευρωπαϊκές δαπάνες θα ήταν πιο αποτελεσματικές από τις εθνικές δαπάνες, 

προκειμένου να μεταφερθούν οι αντίστοιχοι χρηματοδοτικοί πόροι στο ενωσιακό επίπεδο 

και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί η στρατηγική σημασία της Ένωσης χωρίς κατ’ ανάγκη να 

αυξηθούν οι συνολικές δημόσιες δαπάνες· 

 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη 

νομοθετικών προτάσεων σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 και τους ιδίους πόρους της ΕΕ, 

την οποία ακολούθησαν νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση νέων προγραμμάτων και 

μέσων της ΕΕ·  

 

1. τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 πρέπει να εγγυάται την ευθύνη και την ικανότητα της 

Ένωσης να ανταποκρίνεται σε νεοεμφανιζόμενες ανάγκες, πρόσθετες προκλήσεις και 

νέες διεθνείς δεσμεύσεις, και να επιτυγχάνει τις πολιτικές προτεραιότητες και τους 

στόχους της· επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την 

υποχρηματοδότηση του ΠΔΠ 2014-2020, και τονίζει εκ νέου ότι, προκειμένου να μην 

επαναληφθούν προηγούμενα λάθη, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί εξαρχής ένας 

ισχυρός και αξιόπιστος προϋπολογισμός της ΕΕ προς όφελος των πολιτών για την 

επόμενη επταετία· 

 

2. θεωρεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 και το σύστημα ιδίων 

πόρων της Ένωσης αποτελούν την αφετηρία για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις· 

εκφράζει τη θέση του σχετικά με τις προτάσεις αυτές, εν αναμονή της διαπραγματευτικής 

εντολής του Συμβουλίου, η οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη· 

 

3. υπογραμμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το συνολικό επίπεδο του 

επόμενου ΠΔΠ, που ορίζεται στο 1,08 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 (1,11 % μετά την 

ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης), αντιπροσωπεύει, από άποψη 

ποσοστού ΑΕΕ, μείωση σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ· θεωρεί 

ότι το προτεινόμενο επίπεδο του ΠΔΠ δεν θα επιτρέψει στην Ένωση να τηρήσει τις 

πολιτικές της δεσμεύσεις και να ανταποκριθεί σε σημαντικές μελλοντικές προκλήσεις· 

προτίθεται, ως εκ τούτου, να διαπραγματευθεί μια αναγκαία αύξηση· 

 

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου για 

μακροχρόνιες πολιτικές της ΕΕ που κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, όπως η πολιτική 

συνοχής, η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική· εκφράζει την 

ιδιαίτερη αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 
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την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, στην προτεινόμενη περικοπή στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση σε αυτό τεσσάρων υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων, ιδίως της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων· 

 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το ΠΔΠ και 

όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ· τονίζει εκ νέου, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η 

ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και εκφράζει τη λύπη του για την 

έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης για τον σκοπό αυτό στις προτάσεις για το ΠΔΠ· 

ζητεί, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις 

πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· τονίζει περαιτέρω 

ότι όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να συνάδουν με τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει τη σημασία της υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της εξάλειψης των διακρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και της δημιουργίας 

ενός χαρτοφυλακίου για τις μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, μέτρα τα 

οποία είναι όλα ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη 

διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου η ΕΕ να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού, η 

συμβολή της στους στόχους για το κλίμα θα πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στο 25 % 

των δαπανών για το ΠΔΠ 2021-2027, με στόχο την επίτευξη ποσοστού 30 % το 

συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το 2027· 

 

6. εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την κοινή δήλωση 

σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στον 

κανονισμό για το ΠΔΠ 2014-2020, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα 

αυτό, και για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη την εφαρμογή της στην 

ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αγνοήθηκε πλήρως στην πρόταση για το ΠΔΠ, 

και την απογοήτευσή του για την έλλειψη σαφών στόχων, απαιτήσεων και δεικτών για 

την ισότητα των φύλων στις προτάσεις για τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ· ζητεί, στο 

πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού, να αξιολογείται και να 

ενσωματώνεται ο πλήρης αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ στην ισότητα των φύλων 

(συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό)· αναμένει από το 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στην 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επόμενο ΠΔΠ, και να παρακολουθούν 

αποτελεσματικά την εφαρμογή της, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 

αναθεώρησης του ΠΔΠ· 

 

7. υπογραμμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να βασίζεται στην αυξημένη λογοδοσία, την 

απλούστευση, την προβολή, τη διαφάνεια και την κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει 

επιδόσεων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, 

όσον αφορά τις μελλοντικές δαπάνες, στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, με βάση 

φιλόδοξους και συναφείς στόχους επιδόσεων και έναν ολοκληρωμένο και κοινό ορισμό 

της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· ζητεί από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προαναφερθείσες οριζόντιες αρχές, να προβεί σε εξορθολογισμό της υποβολής εκθέσεων 
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σχετικά με τις επιδόσεις, να διευρύνει την εν λόγω υποβολή εκθέσεων ώστε να καταστεί 

μια προσέγγιση ποιοτικής αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς δείκτες, και να παρουσιάζει με σαφήνεια πληροφορίες σχετικά με τις κύριες 

προκλήσεις της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί· 

 

8. γνωρίζει τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και αναλαμβάνει πλήρως 

την ευθύνη του για την έγκαιρη εξασφάλιση ενός προϋπολογισμού ανάλογου προς τις 

ανάγκες, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ· είναι έτοιμο να αρχίσει 

αμέσως διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, ώστε να βελτιωθούν οι προτάσεις της 

Επιτροπής και να σχεδιαστεί ένα ρεαλιστικό ΠΔΠ· 

9. υπενθυμίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνεται ήδη με σαφήνεια στα 

ψηφίσματά του, της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου 2018, που συνιστούν την 

πολιτική στάση του όσον αφορά το ΠΔΠ 2021-2027 και τους ιδίους πόρους· υπενθυμίζει 

ότι τα ψηφίσματα αυτά εγκρίθηκαν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, γεγονός που 

αποδεικνύει την ενότητα και την ετοιμότητα του Κοινοβουλίου για τις επικείμενες 

διαπραγματεύσεις· 

 

10. αναμένει, συνεπώς, ότι το ΠΔΠ θα βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας του 

Συμβουλίου, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι 

σήμερα σημαντική πρόοδος· πιστεύει ότι οι τακτικές συναντήσεις μεταξύ των 

διαδοχικών Προεδριών του Συμβουλίου και της διαπραγματευτικής ομάδας του 

Κοινοβουλίου θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και να προετοιμάσουν το έδαφος για τις 

επίσημες διαπραγματεύσεις· αναμένει ότι πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου του 2019 θα επιτευχθεί μια καλή συμφωνία, προκειμένου να αποφευχθούν 

οι σοβαρές δυσκολίες για την έναρξη των νέων προγραμμάτων λόγω της 

καθυστερημένης έγκρισης του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως έχει συμβεί στο 

παρελθόν· υπογραμμίζει ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα θα επιτρέψει στο νεοεκλεγμένο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσαρμόσει το ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027 κατά την 

υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση· 

 

11. υπενθυμίζει ότι τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη 

κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις· δηλώνει, συνεπώς, ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί 

συμφωνία για το μελλοντικό ΠΔΠ χωρίς αντίστοιχη πρόοδο στο θέμα των νέων ιδίων 

πόρων της Ένωσης· 

 

12. τονίζει ότι όλα τα στοιχεία της δέσμης ΠΔΠ/ιδίων πόρων, και ιδίως τα αριθμητικά 

στοιχεία του ΠΔΠ, θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι 

την επίτευξη τελικής συμφωνίας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την κριτική στάση που 

τήρησε το Κοινοβούλιο έναντι της διαδικασίας που οδήγησε στην έγκριση του τρέχοντος 

ΠΔΠ και τον κυρίαρχο ρόλο που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε αυτήν τη 

διαδικασία, αποφασίζοντας αμετάκλητα για ορισμένα στοιχεία, στα οποία 

περιλαμβάνονται τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ και διάφορες διατάξεις σχετικά με μια σειρά 

τομεακές πολιτικές, παραβιάζοντας τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα των Συνθηκών· 

εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για το γεγονός ότι τα πρώτα στοιχεία των 

«διαπραγματευτικών πλαισίων» του ΠΔΠ που καταρτίστηκαν από την Προεδρία του 

Συμβουλίου ακολουθούν την ίδια λογική και περιέχουν ζητήματα που πρέπει να 

αποφασιστούν από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά την έγκριση 
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νομοθεσίας για τη θέσπιση νέων προγραμμάτων της ΕΕ· προτίθεται, ως εκ τούτου, να 

προσαρμόσει αναλόγως τη στρατηγική του· 

 

13. θεωρεί ότι η απαίτηση ομοφωνίας για την έγκριση και την αναθεώρηση του κανονισμού 

του ΠΔΠ αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για τη διαδικασία· καλεί το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 

2 ΣΛΕΕ, ούτως ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει τον κανονισμό του ΠΔΠ με 

ειδική πλειοψηφία· 

 

14. εγκρίνει το παρόν ψήφισμα με σκοπό να παρουσιάσει τη διαπραγματευτική του εντολή 

σχετικά με κάθε πτυχή των προτάσεων της Επιτροπής, περιλαμβανομένων 

συγκεκριμένων τροποποιήσεων τόσο του προτεινόμενου κανονισμού για το ΠΔΠ όσο 

και της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ)· παρουσιάζει, επιπλέον, έναν πίνακα με αριθμητικά 

στοιχεία για κάθε πολιτική και πρόγραμμα της ΕΕ, που βασίζονται στις θέσεις του 

Κοινοβουλίου οι οποίες είχαν ήδη εγκριθεί σε προηγούμενα ψηφίσματα για το ΠΔΠ· 

τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν επίσης μέρος της εντολής του Κοινοβουλίου 

για τις επικείμενες νομοθετικές διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην έγκριση των 

προγραμμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027· 

 

A. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔΠ 

 

15. ζητεί, επομένως, από το Συμβούλιο να λάβει δεόντως υπόψη τις ακόλουθες θέσεις του 

Κοινοβουλίου, προκειμένου να υπάρξει θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων για το 

ΠΔΠ 2021-2027 και να επιτύχει τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το 

άρθρο 312 ΣΛΕΕ·  

 

Αριθμητικά στοιχεία 

 

16. επαναβεβαιώνει την επίσημη θέση του ότι το επίπεδο του ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να 

οριστεί σε 1 324,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2018, ποσό που αντιπροσωπεύει το 

1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο 

χρηματοδότησης για βασικές πολιτικές της ΕΕ που θα επιτρέψει την εκπλήρωση της 

αποστολής και των στόχων τους·  

 

17. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να εξασφαλιστεί το ακόλουθο επίπεδο χρηματοδότησης για 

προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ, που παρουσιάζονται με σειρά που αντικατοπτρίζει τη 

δομή του ΠΔΠ, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, και παρατίθενται εκ νέου στον 

αναλυτικό πίνακα (παραρτήματα III και IV του παρόντος ψηφίσματος)· ζητεί να 

προσαρμοστούν ανάλογα τα ανώτατα όρια αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, 

όπως ορίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος ψηφίσματος: 
 

i. αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» ώστε να φθάσει 

τα 120 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές του 2018· 

ii. αύξηση των κονδυλίων για το ταμείο InvestEU ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα το επίπεδο στο οποίο ανέρχονταν, κατά την περίοδο 2014-2020, τα 

χρηματοδοτικά μέσα που ενσωματώθηκαν στο νέο πρόγραμμα· 
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iii. αύξηση του επιπέδου χρηματοδότησης για τις υποδομές μεταφορών μέσω του 

προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ-Μεταφορές)· 

iv. διπλασιασμός της ειδικής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ (σε σύγκριση με το 

COSME) στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενιαία αγορά, με στόχο να 

ενισχυθεί η πρόσβασή τους στις αγορές, να βελτιωθούν οι επιχειρηματικές 

συνθήκες και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να προωθηθεί η 

επιχειρηματικότητα·  

v. περαιτέρω αύξηση των πόρων του προγράμματος για την ενιαία αγορά ώστε να 

χρηματοδοτηθεί ένας νέος στόχος για την εποπτεία της αγοράς·  

vi. διπλασιασμός του προτεινόμενου επιπέδου χρηματοδότησης για το πρόγραμμα της 

ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, και αύξηση του επιπέδου χρηματοδότησης 

για το πρόγραμμα FISCALIS·  

vii. θέσπιση ειδικού κονδυλίου για τον βιώσιμο τουρισμό· 

viii. περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος, ιδίως για την 

ενίσχυση του SSA/GOVSATCOM καθώς και του Copernicus· 

ix. διατήρηση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για την ΕΕ-27 στο επίπεδο 

του προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 σε πραγματικούς όρους·  

x. διπλασιασμός των πόρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στο ΕΚΤ+ 

(σε σύγκριση με την υφιστάμενη Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων), 

με παράλληλη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και της 

προστιθέμενης αξίας του·  

xi. θέσπιση ειδικού κονδυλίου (5,9 δισ. EUR) για την Εγγύηση για τα παιδιά, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια τόσο εντός της ΕΕ όσο και 

μέσω των εξωτερικών της δράσεων·  

xii. τριπλασιασμός του τρέχοντος προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Erasmus+· 

xiii.  εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου χρηματοδότησης για το πρόγραμμα DiscoverEU 

(Interrail)· 

xiv. αύξηση της τρέχουσας χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δημιουργική 

Ευρώπη»· 

xv. αύξηση της τρέχουσας χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» 

και θέσπιση ειδικού κονδυλίου για ένα νέο σκέλος που θα αφορά της αξίες της 

Ένωσης (τουλάχιστον 500 εκατ. EUR), με στόχο τη στήριξη οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τις θεμελιώδεις αξίες και τη δημοκρατία 

εντός της ΕΕ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο· 

xvi. διατήρηση της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την 

ΕΕ-27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 σε 

πραγματικές τιμές, με παράλληλη εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 

ποσού του γεωργικού αποθεματικού· 

xvii. ενίσχυση κατά 10 % του επιπέδου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας, σύμφωνα με τη νέα αποστολή του για τη γαλάζια οικονομία· 
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xviii. διπλασιασμός της τρέχουσας χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Life+, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών κονδυλίων για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση 

του δικτύου Natura 2000· 

xix. θέσπιση ειδικού κονδυλίου (4,8 δισ. EUR) για ένα νέο ταμείο για τη δίκαιη 

ενεργειακή μετάβαση, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνιακών, 

κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους εργαζόμενους 

και τις κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς από τη μετάβαση σε μια οικονομία 

που εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό από τον άνθρακα και τις ανθρακούχες 

εκπομπές· 

xx. ενίσχυση του μέσου ή των μέσων για τη στήριξη των πολιτικών γειτονίας και 

ανάπτυξης (3,5 δισ. EUR), με στόχο την περαιτέρω συμβολή στη χρηματοδότηση 

επενδυτικού σχεδίου για την Αφρική· 

xxi. επαναφορά τουλάχιστον του επιπέδου του 2020 για όλους τους οργανισμούς, 

υπερασπίζοντας παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή, 

μεταξύ άλλων και για τους οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί νέες 

αρμοδιότητες και ευθύνες, και ζητώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον 

αφορά τη χρηματοδότηση από τέλη· 

xxii. διατήρηση του επιπέδου χρηματοδότησης της περιόδου 2014-2020 για 

διάφορα προγράμματα της ΕΕ (π.χ. παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων, 

συνεργασία με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ)), συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων για τα οποία προτείνεται η συγχώνευσή τους με μεγαλύτερα προγράμματα 

(π.χ. βοήθεια για τους απόρους, υγεία, δικαιώματα των καταναλωτών) και για τα 

οποία η πρόταση της Επιτροπής αντιπροσωπεύει, συνεπώς, μείωση σε πραγματικές 

τιμές·  

xxiii. καθορισμός, με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων αλλαγών, των 

δημοσιονομικών κονδυλίων για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα στο επίπεδο που 

προτείνει η Επιτροπή, μεταξύ άλλων όσον αφορά το πρόγραμμα ΔΣΕ-Ενέργεια, το 

πρόγραμμα ΔΣΕ-Ψηφιοποίηση, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Άμυνας και την ανθρωπιστική βοήθεια· 

 

18. σκοπεύει να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης με βάση την πρόταση της 

Επιτροπής για τη «Μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων» (τομέας 4) και την 

«Ασφάλεια και άμυνα», συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης κρίσεων (τομέας 5)· 

επιβεβαιώνει την πάγια θέση του σύμφωνα με την οποία οι πρόσθετες πολιτικές 

προτεραιότητες πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να 

μην υπονομευτούν οι υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα και η χρηματοδότησή 

τους από το νέο ΠΔΠ·  

 

19. προτίθεται να υπερασπιστεί την πρόταση της Επιτροπής για εξασφάλιση ενός επαρκούς 

επιπέδου χρηματοδότησης για μια ισχυρή, αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας 

ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία όλων των Ευρωπαίων· υπενθυμίζει ότι, 

κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι αποκεντρωμένοι 

οργανισμοί έχουν εφαρμόσει μείωση κατά 5 % του προσωπικού τους και πιστεύει ότι δεν 

θα πρέπει να υποστούν περαιτέρω μειώσεις, οι οποίες θα έθεταν σε άμεσο κίνδυνο την 

υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης· επαναλαμβάνει, για μία ακόμη φορά, τη ρητή 
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αντίθεσή του σε μια επανάληψη της δημιουργίας μιας επονομαζόμενης δεξαμενής 

αναδιάταξης για τους οργανισμούς· 

 

20. είναι αποφασισμένο να αποτρέψει μια νέα κρίση πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ 

2021-2027, όπως συνέβη κατά την τρέχουσα περίοδο· θεωρεί ότι στο συνολικό ανώτατο 

όριο πληρωμών πρέπει να ληφθεί υπόψη το άνευ προηγουμένου ποσό του υπολοίπου 

προς εκκαθάριση για το τέλος του 2020, το εκτιμώμενο μέγεθος του οποίου αυξάνεται 

συνεχώς λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση, και το οποίο θα πρέπει να 

διευθετηθεί στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί, συνεπώς, το συνολικό επίπεδο των 

πληρωμών καθώς και τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών, ιδίως στην αρχή της περιόδου, 

να καθοριστούν σε ένα κατάλληλο επίπεδο που θα λαμβάνει επίσης δεόντως υπόψη την 

κατάσταση αυτή· προτίθεται να αποδεχθεί μόνο ένα περιορισμένο και δεόντως 

αιτιολογημένο κενό μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για το επόμενο 

ΠΔΠ· 
 

21. παρουσιάζει, στη βάση αυτή, έναν πίνακα στα παραρτήματα III και IV του παρόντος 

ψηφίσματος, όπου καθορίζονται τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία που προτείνονται για 

κάθε πολιτική και πρόγραμμα της ΕΕ· δηλώνει ότι, για λόγους σύγκρισης, προτίθεται να 

διατηρήσει τη δομή των επιμέρους προγραμμάτων της ΕΕ όπως προτείνονται από την 

Επιτροπή, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αλλαγών που μπορεί να ζητηθούν κατά τη 

διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας που οδηγεί στην έγκριση των εν λόγω 

προγραμμάτων·  

 

Ενδιάμεση αναθεώρηση  

 

22. υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, με βάση το 

θετικό προηγούμενο που δημιούργησε το τρέχον πλαίσιο, και ζητεί: 

 

i. να πραγματοποιηθεί μια υποχρεωτική και νομικά δεσμευτική ενδιάμεση 

αναθεώρηση, μετά από επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ, και λαμβάνοντας 

υπόψη την αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς τον στόχο για το 

κλίμα, την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και της ισότητας των 

φύλων, καθώς και τον αντίκτυπο των μέτρων απλούστευσης στους δικαιούχους· 

ii. η σχετική πρόταση της Επιτροπής να υποβληθεί εγκαίρως, και το αργότερο έως την 

1η Ιουλίου 2023, ώστε το επόμενο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να προβούν σε 

ουσιαστική προσαρμογή του πλαισίου 2021-2027· 

iii. να μη μειωθούν με την αναθεώρηση αυτή τα εθνικά κονδύλια που έχουν ήδη 

καταλογιστεί·  

 

Ευελιξία 

 

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία, 

που αποτελούν καλή βάση για τις διαπραγματεύσεις· συμφωνεί με τη συνολική 

αρχιτεκτονική των μηχανισμών ευελιξίας στο ΠΔΠ 2021-2027· τονίζει ότι τα ειδικά 

μέσα έχουν διαφορετικές αποστολές και ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες, και 

αντιτίθεται σε οποιαδήποτε απόπειρα συγχώνευσής τους· υποστηρίζει σθεναρά ότι θα 

πρέπει να προβλέπεται σαφώς πως τόσο οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και 

οι πιστώσεις πληρωμών που προκύπτουν από τη χρήση ειδικών μέσων θα πρέπει να 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό πάνω από τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, 
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καθώς και ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα τυχόν ανώτατα όρια στις προσαρμογές που 

προκύπτουν από το συνολικό περιθώριο για πληρωμές· ζητεί να επέλθουν ορισμένες 

πρόσθετες βελτιώσεις, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

 

i. αναπλήρωση του ενωσιακού αποθέματος με ποσό ισοδύναμο με τα έσοδα από 

πρόστιμα και ποινές· 

ii. άμεση επαναχρησιμοποίηση των αποδεσμεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 

έτος ν-2, περιλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· 

iii. τα ακυρωθέντα ποσά ειδικών μέσων να καταστούν διαθέσιμα για όλα τα ειδικά 

μέσα, και όχι μόνο για τον Μηχανισμό Ευελιξίας· 

iv. υψηλότερο ποσό για τον Μηχανισμό Ευελιξίας, το Αποθεματικό Επείγουσας 

Βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες, το τελευταίο χωρίς υποχρεωτική αντιστάθμιση· 

 

Διάρκεια 

 

24. υπογραμμίζει, την ανάγκη η διάρκεια του ΠΔΠ να περάσει σταδιακά σε μια περίοδο 5+5 

ετών με μια υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση· δέχεται ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να καταρτιστεί για περίοδο επτά ετών, ως μεταβατική λύση που θα εφαρμοστεί 

για τελευταία φορά· αναμένει οι λεπτομερείς ρυθμίσεις που συνδέονται με την εφαρμογή 

ενός πλαισίου 5+5, να εγκριθούν κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ της 

περιόδου 2021-2027· 

 

Δομή  

 

25. αποδέχεται τη συνολική δομή των επτά τομέων του ΠΔΠ, όπως προτείνονται από την 

Επιτροπή, οι οποίοι αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στην πρόταση του ίδιου του 

Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι η δομή αυτή εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιώνει 

την προβολή των δαπανών της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τον αναγκαίο βαθμό 

ευελιξίας· συμφωνεί, επιπλέον, με τη δημιουργία «ομάδων προγραμμάτων» που 

αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό της δομής του 

προϋπολογισμού της ΕΕ και σε σαφή ευθυγράμμισή της με τους τομείς του ΠΔΠ·  

 

26. σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των προγραμμάτων της ΕΕ 

κατά περισσότερο από ένα τρίτο· τονίζει ότι η θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 

διάρθρωση και τη σύνθεση των 37 νέων προγραμμάτων θα καθοριστεί κατά την έγκριση 

των σχετικών τομεακών νομοθετικών πράξεων· αναμένει, σε κάθε περίπτωση, ότι η 

προτεινόμενη ονοματολογία του προϋπολογισμού θα αντανακλά όλες τις συνιστώσες 

κάθε προγράμματος, κατά τρόπο που να εγγυάται τη διαφάνεια και να παρέχει το επίπεδο 

των πληροφοριών που απαιτούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για 

την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και την εποπτεία της εφαρμογής του· 

 

Ενότητα του προϋπολογισμού 

 

27. επιδοκιμάζει την προτεινόμενη ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, η οποία ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα του 
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Κοινοβουλίου για όλα τα εκτός προϋπολογισμού μέσα· υπενθυμίζει ότι η αρχή της 

ενότητας, σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό, συνιστά τόσο απαίτηση της Συνθήκης όσο και βασική 

προϋπόθεση της δημοκρατίας· 

 

28. αντιτίθεται, συνεπώς, στη λογική και την αιτιολόγηση της θέσπισης μηχανισμών εκτός 

του προϋπολογισμού, που εμποδίζουν την κοινοβουλευτική εποπτεία των δημόσιων 

οικονομικών και υπονομεύουν τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· πιστεύει 

ότι οι αποφάσεις θέσπισης τέτοιων μηχανισμών έχουν ως αποτέλεσμα να παρακάμπτεται 

το Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, δημοσιονομικής 

και ελεγκτικής αρχής· θεωρεί ότι, όταν ορισμένες εξαιρέσεις κρίνονται αναγκαίες για την 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, για παράδειγμα μέσω χρηματοδοτικών μέσων ή 

καταπιστευματικών ταμείων, αυτές θα πρέπει να είναι απόλυτα διαφανείς, να 

δικαιολογούνται δεόντως από την αποδεδειγμένη προσθετικότητα και προστιθέμενη αξία 

τους και να υποστηρίζονται από ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διατάξεις 

περί λογοδοσίας· 

 

29. τονίζει, ωστόσο, ότι η ενσωμάτωση των μέσων αυτών στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν 

θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρηματοδότησης άλλων πολιτικών και 

προγραμμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει απόφαση 

σχετικά με το συνολικό επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ χωρίς να υπολογίζεται η διάθεση του 

0,03 % του ΑΕΕ της ΕΕ που αντιστοιχεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, η οποία θα 

πρέπει να προστεθεί στα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια· 

 

30. τονίζει ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη χρηματοδότηση 

των στόχων πολιτικής της Ένωσης μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης· αναμένει, 

συνεπώς, ότι θα εξασφαλιστεί η προς τα πάνω αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του 

ΠΔΠ κάθε φορά που είναι αναγκαίο για τη χρηματοδότηση νέων στόχων πολιτικής, 

χωρίς προσφυγή σε διακυβερνητικές μεθόδους χρηματοδότησης·  

 

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

Κράτος δικαίου  

 

31. τονίζει τη σημασία του νέου μηχανισμού για την εξασφάλιση του σεβασμού στις αξίες 

που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ο 

οποίος προβλέπει δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη μέλη που δεν σέβονται τις εν 

λόγω αξίες· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κανενός είδους 

επιπτώσεις για τους τελικούς δικαιούχους του προϋπολογισμού της Ένωσης λόγω του 

γεγονότος ότι η κυβέρνησή τους καταστρατηγεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος 

δικαίου· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα επηρεάζουν την υποχρέωση 

των κρατικών φορέων ή των κρατών μελών να πραγματοποιούν πληρωμές στους 

τελικούς δικαιούχους ή αποδέκτες· 

 

Συνήθης νομοθετική διαδικασία και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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32. τονίζει ότι οι στόχοι του προγράμματος και οι προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες, 

τα χρηματοδοτικά κονδύλια, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, επιλογής και ανάθεσης, οι όροι, 

οι ορισμοί και οι μέθοδοι υπολογισμού θα πρέπει να καθορίζονται στη σχετική 

νομοθεσία, με πλήρη σεβασμό των προνομίων του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη· 

υπογραμμίζει ότι, όταν τα μέτρα αυτά, τα οποία μπορούν να συνεπάγονται σημαντικές 

επιλογές πολιτικής, δεν περιλαμβάνονται στη βασική πράξη, θα πρέπει να θεσπίζονται με 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα πολυετή και/ή ετήσια 

προγράμματα εργασίας πρέπει κατά κανόνα να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις· 

 

33. δηλώνει την πρόθεση του Κοινοβουλίου να ενισχύσει, όπου κρίνεται αναγκαίο, τις 

διατάξεις για τη διακυβέρνηση, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την κοινοβουλευτική 

εποπτεία, για τη ενδυνάμωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των εταίρων 

τους, καθώς και για τη συμμετοχή των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στην 

επόμενη γενιά προγραμμάτων· προτίθεται επίσης να βελτιώσει και να αποσαφηνίσει, 

όπου χρειάζεται, τη συνοχή και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων και 

πολιτικών και στο εσωτερικό τους· αναγνωρίζει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία όσον 

αφορά την κατανομή των πόρων στο εσωτερικό ορισμένων προγραμμάτων, αλλά τονίζει 

ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των αρχικών και μακροπρόθεσμων 

στόχων πολιτικής τους, της προβλεψιμότητας, και των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου· 

 

Ρήτρες επανεξέτασης 

 

34. επισημαίνει ότι τα επιμέρους προγράμματα και μέσα του ΠΔΠ θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν λεπτομερείς και αποτελεσματικές ρήτρες επανεξέτασης, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι πραγματοποιούνται ουσιαστικές αξιολογήσεις των εν λόγω 

προγραμμάτων και ότι, στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως σε κάθε 

απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με τις αναγκαίες προσαρμογές· 

 

Νομοθετικές προτάσεις 

 

35. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις επιπλέον εκείνων 

που έχει ήδη καταθέσει, και ιδίως πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση ενός ταμείου για 

τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση καθώς και ενός ειδικού προγράμματος για τον βιώσιμο 

τουρισμό· στηρίζει, επιπλέον, την ένταξη της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά στο 

ΕΚΤ+, την ενσωμάτωση ενός ειδικού σκέλους για τις αξίες της Ένωσης στο πρόγραμμα 

«Δικαιώματα και αξίες», καθώς και την αναθεώρηση του κανονισμού για την ίδρυση του 

Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι οι σχετικές προτάσεις της Επιτροπής δεν περιλαμβάνουν μέτρα που να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 174 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις υπερβόρειες 

περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και τις νησιωτικές, διασυνοριακές και 

ορεινές περιοχές· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να προτείνεται αναθεώρηση του 

δημοσιονομικού κανονισμού, όποτε προκύπτει ανάγκη ως αποτέλεσμα των 

διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ· 
 

Γ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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36. τονίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, άδικο, 

αδιαφανές και εντελώς ακατανόητο για τους πολίτες της ΕΕ· ζητεί εκ νέου ένα 

απλουστευμένο σύστημα που θα είναι πιο κατανοητό για τους πολίτες της ΕΕ· 

 

37. επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, ως σημαντικό βήμα προς μια πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση, 

τη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 2 Μαΐου 2018 για ένα νέο 

σύστημα ιδίων πόρων· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη γνώμη αριθ. 5/2018 του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για το νέο 

σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογραμμίζει ότι απαιτείται 

καλύτερος υπολογισμός και περαιτέρω απλούστευση του συστήματος· 

 

38. υπενθυμίζει ότι η θέσπιση νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να έχει διττό σκοπό: πρώτον, να 

μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ και, δεύτερον, να 

διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ 

μετά το 2020· 

 

39. υποστηρίζει τον προτεινόμενο εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ιδίων πόρων, ο οποίος 

συνεπάγεται τα εξής: 

 

– διατήρηση των τελωνειακών δασμών ως παραδοσιακών ιδίων πόρων για την ΕΕ, με 

παράλληλη μείωση του ποσοστού που παρακρατούν τα κράτη μέλη ως «κόστος 

είσπραξης» και με επαναφορά του αρχικού συντελεστή 10 %· 

 

– απλούστευση του ιδίου πόρου που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας, 

δηλαδή καθιέρωση ενιαίου συντελεστή καταβολής χωρίς εξαιρέσεις· 

 

– διατήρηση του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ, με στόχο το μερίδιό του στη 

χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ να καθοριστεί σταδιακά στο 40 %, με 

παράλληλη διατήρηση της εξισορροπητικής του λειτουργίας· 

 

40. ζητεί, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, την προγραμματισμένη εισαγωγή μιας 

δέσμης νέων ιδίων πόρων οι οποίοι, χωρίς να αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση για 

τους πολίτες, θα αντιστοιχούν σε βασικούς στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, των οποίων η 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι εμφανής και αναντικατάστατη: 

 

– την εύρυθμη λειτουργία, την εδραίωση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, ιδίως 

με την εφαρμογή μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), 

ως βάσης για έναν νέο ίδιο πόρο μέσω του καθορισμού ενός ενιαίου συντελεστή 

εισφοράς επί των εσόδων από την ΚΕΒΦΕ και της φορολόγησης μεγάλων εταιρειών 

του ψηφιακού τομέα που επωφελούνται από την ενιαία αγορά· 

 

– την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επιτάχυνση της ενεργειακής 

μετάβασης, με μέτρα όπως ένα μερίδιο των εσόδων του συστήματος εμπορίας 

εκπομπών·  

 

– τον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω μιας συνεισφοράς με βάση 

την ποσότητα μη ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών συσκευασίας· 
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41. ζητεί να επεκταθεί ο κατάλογος των δυνητικών νέων ιδίων πόρων, ο οποίος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

 

– έναν ίδιο πόρο που θα βασίζεται στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών (ΦΧΣ), με παράλληλη έκκληση προς όλα τα κράτη μέλη να 

καταλήξουν σε συμφωνία για ένα αποτελεσματικό σύστημα· 

 

– τη θέσπιση ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ως νέου ίδιου 

πόρου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος αναμένεται να εξασφαλίσει ίσους 

όρους ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο και να περιορίσει τη μετεγκατάσταση της 

παραγωγής, με παράλληλη ενσωμάτωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής στις 

τιμές των εισαγόμενων εμπορευμάτων· 

 

42. εκφράζει την έντονη υποστήριξή του για την κατάργηση όλων των εκπτώσεων και άλλων 

διορθωτικών μηχανισμών, συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από περιορισμένη περίοδο 

σταδιακής κατάργησης· 

 

43. επιμένει ότι πρέπει να θεσπιστούν και άλλα έσοδα που θα αποτελούν πρόσθετα έσοδα για 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς να συνεπάγονται αντίστοιχη μείωση των εισφορών 

βάσει του ΑΕΕ: 

 

– πρόστιμα που καταβάλλουν οι εταιρείες για την παράβαση των κανόνων της Ένωσης 

ή πρόστιμα για καθυστερημένη καταβολή των εισφορών·  

 

– έσοδα από πρόστιμα που προκύπτουν από αποφάσεις του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων κατ’ αποκοπήν ποσών ή χρηματικών 

ποινών που επιβάλλονται στα κράτη μέλη έπειτα από διαδικασίες επί παραβάσει· 

 

44. υπογραμμίζει, επιπλέον, τη θέσπιση άλλων μορφών εσόδων, σύμφωνα με τις προτάσεις 

της Επιτροπής, όσον αφορά: 

 

– τέλη που συνδέονται με την εφαρμογή μηχανισμών σε άμεση σχέση με την ΕΕ, όπως 

το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)· 

 

– έσοδα από τη νομισματοκοπή, υπό τη μορφή εσόδων για ειδικό προορισμό, με 

σκοπό τη χρηματοδότηση μιας νέας λειτουργίας σταθεροποίησης επενδύσεων· 

 

45. επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθεί η αξιοπιστία του προϋπολογισμού της ΕΕ έναντι 

των χρηματοπιστωτικών αγορών, πράγμα που συνεπάγεται αύξηση των ανώτατων ορίων 

των ιδίων πόρων· 

 

46. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αντιμετώπιση της παράδοξης 

κατάστασης όπου οι συνεισφορές του Ηνωμένου Βασιλείου στο υπόλοιπο προς 

εκκαθάριση (RAL) πριν από το 2021 θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό ως γενικά 

έσοδα, και, ως εκ τούτου, θα προσμετρώνται στο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, ενώ το 

εν λόγω ανώτατο όριο θα υπολογίζεται με βάση το ΑΕΕ της ΕΕ των 27, δηλαδή χωρίς το 

Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις η χώρα αποχωρήσει από την ΕΕ· θεωρεί ότι οι συνεισφορές 

του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει, αντιθέτως, να υπολογίζονται επιπλέον του 

ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων· 
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47. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η τελωνειακή ένωση αποτελεί σημαντική πηγή της 

χρηματοδοτικής ικανότητας της Ένωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 

εναρμονιστούν οι τελωνειακοί έλεγχοι και η τελωνειακή διαχείριση σε ολόκληρη την 

Ένωση με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών 

εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 

 

48. υποστηρίζει θερμά την υποβολή, εκ μέρους της Επιτροπής, πρότασης κανονισμού του 

Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων 

πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη 

σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τον εν λόγω κανονισμό· υπενθυμίζει ότι ο εν λόγω 

κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δέσμης μέτρων για τους ίδιους πόρους που 

υποβλήθηκε από την Επιτροπή, και αναμένει από το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τα 

τέσσερα σχετικά κείμενα για τους ίδιους πόρους ως ενιαία δέσμη μέτρων μαζί με το 

ΠΔΠ· 

 

Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΠΔΠ 2021-2027 

 

49. κρίνει ότι η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 πρέπει να τροποποιηθεί ως 

ακολούθως: 

 

Τροποποίηση  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(1) Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 

για επαρκή δυνατότητα πρόβλεψης για την 

προετοιμασία και την εκτέλεση 

μεσοπρόθεσμων επενδύσεων, η διάρκεια 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(ΠΔΠ) θα πρέπει να ορίζεται στα επτά έτη, 

με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

(1) Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 

για επαρκή δυνατότητα πρόβλεψης για την 

προετοιμασία και την εκτέλεση 

μεσοπρόθεσμων επενδύσεων, καθώς και 

την ανάγκη για δημοκρατική νομιμότητα 

και λογοδοσία, η διάρκεια αυτού του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(ΠΔΠ) θα πρέπει να ορίζεται στα επτά έτη, 

με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2021, με 

σκοπό τη μετάβαση, στη συνέχεια, σε μια 

περίοδο πέντε συν πέντε ετών, η οποία να 

εναρμονίζεται με τον πολιτικό κύκλο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής. 

 



 

PE626.946 18/168 RR\1168290EL.docx 

EL 

Τροποποίηση  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(2) Τα ετήσια ανώτατα όρια των 

πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανά 

κατηγορία δαπανών και τα ετήσια ανώτατα 

όρια των πιστώσεων πληρωμών που 

καθορίζονται από το ΠΔΠ πρέπει να 

τηρούν τα ισχύοντα ανώτατα όρια για τις 

αναλήψεις υποχρεώσεων και τους ιδίους 

πόρους, που ορίζονται με βάση την 

απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα 

των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 311 

τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ. 

(2) Το ΠΔΠ θα πρέπει να καθορίζει 

ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων ανά κατηγορία 

δαπανών και ετήσια ανώτατα όρια 

πιστώσεων των πληρωμών, ούτως ώστε 

να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες της 

Ένωσης εξελίσσονται ομαλά και εντός 

των ορίων των ιδίων πόρων της, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Ένωση 

μπορεί να διαθέσει στον εαυτό της τα 

αναγκαία μέσα για την επίτευξη των 

στόχων της και να υλοποιήσει τις 

πολιτικές της, σύμφωνα με το άρθρο 311 

πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), και να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της έναντι τρίτων σύμφωνα 

με το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ. 

 

Τροποποίηση  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 (2α) Το επίπεδο των ανώτατων ορίων 

θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τα ποσά 

που είναι αναγκαία για τη 

χρηματοδότηση και την υλοποίηση των 

προγραμμάτων και πολιτικών της 

Ένωσης, καθώς και με βάση τα 

απαιτούμενα περιθώρια που πρέπει να 

παραμείνουν διαθέσιμα για προσαρμογές 

στις μελλοντικές ανάγκες. Επιπλέον, τα 

ανώτατα όρια για τις πληρωμές θα πρέπει 

να καλύπτουν το μεγάλο ποσό του 

υπολοίπου προς εκκαθάριση που 

αναμένεται κατά τα τέλη του 2020. Τα 

ποσά που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό καθώς και στις βασικές 
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πράξεις για τα προγράμματα της 

περιόδου 2021-2027 θα πρέπει να 

συμφωνηθούν σε τιμές του 2018 και, για 

λόγους απλούστευσης και 

προβλεψιμότητας, να 

αναπροσαρμόζονται βάσει σταθερού 

αποπληθωριστή 2 % ετησίως. 
 

Τροποποίηση  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(3) Εάν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν οι εγγυήσεις που 

προέρχονται από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης για 

χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτη μέλη η 

οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 208 παράγραφος 1] του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxx/201x] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου («δημοσιονομικός 

κανονισμός»), το αναγκαίο ποσό θα πρέπει 

να παρασχεθεί πέραν των ανώτατων ορίων 

των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 

και των πιστώσεων πληρωμών του ΠΔΠ, 

αφού τηρηθεί το ανώτατο όριο των ιδίων 

πόρων. 

(3) Εάν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν οι εγγυήσεις που 

προέρχονται από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης για 

χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτη μέλη η 

οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 208 παράγραφος 1] του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxx/201x] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου («δημοσιονομικός 

κανονισμός»), το αναγκαίο ποσό θα πρέπει 

να παρασχεθεί πέραν των ανώτατων ορίων 

των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 

και των πιστώσεων πληρωμών του ΠΔΠ 

και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό 

ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων. 

 

Τροποποίηση  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(4) Το ΠΔΠ δεν θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις γραμμές του 

προϋπολογισμού που χρηματοδοτούνται 
με έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την 

έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού. 

(4) Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που 

χρηματοδοτούν κονδύλια του 

προϋπολογισμού κατά την έννοια του 

δημοσιονομικού κανονισμού δεν θα πρέπει 

να καταλογίζονται στα ανώτατα όρια του 

ΠΔΠ, αλλά όλες οι διαθέσιμες 

πληροφορίες θα πρέπει να εμφανίζονται 
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με πλήρη διαφάνεια κατά τη διαδικασία 

έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού 

και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του. 

 

Τροποποίηση  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(6) Θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη 

ευελιξία στο έπακρο, προκειμένου η 

Ένωση να μπορεί να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 

323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

(6) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

μέγιστη ευελιξία στο πλαίσιο του ΠΔΠ, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση 

μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 

σύμφωνα με το άρθρο 313 και το άρθρο 

323 της ΣΛΕΕ. 

 

Τροποποίηση  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(7) Οι ακόλουθοι ειδικοί μηχανισμοί 

είναι απαραίτητοι για να μπορεί η Ένωση 

να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες 

καταστάσεις ή για να μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν σαφώς προσδιορισμένες 

δαπάνες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των 

διαθέσιμων ανώτατων ορίων ενός ή 

περισσότερων τομέων όπως καθορίζονται 

στο ΠΔΠ, προκειμένου να καθίσταται 

δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της 

διαδικασίας του προϋπολογισμού: το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το 

συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό), ο 

μηχανισμός ευελιξίας και το περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες. Το Αποθεματικό 

Επείγουσας Βοήθειας δεν προορίζεται να 

αντιμετωπίζει τις συνέπειες των κρίσεων 

(7) Οι ακόλουθοι ειδικοί μηχανισμοί 

είναι απαραίτητοι για να μπορεί η Ένωση 

να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες 

καταστάσεις ή για να μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν σαφώς προσδιορισμένες 

δαπάνες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των 

διαθέσιμων ανώτατων ορίων ενός ή 

περισσότερων τομέων όπως καθορίζονται 

στο ΠΔΠ, προκειμένου να καθίσταται 

δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της 

διαδικασίας του προϋπολογισμού: το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το 

συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό για 

αναλήψεις υποχρεώσεων), ο μηχανισμός 

ευελιξίας και το περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες. Συνεπώς, θα πρέπει 

να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη 
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που είναι σχετικές με την αγορά και οι 

οποίες πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή 

διανομή. Συνεπώς, θα πρέπει να 

προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη 

δυνατότητα εγγραφής πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων και των 

αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών στον 

προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων 

ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ όπου 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι 

ειδικοί μηχανισμοί. 

δυνατότητα εγγραφής πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων και των 

αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών στον 

προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων 

ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ όπου 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι 

ειδικοί μηχανισμοί. 

 

Τροποποίηση  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 (7α) Συγκεκριμένα, ενώ η Ένωση και 

τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 

να διασφαλίσουν ότι οι αναλήψεις 

υποχρεώσεων που εγκρίνονται από την 

αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 

εφαρμόζονται πράγματι για τον αρχικό 

τους σκοπό, θα πρέπει να είναι δυνατή η 

κινητοποίηση πιστώσεων ανάληψης 

υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί ή 

που έχουν αποδεσμευτεί μέσω του 

ενωσιακού αποθεματικού για αναλήψεις 

υποχρεώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν πρόκειται για τρόπο δια του οποίου οι 

δικαιούχοι παρακάμπτουν τους σχετικούς 

κανόνες αποδέσμευσης. 

 

Τροποποίηση  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(9) Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες 

για άλλες περιπτώσεις που απαιτούν 

ενδεχομένως προσαρμογή του ΠΔΠ. Οι εν 

λόγω προσαρμογές μπορεί να αφορούν την 

(9) Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες 

για άλλες περιπτώσεις που απαιτούν 

ενδεχομένως προσαρμογή του ΠΔΠ. Οι εν 

λόγω προσαρμογές μπορεί να αφορούν την 
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καθυστερημένη έγκριση νέων κανόνων ή 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης ή μπορεί να 

αφορούν μέτρα που συνδέονται με την 

ορθή οικονομική διακυβέρνηση ή με την 

προστασία του προϋπολογισμού της 

Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 

ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 

στα κράτη μέλη, τα οποία εγκρίνονται 
σύμφωνα με τις σχετικές βασικές πράξεις. 

καθυστερημένη έγκριση νέων κανόνων ή 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης ή την αναστολή 

δημοσιονομικών δεσμεύσεων σύμφωνα με 

τις σχετικές βασικές πράξεις. 

 

Τροποποίηση  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(10) Είναι αναγκαία η διενέργεια 

επανεξέτασης της λειτουργίας του ΠΔΠ 

στα μέσα της περιόδου εκτέλεσής του. Τα 

αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε 

αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού 

για τα εναπομένοντα έτη του ΠΔΠ. 

(10) Για να λαμβάνονται υπόψη οι νέες 

πολιτικές και προτεραιότητες, το ΠΔΠ θα 

πρέπει να αναθεωρείται μεσοπρόθεσμα 

στη βάση της επανεξέτασης της 

λειτουργίας και της υλοποίησης του 

ΠΔΠ, η οποία θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει έκθεση στην οποία να 

καθορίζονται οι μέθοδοι για την πρακτική 

εφαρμογή δημοσιονομικού πλαισίου πέντε 

συν πέντε ετών.  

 

Τροποποίηση  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 (10α) Για να εκπληρώσει τη δέσμευση 

της Ένωσης να πρωτοστατήσει στην 

υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης του ΟΗΕ (ΣΒΑ), 

συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 

φύλων, η αναθεώρηση του ΠΔΠ 

προετοιμάζεται λαμβάνοντας υπόψη την 

πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή 

του σε όλες τις πολιτικές και 

πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο του 

ΠΔΠ 2021-2027, με βάση δείκτες 
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επιδόσεων που εκπονεί η Επιτροπή, 

καθώς και την πρόοδο που σημειώνεται 

με την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της 

ΕΕ. Κατά την προετοιμασία της 

αναθεώρησης του ΠΔΠ λαμβάνεται 

επίσης υπόψη η πρόοδος που 

σημειώνεται ως προς την υλοποίηση του 

συνολικού στόχου για διάθεση ποσοστού 

25% των δαπανών της ΕΕ ως συμβολή 

στους στόχους για το κλίμα στο πλαίσιο 

του ΠΔΠ 2021-2027, και η επίτευξη του 

ετήσιου στόχου του 30% των δαπανών το 

συντομότερο δυνατό και το αργότερο έως 

το 2027· η μέτρηση της εν λόγω προόδου 

βασίζεται σε δείκτες επιδόσεων που 

κάνουν διάκριση μεταξύ μετριασμού και 

προσαρμογής. Η αναθεώρηση θα πρέπει 

επίσης να αξιολογεί, σε διαβούλευση με 

τους εθνικούς και τοπικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, κατά πόσον τα 

εγκριθέντα μέτρα απλούστευσης έχουν 

πράγματι επιτύχει μείωση της 

γραφειοκρατίας για τους δικαιούχους 

κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων· 

 

Τροποποίηση  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 (12α) Όλες οι δαπάνες σε επίπεδο 

Ένωσης που προορίζονται για την 

εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης οι 

οποίες βασίζονται στις Συνθήκες είναι 

δαπάνες της Ένωσης κατά την έννοια του 

άρθρου 310 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και, 

ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης 

σύμφωνα με τη διαδικασία του 

προϋπολογισμού που προβλέπεται στο 

άρθρο 314 της ΣΛΕΕ, διασφαλίζοντας με 

τον τρόπο αυτό την τήρηση των 

θεμελιωδών αρχών δημοκρατικής 

εκπροσώπησης των πολιτών στη λήψη 

αποφάσεων, του κοινοβουλευτικού 
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ελέγχου των δημόσιων οικονομικών και 

της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων. Τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ 

δεν μπορούν να παρεμποδίζουν τη 

χρηματοδότηση μέσω του 

προϋπολογισμού της Ένωσης για τους 

στόχους πολιτικής της Ένωσης. Ως εκ 

τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η 

προς τα άνω αναθεώρηση του ΠΔΠ 

όποτε αυτό είναι αναγκαίο για να 

διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των 

πολιτικών της Ένωσης, ιδίως των νέων 

στόχων πολιτικής, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται διακυβερνητικές ή 

οιονεί διακυβερνητικές χρηματοδοτικές 

μέθοδοι. 

 

Τροποποίηση  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(13) Ακόμη, απαιτούνται ειδικοί 

κανόνες για την αντιμετώπιση έργων 

υποδομών μεγάλης κλίμακας των οποίων η 

διάρκεια ζωής εκτείνεται πολύ πέραν της 

περιόδου που ορίζεται στο ΠΔΠ. Είναι 

αναγκαίος ο καθορισμός μέγιστων ποσών 

για τις συνεισφορές από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης στα εν λόγω 

έργα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν 

επηρεάζονται άλλα έργα που 

χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω 

προϋπολογισμό. 

(13) Ακόμη, απαιτούνται ειδικοί 

κανόνες για την αντιμετώπιση έργων 

υποδομών μεγάλης κλίμακας των οποίων η 

διάρκεια ζωής εκτείνεται πολύ πέραν της 

περιόδου που ορίζεται στο ΠΔΠ. Η 

χρηματοδότηση αυτών των έργων 

μεγάλης κλίμακας, τα οποία έχουν 

στρατηγική σημασία για την Ένωση, 

πρέπει να εξασφαλίζεται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά είναι 

αναγκαίος ο καθορισμός μέγιστων ποσών 

για τις συνεισφορές του στα εν λόγω έργα, 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πιθανές 

υπερβάσεις του κόστους δεν έχουν 

επιπτώσεις σε άλλα έργα που 

χρηματοδοτούνται από τον εν λόγω 

προϋπολογισμό. 
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Τροποποίηση  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(14) Είναι αναγκαίο να προβλέπονται 

γενικοί κανόνες για τη διοργανική 

συνεργασία κατά τη διαδικασία του 

προϋπολογισμού. 

(14) Είναι αναγκαίο να προβλέπονται 

γενικοί κανόνες για τη διαφάνεια και τη 

διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία 

του προϋπολογισμού, με σεβασμό των 

αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων σε 

θέματα προϋπολογισμού, όπως 

καθορίζονται στις Συνθήκες, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικές 

αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν 

πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα 

στους πολίτες, όπως απαιτείται από το 

άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, και ότι 

η διαδικασία του προϋπολογισμού 

διεξάγεται ομαλά, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 312 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο 

της ΣΛΕΕ· 

 

Τροποποίηση  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(15) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 

πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο πριν από την 1η Ιουλίου 2025, 

ώστε να μπορέσουν τα θεσμικά όργανα να 

το εγκρίνουν πολύ πριν από την έναρξη 

του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 312 

παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, τα ανώτατα όρια 

που αντιστοιχούν στο τελευταίο 

οικονομικό έτος το οποίο καθορίζεται στον 

παρόντα κανονισμό πρέπει να συνεχίσουν 

να εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν 

εγκριθεί νέο δημοσιονομικό πλαίσιο πριν 

από τη λήξη του ΠΔΠ που καθορίζεται 

στον παρόντα κανονισμό, 

(15) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 

πρόταση για νέο πολυετές δημοσιονομικό 

πλαίσιο πριν από την 1η Ιουλίου 2025. Το 

χρονοδιάγραμμα αυτό θα δώσει στην 

πρόσφατα διορισθείσα Επιτροπή τον 

αναγκαίο χρόνο για να συντάξει τις 

προτάσεις της, και θα επιτρέψει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προκύψει 

από τις εκλογές του 2024 να παρουσιάσει 

τη δική του θέση σχετικά με το ΠΔΠ για 

την περίοδο μετά το 2027. Θα επιτρέψει 

επίσης στα θεσμικά όργανα να το 

εγκρίνουν πολύ πριν από την έναρξη του 

επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 312 

παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, τα ανώτατα όρια 

που αντιστοιχούν στο τελευταίο 
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οικονομικό έτος το οποίο καθορίζεται στον 

παρόντα κανονισμό πρέπει να συνεχίσουν 

να εφαρμόζονται σε περίπτωση που δεν 

εγκριθεί νέο δημοσιονομικό πλαίσιο πριν 

από τη λήξη του ΠΔΠ που καθορίζεται 

στον παρόντα κανονισμό, 

 

Τροποποίηση  16 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Τήρηση του ανώτατου ορίου των ιδίων 

πόρων 

Σχέση με τους ίδιους πόρους 

 

Τροποποίηση  17 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

4. Για κάθε έτος που εμπίπτει στο 

ΠΔΠ, το σύνολο των αναγκαίων 

πιστώσεων πληρωμών, μετά την ετήσια 

προσαρμογή και λαμβανομένης υπόψη 

κάθε άλλης προσαρμογής και 

αναθεώρησης, καθώς και της εφαρμογής 

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2, 

δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστό 

πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων 

υψηλότερο από το ανώτατο όριο των 

ιδίων πόρων που καθορίζεται στην 

απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα 

των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 

το ισχύον άρθρο 311 τρίτο εδάφιο της 

ΣΛΕΕ («απόφαση για τους ιδίους 

πόρους»). 

4. Για κάθε έτος που εμπίπτει στο 

ΠΔΠ, το σύνολο των αναγκαίων 

πιστώσεων πληρωμών, μετά την ετήσια 

προσαρμογή και λαμβανομένης υπόψη 

κάθε άλλης προσαρμογής και 

αναθεώρησης, καθώς και της εφαρμογής 

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2, 

δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστό 

πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων 

υψηλότερο από τα όρια των ιδίων πόρων 

της Ένωσης, με την επιφύλαξη της 

υποχρέωσης της Ένωσης να παρέχει τα 

αναγκαία μέσα για την επίτευξη των 

στόχων και τη συνέχιση των πολιτικών 

της, σύμφωνα με το άρθρο 311 πρώτο 

εδάφιο της ΣΛΕΕ, καθώς και της 

υποχρέωσης των θεσμικών οργάνων να 

διασφαλίζουν ότι διατίθενται τα 

χρηματοδοτικά μέσα που επιτρέπουν 

στην Ένωση να εκπληρώνει τις νομικές 

υποχρεώσεις της έναντι τρίτων, σύμφωνα 

με το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ. 
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Τροποποίηση  18 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 1 – άρθρο 3 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

5. Εφόσον απαιτείται, τα ανώτατα 

όρια του ΠΔΠ μειώνονται προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η τήρηση του ανώτατου 

ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση για 

τους ιδίους πόρους. 

διαγράφεται 

 

Τροποποίηση  19 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 6, 

7 και 8, δεν πραγματοποιείται καμία άλλη 

τεχνική προσαρμογή για το συγκεκριμένο 

έτος, ούτε στη διάρκεια του οικονομικού 

έτους ούτε ως εκ των υστέρων διόρθωση 

στη διάρκεια των επόμενων ετών. 

διαγράφεται 

 

Τροποποίηση  20 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 7 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Προσαρμογές σχετικά με μέτρα που 

συνδέονται με την ορθή οικονομική 

διακυβέρνηση ή με την προστασία του 

προϋπολογισμού της Ένωσης σε 

περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 

αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη 

Προσαρμογές σχετικά με την αναστολή 

δημοσιονομικών δεσμεύσεων 

 



 

PE626.946 28/168 RR\1168290EL.docx 

EL 

Τροποποίηση  21 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Σε περίπτωση που αρθεί, σύμφωνα με τις 

σχετικές βασικές πράξεις, η αναστολή των 

δημοσιονομικών δεσμεύσεων που 

αφορούν κονδύλια της Ένωσης στο 

πλαίσιο μέτρων που συνδέονται με την 

ορθή οικονομική διακυβέρνηση ή με την 

προστασία του προϋπολογισμού της 

Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 

ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 

στα κράτη μέλη, τα ποσά που 

αντιστοιχούν στις ανασταλείσες 

δεσμεύσεις μεταφέρονται στα επόμενα 

οικονομικά έτη και τα αντίστοιχα ανώτατα 

όρια του ΠΔΠ προσαρμόζονται αναλόγως. 

Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν 

δεν μπορεί να εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό πέραν του έτους ν+2. 

Σε περίπτωση που αρθεί, σύμφωνα με τις 

σχετικές βασικές πράξεις, η αναστολή των 

δημοσιονομικών δεσμεύσεων, τα 

αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται στα 

επόμενα οικονομικά έτη και τα αντίστοιχα 

ανώτατα όρια του ΠΔΠ προσαρμόζονται 

αναλόγως. Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις 

του έτους ν δεν μπορεί να εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό πέραν του έτους ν+2. 

Από το έτος ν + 3, εγγράφεται στο 

αποθεματικό της Ένωσης ποσό 

ισοδύναμο με τις δεσμεύσεις που έχουν 

εκπνεύσει για τις δεσμεύσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 12. 

 

Τροποποίηση  22 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι και το 

πεδίο εφαρμογής του οποίου 

καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, δεν 

υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 

600 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2018). Την 

1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον 

ένα τέταρτο αυτού του ετήσιου ποσού 

παραμένει διαθέσιμο για να καλύπτει 

ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του 

εν λόγω έτους. Το μέρος του ετήσιου 

ποσού που δεν χρησιμοποιείται το έτος ν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος ν+1. 

Το μέρος του ετήσιου ποσού που 

προκύπτει από το προηγούμενο έτος 

1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προορίζεται να 

παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδοτικής 

συνδρομής σε περίπτωση μειζόνων 

καταστροφών που συμβαίνουν στο 

έδαφος κράτους μέλους ή υποψήφιας 

χώρας, όπως αυτές ορίζονται στην 

αντίστοιχη βασική πράξη, και δεν 

υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 

1 000 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2018). 

Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, 

τουλάχιστον ένα τέταρτο αυτού του 

ετήσιου ποσού παραμένει διαθέσιμο για να 

καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το 

τέλος του εν λόγω έτους. Το μέρος του 

ετήσιου ποσού που δεν χρησιμοποιείται το 
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χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος 

του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 

έτους ν+1 καταργείται. 

έτος ν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το 

έτος ν+1. Το μέρος του ετήσιου ποσού που 

προκύπτει από το προηγούμενο έτος 

χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος 

του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 

έτους ν+1 καταργείται. 

 

Τροποποίηση  23 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 1α. Οι πιστώσεις για το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης ως πρόβλεψη. 

 

Τροποποίηση  24 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

2. Το ετήσιο ποσό του αποθεματικού 

καθορίζεται σε 600 εκατομμύρια EUR 

(τιμές 2018) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

έως το έτος ν+1 σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό. Το 

αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη. 

Το μέρος του ετήσιου ποσού που 

προκύπτει από το προηγούμενο έτος 

χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος 

του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 

έτους ν+1 καταργείται. Την 1η Οκτωβρίου 

κάθε έτους, τουλάχιστον ένα τέταρτο του 

ετήσιου ποσού για το έτος ν παραμένει 

διαθέσιμο για να καλύπτει ανάγκες που 

προκύπτουν έως το τέλος του εν λόγω 

έτους. Έως το ήμισυ του ποσού που είναι 

διαθέσιμο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους μπορεί να κινητοποιείται για 

2. Το ετήσιο ποσό του αποθεματικού 

επείγουσας βοήθειας καθορίζεται σε 

1 000 εκατομμύρια EUR (τιμές 2018) και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος ν+1 

σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 

κανονισμό. Το αποθεματικό εγγράφεται 

στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 

ως πρόβλεψη. Το μέρος του ετήσιου ποσού 

που προκύπτει από το προηγούμενο έτος 

χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος 

του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 

έτους ν+1 καταργείται. Την 1η Οκτωβρίου 

κάθε έτους, τουλάχιστον 150 εκατομμύρια 

EUR (τιμές 2018) από το ετήσιο ποσό για 

το έτος ν παραμένουν διαθέσιμα για να 

καλύπτουν ανάγκες που προκύπτουν έως 

το τέλος του εν λόγω έτους. Έως το ήμισυ 

του ποσού που είναι διαθέσιμο μέχρι τις 30 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους μπορεί να 
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εσωτερικές ή εξωτερικές επιχειρήσεις, 

αντιστοίχως. Από την 1η Οκτωβρίου, το 

υπόλοιπο του διαθέσιμου ποσού μπορεί να 

κινητοποιείται είτε για εσωτερικές είτε για 

εξωτερικές επιχειρήσεις για να καλύπτει 

ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του 

εν λόγω έτους. 

κινητοποιείται για εσωτερικές ή 

εξωτερικές επιχειρήσεις, αντιστοίχως. Από 

την 1η Οκτωβρίου, το υπόλοιπο του 

διαθέσιμου ποσού μπορεί να 

κινητοποιείται είτε για εσωτερικές είτε για 

εξωτερικές επιχειρήσεις για να καλύπτει 

ανάγκες που προκύπτουν έως το τέλος του 

εν λόγω έτους. 

 

Τροποποίηση  25 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 12 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό) 

Συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό 

ανάληψης υποχρεώσεων) 

 

Τροποποίηση  26 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

1. Το συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό), το 

οποίο θα καταστεί διαθέσιμο πέραν των 

ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο 

ΠΔΠ για τα έτη 2022-2027, περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα: 

α) τα περιθώρια που παραμένουν 

διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του 

ΠΔΠ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του 

έτους ν-1· 

β) από το 2023, εκτός από τα περιθώρια 

που αναφέρονται στο στοιχείο α), ποσό 

που αντιστοιχεί στις αποδεσμεύσεις 

πιστώσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

κατά το έτος ν-2, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 15] του δημοσιονομικού 

κανονισμού. 

1. Το συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό 

ανάληψης υποχρεώσεων), το οποίο θα 

καταστεί διαθέσιμο πέραν των ανώτατων 

ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα 

έτη 2021-2027, περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα:  

α) τα περιθώρια που παραμένουν 

διαθέσιμα κάτω από τα ανώτατα όρια του 

ΠΔΠ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων 

προηγούμενων ετών· 

α α) ανεκτέλεστες αναλήψεις 

υποχρεώσεων του έτους ν-1· 

β) ποσό που αντιστοιχεί στις 

αποδεσμεύσεις πιστώσεων οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος ν-2, με 

την επιφύλαξη του άρθρου 15] του 

δημοσιονομικού κανονισμού·  

β α) ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό 

των αναλήψεων υποχρεώσεων του έτους 

ν-3 που έχουν ανασταλεί, οι οποίες δεν 
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μπορούν πλέον να εγγραφούν στον 

προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7· 

β α α) ποσό ισοδύναμο με τα έσοδα από 

πρόστιμα και ποινές. 

 

Τροποποίηση  27 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

2. Το συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων του ΠΔΠ (ενωσιακό 

αποθεματικό) ή μέρος αυτού μπορεί να 

κινητοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 

πλαίσιο της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 314 

της ΣΛΕΕ. 

2. Το συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων του ΠΔΠ (ενωσιακό 

αποθεματικό ανάληψης υποχρεώσεων) ή 

μέρος αυτού μπορεί να κινητοποιηθεί από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας 

του προϋπολογισμού δυνάμει του άρθρου 

314 της ΣΛΕΕ. Τα περιθώρια του έτους ν 

μπορούν να κινητοποιηθούν για τα έτη n 

και n + 1 μέσω του ενωσιακού 

αποθεματικού ανάληψης υποχρεώσεων, 

υπό τον όρο ότι τούτο δεν έρχεται σε 

αντίθεση με εκκρεμείς ή 

προγραμματισμένους διορθωτικούς 

προϋπολογισμούς. 

 

Τροποποίηση  28 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 3. Στο τέλος του 2027, τα ποσά που 

παραμένουν διαθέσιμα στο πλαίσιο του 

ενωσιακού αποθεματικού ανάληψης 

υποχρεώσεων θα μεταφερθούν στο 

επόμενο ΠΔΠ έως το 2030. 
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Τροποποίηση  29 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Ο μηχανισμός ευελιξίας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση, σε 

δεδομένο οικονομικό έτος, σαφώς 

προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν 

θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων 

για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς. 

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, 

το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που 

είναι διαθέσιμο για τον μηχανισμό 

ευελιξίας καθορίζεται σε 1 000 

εκατομμύρια EUR (τιμές 2018). 

Ο μηχανισμός ευελιξίας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση, για 

δεδομένο οικονομικό έτος, σαφώς 

προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 

των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν 

ή περισσότερους άλλους τομείς ή στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 

του Ταμείου Αλληλεγγύης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

αποθεματικού επείγουσας βοήθειας. Με 

την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, το 

ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι 

διαθέσιμο για τον μηχανισμό ευελιξίας 

καθορίζεται σε 2 000 εκατομμύρια EUR 

(τιμές 2018). 

 

Τροποποίηση  30 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

1. Προβλέπεται περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες ύψους 0,03 % του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της 

Ένωσης, επιπλέον των ανώτατων ορίων 

του ΠΔΠ, ως έσχατο μέσο αντιμετώπισης 

απρόβλεπτων καταστάσεων. Μπορεί να 

κινητοποιηθεί μόνο σε σχέση με 

διορθωτικό ή ετήσιο προϋπολογισμό. 

1. Προβλέπεται περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες ύψους 0,05 % του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της 

Ένωσης, επιπλέον των ανώτατων ορίων 

του ΠΔΠ, ως έσχατο μέσο αντιμετώπισης 

απρόβλεπτων καταστάσεων. Μπορεί να 

κινητοποιηθεί μόνο σε σχέση με 

διορθωτικό ή ετήσιο προϋπολογισμό. 

Μπορεί να κινητοποιηθεί για πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ή 

μόνο για πιστώσεις πληρωμών. 
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Τροποποίηση  31 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

2. Η προσφυγή στο περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες δεν υπερβαίνει, σε 

οποιοδήποτε έτος, το μέγιστο ποσό που 

προβλέπεται στην ετήσια τεχνική 

προσαρμογή του ΠΔΠ και είναι σύμφωνη 

με το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων. 

2. Η προσφυγή στο περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες δεν υπερβαίνει, σε 

οποιοδήποτε έτος, το μέγιστο ποσό που 

προβλέπεται στην ετήσια τεχνική 

προσαρμογή του ΠΔΠ. 

 

Τροποποίηση  32 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 14 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

3. Τα ποσά που διατίθενται μέσω της 

κινητοποίησης του περιθωρίου για 

απρόβλεπτες ανάγκες αντισταθμίζονται 

εξ ολοκλήρου με τα περιθώρια ενός ή 

περισσοτέρων τομέων του ΠΔΠ για το 

τρέχον ή τα μελλοντικά οικονομικά έτη.  

διαγράφεται 

 

Τροποποίηση  33 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 14 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

4. Τα ποσά που αντισταθμίζονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν 

κινητοποιούνται περαιτέρω στο πλαίσιο 

του ΠΔΠ. Η προσφυγή στο περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες δεν οδηγεί σε 

υπέρβαση των συνολικών ανώτατων 

ορίων των πιστώσεων ανάληψης 

υποχρεώσεων και των πιστώσεων 

πληρωμών που προβλέπει το ΠΔΠ για το 

τρέχον και τα μελλοντικά οικονομικά έτη. 

διαγράφεται 
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Τροποποίηση  34 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 4 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ Αναθεωρήσεις 

 

Τροποποίηση  35 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 

παράγραφος 2, των άρθρων 16 έως 20 και 

του άρθρου 24, σε περίπτωση 

απρόβλεπτων καταστάσεων, το ΠΔΠ 

μπορεί να αναθεωρηθεί, τηρουμένου του 

ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων που 

καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα 

απόφαση για τους ιδίους πόρους. 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 

παράγραφος 2, των άρθρων 16 έως 20 και 

του άρθρου 24,τα σχετικά ανώτατα όρια 

του ΠΔΠ αναθεωρούνται προς τα επάνω 

σε περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο 

για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης 

των πολιτικών της Ένωσης, ιδίως των 

νέων στόχων πολιτικής, σε περιπτώσεις 

που διαφορετικά θα ήταν αναγκαίο να 

καθοριστούν πρόσθετες διακυβερνητικές 

ή οιονεί διακυβερνητικές χρηματοδοτικές 

μέθοδοι που θα παρέκαμπταν τη 

διαδικασία του προϋπολογισμού που 

ορίζει το άρθρο 314 της ΣΛΕΕ. 

 

Τροποποίηση  36 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

3. Κάθε πρόταση αναθεώρησης του 

ΠΔΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

εξετάζει τις δυνατότητες επαναδιάθεσης 

των δαπανών μεταξύ των προγραμμάτων 

που περιλαμβάνονται στον τομέα τον 

οποίο αφορά η αναθεώρηση, με ιδιαίτερη 

αναφορά σε κάθε αναμενόμενη 

υποαπορρόφηση των πιστώσεων. 

διαγράφεται 
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Τροποποίηση  37 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 16 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 

 

Τροποποίηση  38 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η 

Επιτροπή παρουσιάζει την επανεξέταση 

της λειτουργίας του ΠΔΠ. Ανάλογα με την 

περίπτωση, η εν λόγω επανεξέταση 

συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις. 

Πριν από την 1η Ιουλίου 2023, η Επιτροπή 

παρουσιάζει νομοθετική πρόταση για την 

αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται 

στη ΣΛΕΕ, με βάση την επανεξέταση της 

λειτουργίας του ΠΔΠ. Με την επιφύλαξη 

του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού, 

μέσω της εν λόγω αναθεώρησης δεν θα 

μειωθούν τα εθνικά κονδύλια που έχουν 

ήδη καταλογιστεί. 

 

Η πρόταση καταρτίζεται με συνεκτίμηση 

της αξιολόγησης: 

- της προόδου που σημειώνεται για 

την επίτευξη του συνολικού 

στόχου για διάθεση ποσοστού 25% 

των δαπανών της ΕΕ ως συμβολή 

στους στόχους για το κλίμα κατά 

την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, 

καθώς και για την επίτευξη του 

ετήσιου στόχου δαπάνης 30 % το 

συντομότερο δυνατόν· 

- της ενσωμάτωσης των στόχων 

των Ηνωμένων Εθνών για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη· 

- της ενσωμάτωσης της διάστασης 

του φύλου στον προϋπολογισμό 

της Ένωσης (συνεκτίμηση της 

ισότητας των φύλων στον 

προϋπολογισμό)· 

- του αντικτύπου των μέτρων 

απλούστευσης στη μείωση της 
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γραφειοκρατίας για τους 

δικαιούχους κατά την υλοποίηση 

των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, που θα 

διεξαχθούν σε διαβούλευση με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη· 

 

Τροποποίηση  39 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 4 – άρθρο 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Παράλληλα με την κοινοποίηση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

των αποτελεσμάτων των τεχνικών 

προσαρμογών του ΠΔΠ, η Επιτροπή 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, κάθε 

πρόταση αναθεώρησης του συνολικού 

ποσού των πιστώσεων πληρωμών την 

οποία κρίνει απαραίτητη, λαμβανομένων 

υπόψη των όρων εκτέλεσης, ώστε να 

διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των 

ετήσιων ανώτατων ορίων πληρωμών και 

ιδιαίτερα η ομαλή τους εξέλιξη σε σχέση 

με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. 

Παράλληλα με την κοινοποίηση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

των αποτελεσμάτων των τεχνικών 

προσαρμογών του ΠΔΠ, ή όταν τα 

ανώτατα όρια για τις πληρωμές ενδέχεται 

να εμποδίζουν την Ένωση να τηρήσει τις 

νομικές δεσμεύσεις της, η Επιτροπή 

υποβάλλει κάθε πρόταση αναθεώρησης 

του συνολικού ποσού των πιστώσεων 

πληρωμών την οποία κρίνει απαραίτητη, 

λαμβανομένων υπόψη των όρων 

εκτέλεσης, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή 

διαχείριση των ετήσιων ανώτατων ορίων 

πληρωμών και ιδιαίτερα η ομαλή τους 

εξέλιξη σε σχέση με τις πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων. 

 

Τροποποίηση  40 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 5 – άρθρο 21 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

1. Ένα μέγιστο ποσό ύψους 

14 196 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 

2018) διατίθεται από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης για την 

περίοδο 2021-2027 για έργα μεγάλης 

κλίμακας στο πλαίσιο του κανονισμού 

XXXX/XX του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου — 

Διαστημικό πρόγραμμα]. 

1. Ένα μέγιστο ποσό διατίθεται από 

κοινού για τα ευρωπαϊκά προγράμματα 

δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και 

Galileo) και για το Copernicus 

(ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης) 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης για την περίοδο 2021 - 2027. Αυτό 

το ανώτατο ποσό καθορίζεται σε ποσοστό 

15 % πάνω από τα ενδεικτικά ποσά που 
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καθορίζονται για αμφότερα τα έργα 

μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του 

[κανονισμού XXXX/XX του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου — 

Διαστημικό πρόγραμμα]. Κάθε ενίσχυση 

εντός αυτού του μέγιστου ποσού 

χρηματοδοτείται μέσω των περιθωρίων ή 

των ειδικών μηχανισμών και δεν 

επιφέρουν μειώσεις σε άλλα προγράμματα 

και έργα. 
 

Τροποποίηση  41 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 5 – άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 2α. Εάν προκύψουν πρόσθετες 

χρηματοδοτικές ανάγκες από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης για τα 

προαναφερθέντα έργα μεγάλης κλίμακας, 

η Επιτροπή προτείνει ανάλογη 

αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του 

ΠΔΠ. 
 

Τροποποίηση  42 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 6 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Διοργανική συνεργασία κατά τη 

διαδικασία του προϋπολογισμού 

Διαφάνεια και διοργανική συνεργασία 

κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 

 

Τροποποίηση  43 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Διοργανική συνεργασία κατά τη 

διαδικασία του προϋπολογισμού 

Διαφάνεια και διοργανική συνεργασία 

κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού 
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Τροποποίηση  44 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 

το Συμβούλιο εκπροσωπούνται από μέλη 

του αντίστοιχου θεσμικού οργάνου όταν 

οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε 

πολιτικό επίπεδο. 

 

Τροποποίηση  45 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 22 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 6α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο συνεδριάζουν δημοσίως όταν 

πρόκειται να εγκρίνουν τις αντίστοιχες 

θέσεις τους σχετικά με το σχέδιο 

προϋπολογισμού. 

 

Τροποποίηση  46 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 6 – άρθρο 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Κάθε δαπάνη και έσοδο της Ένωσης και 

της Ευρατόμ περιλαμβάνεται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με 

το άρθρο 7] του δημοσιονομικού 

κανονισμού, περιλαμβανομένων των 

δαπανών που προκύπτουν από κάθε 

σχετική απόφαση που λαμβάνεται 

ομόφωνα από το Συμβούλιο κατόπιν 

διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του άρθρου 332 

της ΣΛΕΕ. 

Κάθε δαπάνη και έσοδο της Ένωσης και 

της Ευρατόμ περιλαμβάνεται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με 

το άρθρο 310 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 

περιλαμβανομένων των δαπανών που 

προκύπτουν από κάθε σχετική απόφαση 

που λαμβάνεται ομόφωνα από το 

Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του 

άρθρου 332 της ΣΛΕΕ. 

 

 



 

RR\1168290EL.docx 39/168 PE626.946 

 EL 

Τροποποίηση  47 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 7 – άρθρο 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Πριν από την 1η Ιουλίου 2025, η Επιτροπή 

υποβάλλει πρόταση για νέο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο. 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023, μαζί 

με τις προτάσεις της για την ενδιάμεση 

αναθεώρηση, η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στην οποία θα καθορίζονται οι 

μέθοδοι πρακτικής εφαρμογής του 

δημοσιονομικού πλαισίου για πέντε συν 

πέντε έτη. 
 Πριν από την 1η Ιουλίου 2025, η 

Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για νέο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. 

 Εάν έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 δεν 

έχει εκδοθεί κανονισμός του Συμβουλίου 

που να καθορίζει νέο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο, εξακολουθούν να 

ισχύουν τα ανώτατα όρια και οι λοιπές 

διατάξεις που αντιστοιχούν στο τελευταίο 

έτος του ΠΔΠ, έως ότου εγκριθεί 

κανονισμός που θα καθορίζει νέο 

δημοσιονομικό πλαίσιο. Εάν 

προσχωρήσει νέο κράτος μέλος στην 

Ένωση μετά το 2020, το διευρυμένο 

δημοσιονομικό πλαίσιο αναθεωρείται, 

εφόσον κριθεί αναγκαίο, ώστε να ληφθεί 

υπόψη η προσχώρηση. 

 

Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
 

50. Τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και της θέσπισης νέου κανονισμού 

για το ΠΔΠ, η πρόταση διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε 

δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση θα πρέπει να 

τροποποιηθεί ως εξής: 

Τροποποίηση  48 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Α – σημείο 6 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 6α. Οι πληροφορίες σχετικά με 
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πράξεις που δεν περιλαμβάνονται στον 

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και 

σχετικά με την προβλέψιμη εξέλιξη των 

διαφόρων κατηγοριών ιδίων πόρων της 

Ένωσης παρουσιάζονται, ενδεικτικά, σε 

χωριστούς πίνακες. Αυτές οι πληροφορίες 

επικαιροποιούνται ετησίως και 

περιλαμβάνονται στα έγγραφα που 

συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού. 

 

Τροποποίηση  49 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Α – σημείο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

7. Για τους σκοπούς της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, τα θεσμικά 

όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο 

του δυνατού, κατά τη διαδικασία του 

προϋπολογισμού και κατά την έγκρισή 

του, επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω 

από τα ανώτατα όρια των διαφόρων 

τομέων του ΠΔΠ. 

7. Για τους σκοπούς της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, τα θεσμικά 

όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο 

του δυνατού, κατά τη διαδικασία του 

προϋπολογισμού και κατά την έγκρισή 

του, επαρκή διαθέσιμα ποσά εντός των 

περιθωρίων κάτω από τα ανώτατα όρια 

των διαφόρων τομέων του ΠΔΠ ή εντός 

των διαθέσιμων ειδικών μηχανισμών. 

 

Τροποποίηση  50 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Α – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις 

πιστώσεις πληρωμών μετά το 2027 

8. Το 2024, η Επιτροπή θα 

επικαιροποιήσει τις προβλέψεις για τις 

πιστώσεις πληρωμών μετά το 2027.  

Αυτή η επικαιροποίηση θα λάβει υπόψη 

όλα τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ άλλων την 

πραγματική εκτέλεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού για αναλήψεις 

Επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις 

πιστώσεις πληρωμών 

8. Κάθε έτος, η Επιτροπή 

επικαιροποιεί τις προβλέψεις για τις 

πιστώσεις πληρωμών μέχρι το 2027 και 

μετά από το έτος αυτό.  

Αυτή η επικαιροποίηση θα λάβει υπόψη 

όλα τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ άλλων την 

πραγματική εκτέλεση των πιστώσεων του 
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υποχρεώσεων και των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού για πληρωμές, καθώς και 

τις προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης θα λάβει 

υπόψη τους κανόνες που έχουν σκοπό να 

εξασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις πληρωμών 

εξελίσσονται ομαλά σε σύγκριση με τις 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και με 

τις προβλέψεις ανάπτυξης που αφορούν το 

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα της 

Ένωσης. 

προϋπολογισμού για αναλήψεις 

υποχρεώσεων και των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού για πληρωμές, καθώς και 

τις προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης θα λάβει 

υπόψη τους κανόνες που έχουν σκοπό να 

εξασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις πληρωμών 

εξελίσσονται ομαλά σε σύγκριση με τις 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και με 

τις προβλέψεις ανάπτυξης που αφορούν το 

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα της 

Ένωσης. 

 

Τροποποίηση  51 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Β – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

9. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 

όπως αυτές ορίζονται στη σχετική βασική 

πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες 

γραμμές του προϋπολογισμού. 

Οι μεταφορές που αφορούν το Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό. 

9. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 

όπως αυτές ορίζονται στη σχετική βασική 

πράξη, η Επιτροπή συντάσσει πρόταση για 

την κινητοποίησή του. Η απόφαση 

κινητοποίησης του Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

λαμβάνεται από κοινού από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο.  

Ταυτόχρονα με την υποβολή της 

πρότασής της για απόφαση 

κινητοποίησης του Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, η 

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 

μεταφοράς στις αντίστοιχες γραμμές του 

προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα 

εξετάζεται κατά την επόμενη τριμερή 

συνάντηση τριμερούς διαλόγου για τον 

προϋπολογισμό. 

Οι μεταφορές που αφορούν το Ταμείο 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον 
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δημοσιονομικό κανονισμό. 

 

Τροποποίηση  52 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Β – σημείο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

10. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές 

ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η 

Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον 

κατάλληλο δημοσιονομικό μηχανισμό 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 

κανονισμό. 

10. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές 

ορίζονται στη σχετική βασική πράξη, η 

Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την 

κινητοποίησή του. Η απόφαση 

κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης 

λαμβάνεται από κοινού από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο.  

Ταυτόχρονα με την υποβολή της 

πρότασής της για απόφαση 

κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, 

η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 

μεταφοράς στις αντίστοιχες γραμμές του 

προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα 

εξετάζεται κατά την επόμενη τριμερή 

συνάντηση τριμερούς διαλόγου για τον 

προϋπολογισμό. 

Οι μεταφορές που αφορούν το Ταμείο 

Αλληλεγγύης πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 

κανονισμό. 

 

Τροποποίηση  53 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Β – σημείο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

11. Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι είναι 11. Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι είναι 
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ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το Αποθεματικό 

Επείγουσας Βοήθειας, υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

πρόταση μεταφοράς πιστώσεων από το 

αποθεματικό στις αντίστοιχες γραμμές του 

προϋπολογισμού σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό. 

ανάγκη να χρησιμοποιηθεί το Αποθεματικό 

Επείγουσας Βοήθειας, υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

πρόταση μεταφοράς πιστώσεων από το 

αποθεματικό στις αντίστοιχες γραμμές του 

προϋπολογισμού σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό. 

Σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα 

εξετάζεται κατά την επόμενη τριμερή 

συνάντηση τριμερούς διαλόγου για τον 

προϋπολογισμό. 

 

Τροποποίηση  54 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Β – σημείο 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Μηχανισμός ευελιξίας  

 

12. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 

την κινητοποίηση του Μηχανισμού 

Ευελιξίας αφού εξετάσει όλες τις 

δυνατότητες επαναδιάθεσης πιστώσεων 

στο πλαίσιο του τομέα στον οποίο 

απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες. 

Η πρόταση προσδιορίζει τις ανάγκες που 

πρέπει να καλυφθούν, καθώς και το ποσό. 

Σχετική πρόταση μπορεί να υποβληθεί σε 

συνάρτηση με σχέδιο προϋπολογισμού ή 

σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.  

Ο Μηχανισμός Ευελιξίας ενεργοποιείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας 

του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο 

άρθρο 314 ΣΛΕΕ. 

Μηχανισμός ευελιξίας  

 

12. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 

την κινητοποίηση του Μηχανισμού 

Ευελιξίας αφού εξαντλήσει τα περιθώρια 

των σχετικών τομέων. 

Η πρόταση προσδιορίζει τις ανάγκες που 

πρέπει να καλυφθούν, καθώς και το ποσό.  

Ο Μηχανισμός Ευελιξίας ενεργοποιείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας 

του προϋπολογισμού που προβλέπεται στο 

άρθρο 314 ΣΛΕΕ. 

 

Τροποποίηση  55 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Β – σημείο 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

13. Η κινητοποίηση του περιθωρίου για 

απρόβλεπτες ανάγκες, ή μέρος αυτού, 

προτείνεται από την Επιτροπή κατόπιν εις 

βάθος ανάλυσης όλων των άλλων 

δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σχετική 

πρόταση μπορεί να υποβληθεί σε 

συνάρτηση με σχέδιο προϋπολογισμού ή 

σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού.  

Το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες 

ενεργοποιείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 

πλαίσιο της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού που προβλέπεται στο 

άρθρο 314 ΣΛΕΕ. 

13. Η κινητοποίηση του περιθωρίου για 

απρόβλεπτες ανάγκες, ή μέρος αυτού, 

προτείνεται από την Επιτροπή κατόπιν εις 

βάθος ανάλυσης όλων των άλλων 

δημοσιονομικών δυνατοτήτων.  

Το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες 

ενεργοποιείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 

πλαίσιο της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού που προβλέπεται στο 

άρθρο 314 ΣΛΕΕ. 

 

Τροποποίηση  56 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 2 

Τμήμα Α – σημείο 14 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 14α. Για να διευκολυνθεί η έγκριση 

νέου ΠΔΠ ή η αναθεώρησή του, και για 

την εφαρμογή του άρθρου 312 

παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, τα θεσμικά όργανα 

συγκαλούν τακτικές συνεδριάσεις, και 

συγκεκριμένα: 

 - συνεδριάσεις των Προέδρων, 

σύμφωνα με το άρθρο 324 της 

Συνθήκης· 

 - συνεδριάσεις ενημέρωσης και 

απολογισμού μεταξύ 

αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Προεδρίας 

του Συμβουλίου πριν και μετά τις 

σχετικές συνεδριάσεις του 

Συμβουλίου· 

 - άτυπες τριμερείς συνεδριάσεις 

κατά τη διάρκεια των 

διαδικασιών του Συμβουλίου με 

στόχο να ληφθούν υπόψη οι 

απόψεις του Κοινοβουλίου για 



 

RR\1168290EL.docx 45/168 PE626.946 

 EL 

κάθε έγγραφο που συντάσσει η 

Προεδρία του Συμβουλίου· 

 - τριμερείς διαλόγους, μόλις το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

εγκρίνουν τις αντίστοιχες 

διαπραγματευτικές εντολές τους· 

 - αμοιβαίες παρουσίες της 

προεδρίας του Συμβουλίου στην 

αρμόδια κοινοβουλευτική 

επιτροπή και της 

διαπραγματευτικής ομάδας του 

Κοινοβουλίου στη σχετική 

σύνθεση του Συμβουλίου. 

 

 Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 

διαβιβάσουν αμοιβαία, μόλις είναι 

διαθέσιμα, όλα τα έγγραφα που έχουν 

εγκριθεί επίσημα στα αντίστοιχα 

προπαρασκευαστικά τους όργανα ή έχουν 

επίσημα υποβληθεί εξ ονόματός τους. 

 

Τροποποίηση  57 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Β – σημείο 15 – περίπτωση 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

- τα έσοδα, τις δαπάνες και τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ανάπτυξης (ΕΤΑ), του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και 

άλλων ενδεχόμενων μελλοντικών 

μηχανισμών, 

- τα έσοδα, τις δαπάνες και τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ανάπτυξης (ΕΤΑ), του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και 

άλλων ενδεχόμενων μελλοντικών 

μηχανισμών που δεν χρηματοδοτούνται 

από τον προϋπολογισμό της Ένωσης αλλά 

υφίστανται για να υποστηρίζουν τους 

στόχους πολιτικής της Ένωσης που 

απορρέουν από τις Συνθήκες, 
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Τροποποίηση  58 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 1 

Τμήμα Β – σημείο 15 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 15α. Κατά την έγκριση αυτόνομων 

μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 30 

παράγραφος 1 του δημοσιονομικού 

κανονισμού, η Επιτροπή ενημερώνει 

αμέσως την αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή για τους 

λεπτομερείς λόγους που αιτιολογούν τις 

μεταφορές αυτές. Όταν το Κοινοβούλιο ή 

το Συμβούλιο διατυπώσουν επιφύλαξη για 

αυτόνομη μεταφορά, η Επιτροπή την 

εξετάζει και, εφόσον συντρέχει λόγος, 

μπορεί ακόμη και να την ακυρώσει. 

 

Τροποποίηση  59 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Μέρος 3 

Τμήμα Α – σημείο 24 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

  24α. Όταν, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του προϋπολογισμού, η 

αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 

αποφασίζει για συγκεκριμένες ενισχύσεις, 

η Επιτροπή δεν συμψηφίζει καμία από 

αυτές κατά τα επόμενα έτη του 

δημοσιονομικού προγραμματισμού της, 

εκτός εάν λάβει ειδική για τον σκοπό αυτό 

εντολή από την αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή. 

 

Τροποποίηση  60 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Παράρτημα 

Μέρος Α – σημείο 1 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

  1α. Κάθε θεσμικό όργανο αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να απέχει από τη 

διαβίβαση στα άλλα όργανα τυχόν μη 

επειγουσών δημοσιονομικών θέσεων, 

μεταφορών ή άλλων κοινοποιήσεων που 

συνεπάγονται την ενεργοποίηση 

προθεσμιών κατά τις περιόδους 

διακοπών τους, ώστε να διασφαλίζεται 

ότι κάθε θεσμικό όργανο είναι σε θέση να 

ασκεί δεόντως τις διαδικαστικές 

αρμοδιότητές του. 

Οι υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων 

αλληλοενημερώνονται σε εύθετο χρόνο 

σχετικά με τις αντίστοιχες ημερομηνίες 

διακοπής των εργασιών τους. 

 

Τροποποίηση  61 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Παράρτημα 

Τμήμα B – σημείο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

2. Σε εύθετο χρόνο πριν από την 

έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού 

από την Επιτροπή, συγκαλείται τριμερής 

διάλογος για να συζητηθούν οι πιθανές 

προτεραιότητες του προϋπολογισμού για 

το ερχόμενο οικονομικό έτος. 

2. Σε εύθετο χρόνο πριν από την 

έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού 

από την Επιτροπή, συγκαλείται τριμερής 

διάλογος για να συζητηθούν οι πιθανές 

προτεραιότητες του προϋπολογισμού για 

το ερχόμενο οικονομικό έτος και τα 

ζητήματα που ανακύπτουν από την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

τρέχοντος οικονομικού έτους. 

 

Τροποποίηση  62 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Παράρτημα 

Μέρος Γ – σημείο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

8. Για λόγους καλόπιστης και ορθής 8. Για λόγους καλόπιστης και ορθής 
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θεσμικής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

αναλαμβάνουν να διατηρούν τακτικές και 

ενεργές επαφές σε όλα τα επίπεδα, μέσω 

των αντίστοιχων διαπραγματευτών τους, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού και ιδίως κατά την 

περίοδο συνδιαλλαγής. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

αναλαμβάνουν να εξασφαλίζουν την 

έγκαιρη και συνεχή αμοιβαία ανταλλαγή 

συναφών πληροφοριών και εγγράφων τόσο 

σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, 

καθώς και να πραγματοποιούν τεχνικές ή 

άτυπες συνεδριάσεις, όταν κρίνεται 

απαραίτητο, κατά την περίοδο 

συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με την 

Επιτροπή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 

έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σε πληροφορίες και έγγραφα. 

θεσμικής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

αναλαμβάνουν να διατηρούν τακτικές και 

ενεργές επαφές σε όλα τα επίπεδα, μέσω 

των αντίστοιχων διαπραγματευτών τους, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού και ιδίως κατά την 

περίοδο συνδιαλλαγής. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

αναλαμβάνουν να εξασφαλίζουν την 

έγκαιρη και συνεχή αμοιβαία ανταλλαγή 

συναφών πληροφοριών και εγγράφων τόσο 

σε επίσημο όσο και σε ανεπίσημο επίπεδο, 

συγκεκριμένα με την αμοιβαία διαβίβαση 

όλων των διαδικαστικών εγγράφων που 

εγκρίνονται στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

προπαρασκευαστικών τους οργάνων, 

αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα. 

Αναλαμβάνουν ακόμη να πραγματοποιούν 

τεχνικές ή άτυπες συνεδριάσεις, όταν 

κρίνεται απαραίτητο, κατά την περίοδο 

συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με την 

Επιτροπή. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την 

έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σε πληροφορίες και έγγραφα. 

 

Τροποποίηση  63 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Παράρτημα 

Μέρος Δ – σημείο 12 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 12α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο συνεδριάζουν δημοσίως όταν 

πρόκειται να εγκρίνουν τις αντίστοιχες 

θέσεις τους σχετικά με το σχέδιο 

προϋπολογισμού. 

 

Τροποποίηση  64 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Παράρτημα 

Μέρος Ε – σημείο 15 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

15. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εκπροσωπούνται σε κατάλληλο 

επίπεδο στο πλαίσιο της επιτροπής 

συνδιαλλαγής, ούτως ώστε κάθε 

αντιπροσωπία να μπορεί να δεσμεύσει 

πολιτικά το αντίστοιχο όργανό της και να 

είναι δυνατή η ουσιαστική πρόοδος για την 

επίτευξη της τελικής συμφωνίας. 

15. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

όσο και το Συμβούλιο εκπροσωπούνται 

από μέλη του αντίστοιχου θεσμικού 

οργάνου στο πλαίσιο της επιτροπής 

συνδιαλλαγής, ούτως ώστε κάθε 

αντιπροσωπία να μπορεί να δεσμεύσει 

πολιτικά το αντίστοιχο όργανό της και να 

είναι δυνατή η ουσιαστική πρόοδος για την 

επίτευξη της τελικής συμφωνίας. 

 

Τροποποίηση  65 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Παράρτημα 

Μέρος Ε – σημείο 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

19. Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων 

της επιτροπής συνδιαλλαγής και των 

τριμερών διαλόγων καθορίζονται εκ των 

προτέρων κατόπιν συμφωνίας των τριών 

θεσμικών οργάνων. 

19. Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων 

της επιτροπής συνδιαλλαγής και των 

τριμερών διαλόγων καθορίζονται εκ των 

προτέρων κατόπιν συμφωνίας των τριών 

θεσμικών οργάνων. Ενδέχεται να 

διοργανωθούν πρόσθετες συνεδριάσεις, 

μεταξύ άλλων και σε τεχνικό επίπεδο, 

όταν κρίνεται απαραίτητο, κατά την 

περίοδο συνδιαλλαγής. 

 

Τροποποίηση  66 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Παράρτημα 

Μέρος Ε – σημείο 21 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 21α. Προκειμένου να αξιοποιείται 

πλήρως η περίοδος συνδιαλλαγής 21 

ημερών που ορίζεται από τη Συνθήκη και 

να έχουν τα θεσμικά όργανα τη 

δυνατότητα να επικαιροποιούν τις 

αντίστοιχες διαπραγματευτικές θέσεις 

τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο αναλαμβάνουν να εξετάζουν 
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την κατάσταση προόδου της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής σε κάθε συνεδρίαση των 

οικείων προπαρασκευαστικών οργάνων 

τους κατά τη διάρκεια της 

προαναφερθείσας περιόδου, και δεν την 

αφήνουν για τα τελευταία στάδια της 

διαδικασίας. 

 

Τροποποίηση  67 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Παράρτημα 

Μέρος Ζ – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Μέρος Ζ. Υπόλοιπο προς εκκαθάριση  Μέρος Ζ. Εκτέλεση του 

προϋπολογισμού, πληρωμές και υπόλοιπο 

προς εκκαθάριση 

 

Τροποποίηση  68 

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας 

Παράρτημα 

Μέρος Ζ – σημείο 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

36. Δεδομένου ότι πρέπει να 

εξασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των 

συνολικών πιστώσεων πληρωμών σε 

σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων ώστε να αποφεύγεται 

οιαδήποτε αφύσικη μετατόπιση του 

υπολοίπου προς εκκαθάριση από έτος σε 

έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να 

παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το 

επίπεδο του υπολοίπου προς εκκαθάριση 

προκειμένου να μετριάζεται ο κίνδυνος 

παρεμπόδισης της εφαρμογής ενωσιακών 

προγραμμάτων λόγω έλλειψης πιστώσεων 

πληρωμών στο τέλος του ΠΔΠ. 

 

Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα 

διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ των 

πληρωμών σε όλους τους τομείς, 

36. Δεδομένου ότι πρέπει να 

εξασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των 

συνολικών πιστώσεων πληρωμών σε 

σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων ώστε να αποφεύγεται 

οιαδήποτε αφύσικη μετατόπιση του 

υπολοίπου προς εκκαθάριση από έτος σε 

έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν να 

παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις 

προβλέψεις πληρωμών και το επίπεδο του 

υπολοίπου προς εκκαθάριση προκειμένου 

να μετριάζεται ο κίνδυνος παρεμπόδισης 

της εφαρμογής ενωσιακών προγραμμάτων 

λόγω έλλειψης πιστώσεων πληρωμών στο 

τέλος του ΠΔΠ. 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού, τα θεσμικά όργανα 
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εφαρμόζονται αυστηρά κανόνες 

αποδέσμευσης σε όλους τους τομείς, 

ιδίως οι κανόνες αυτόματης 

αποδέσμευσης. 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 

προϋπολογισμού, τα θεσμικά όργανα 

συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να 

αξιολογούν από κοινού την κατάσταση και 

τις προοπτικές όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού κατά το τρέχον και τα 

επόμενα έτη. Πρόκειται για ειδικές 

διοργανικές συνεδριάσεις στο κατάλληλο 

επίπεδο, πριν από τις οποίες η Επιτροπή 

παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την 

κατάσταση, ανά ταμείο και ανά κράτος 

μέλος, όσον αφορά την εκτέλεση των 

πληρωμών, τις υποβληθείσες αιτήσεις 

επιστροφών και τις αναθεωρημένες 

προβλέψεις. Ειδικότερα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να 

εκπληρώσει όλες τις δημοσιονομικές 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

υφιστάμενες και μελλοντικές αναλήψεις 

υποχρεώσεων κατά το διάστημα 2021 έως 

2027 σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

αναλύουν και συζητούν τις εκτιμήσεις της 

Επιτροπής όσον αφορά το απαιτούμενο 

επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών. 

συνεδριάζουν τακτικά προκειμένου να 

αξιολογούν από κοινού την κατάσταση και 

τις προοπτικές όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού κατά το τρέχον και τα 

επόμενα έτη. Πρόκειται για ειδικές 

διοργανικές συνεδριάσεις στο κατάλληλο 

επίπεδο, πριν από τις οποίες η Επιτροπή 

παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την 

κατάσταση, ανά ταμείο και ανά κράτος 

μέλος, όσον αφορά την εκτέλεση των 

πληρωμών, τις υποβληθείσες αιτήσεις 

επιστροφών και τις αναθεωρημένες 

βραχυπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις. Ειδικότερα, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να 

εκπληρώσει όλες τις δημοσιονομικές 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

υφιστάμενες και μελλοντικές αναλήψεις 

υποχρεώσεων κατά το διάστημα 2021 έως 

2027 σύμφωνα με το άρθρο 323 ΣΛΕΕ, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

αναλύουν και συζητούν τις εκτιμήσεις της 

Επιτροπής όσον αφορά το απαιτούμενο 

επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών. 

° 

°           ° 

 

51. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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Παράρτημα Ι – ΠΔΠ 2021-2027: Ανώτατα όρια και μέσα εκτός των ανωτάτων ορίων (τιμές 2018) 

 

(σε εκατ. EUR — τιμές 2018) 

 

Κείμενο που 

προτείνει η 

Επιτροπή 

Θέση του Κοινοβουλίου 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
Σύνολο  

2021-2027 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Σύνολο  

2021-2027 

I. Ενιαία αγορά, καινοτομία και 

ψηφιακή οικονομία 

166 303 31 035 31 006 31 297 30 725 30 615 30 757 30 574 216 010 

II. Συνοχή και αξίες 391 974 60 026 62 887 64 979 65 785 66 686 69 204 67 974 457 540 

εκ των οποίων: Οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή 

330 642 52 143 52 707 53 346 53 988 54 632 55 286 55 994 378 097 

III. Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον 336 623 57 780 57 781 57 789 57 806 57 826 57 854 57 881 404 718 

IV. Μετανάστευση και διαχείριση των 

συνόρων 

30 829 3 227 4 389 4 605 4 844 4 926 5 066 5 138 32 194 

V. Ασφάλεια και άμυνα 24 323 3 202 3 275 3 223 3 324 3 561 3 789 4 265 24 639 

VI. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος 

κόσμος 

108 929 15 368 15 436 15 616 15 915 16 356 16 966 17 729 113 386 

VII. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 75 602 10 388 10 518 10 705 10 864 10 910 11 052 11 165 75 602 

εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των 

θεσμικών οργάνων 

58 547 8 128 8 201 8 330 8 432 8 412 8 493 8 551 58 547 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1 134 583 181 025 185 293 188 215 189 262 190 880 194 688 194 727 1 324 089 

ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,11 % 1,29 % 1,31 % 1,31 % 1,30 % 1,30 % 1,31 % 1,29 % 1,30 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 104 805 174 088 176 309 186 391 187 490 188 675 189 961 191 398 1 294 311 

ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,08 % 1,24 % 1,24 % 1,30 % 1,29 % 1,28 % 1,28 % 1,27 % 1,27 % 

          

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΔΠ   

      

 

Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας 4 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 

1 400 200 200 200 200 200 200 200 1 400 

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΤΑΕΕ) 

4 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000 

Μηχανισμός ευελιξίας 7 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 14 000 

Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης 

Επενδύσεων 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη 9 223 753 970 1 177 1 376 1 567 1 707 1 673 9 223 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ 

26 023 4 953 5 170 5 377 5 576 5 767 5 907 5 873 38 623 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΠ + ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ 

1 160 606 185 978 190 463 193 592 194 838 196 647 200 595 200 600 1 362 712 

ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,14 % 1,32 % 1,34 % 1,35 % 1,34 % 1,34 % 1,35 % 1,33 % 1,34 % 

 

 

Παράρτημα ΙΙ – ΠΔΠ 2021-2027: Ανώτατα όρια και μέσα εκτός των ανωτάτων ορίων (τρέχουσες τιμές) 

 

(εκατ. EUR – τρέχουσες τιμές) 

 

Κείμενο που 

προτείνει η 

Επιτροπή 

Θέση του Κοινοβουλίου 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
Σύνολο  

2021-2027 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Σύνολο  

2021-2027 

I. Ενιαία αγορά, καινοτομία και 

ψηφιακή οικονομία 

187 370 32 935 33 562 34 555 34 601 35 167 36 037 36 539 243 395 

II. Συνοχή και αξίες 442 412 63 700 68 071 71 742 74 084 76 601 81 084 81 235 516 517 

εκ των οποίων: Οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή 

373 000 55 335 57 052 58 899 60 799 62 756 64 776 66 918 426 534 

III. Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον 378 920 61 316 62 544 63 804 65 099 66 424 67 785 69 174 456 146 

IV. Μετανάστευση και διαχείριση των 

συνόρων 

34 902 3 425 4 751 5 084 5 455 5 658 5 936 6 140 36 448 
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V. Ασφάλεια και άμυνα 27 515 3 397 3 545 3 559 3 743 4 091 4 439 5 098 27 872 

VI. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος 

κόσμος 

123 002 16 308 16 709 17 242 17 923 18 788 19 878 21 188 128 036 

VII. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 85 287 11 024 11 385 11 819 12 235 12 532 12 949 13 343 85 287 

εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των 

θεσμικών οργάνων 

66 028 8 625 8 877 9 197 9 496 9 663 9 951 10 219 66 028 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1 279 408 192 105 200 567 207 804 213 140 219 261 228 107 232 717 1 493 701 

ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,11 % 1,29 % 1,31 % 1,31 % 1,30 % 1,30 % 1,31 % 1,29 % 1,30 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 246 263 184 743 190 843 205 790 211 144 216 728 222 569 228 739 1 460 556 

ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,08 % 1,24 % 1,24 % 1,30 % 1,29 % 1,28 % 1,28 % 1,27 % 1,27 % 

          

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΔΠ   

      

 

Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας 4 734 1 061 1 082 1 104 1 126 1 149 1 172 1 195 7 889 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 

1 578 212 216 221 225 230 234 239 1 578 

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΤΑΕΕ) 

4 734 1 061 1 082 1 104 1 126 1 149 1 172 1 195 7 889 

Μηχανισμός ευελιξίας 7 889 2 122 2 165 2 208 2 252 2 297 2 343 2 390 15 779 

Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης 

Επενδύσεων 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη 10 500 800 1 050 1 300 1 550 1 800 2 000 2 000 10 500 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ 

29 434 5 256 5 596 5 937 6 279 6 624 6 921 7 019 43 633 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΠ + ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΔΠ 

1 308 843 197 361 206 163 213 741 219 419 225 885 235 028 239 736 1 537 334 

ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,14 % 1,32 % 1,34 % 1,35 % 1,34 % 1,34 % 1,35 % 1,33 % 1,34 % 
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Παράρτημα III – ΠΔΠ 2021-2027: κατανομή ανά πρόγραμμα (τιμές 2018) 

 

ΣΗΜ.: Για λόγους σύγκρισης, ο πίνακας ακολουθεί τη δομή των μεμονωμένων 

προγραμμάτων της ΕΕ όπως προτείνονται από την Επιτροπή, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων 

αλλαγών που μπορεί να ζητηθούν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας που οδηγεί 

στην έγκριση των εν λόγω προγραμμάτων. 

 

(σε εκατ. EUR — τιμές 2018) 

 ΠΔΠ 2014-

2020 (ΕΕ-27 

+ ΕΤΑ) 

Πρόταση της 

Επιτροπής 

2021-2027 

Θέση του 

Κοινοβουλίου 

2021-2027 

I. Ενιαία αγορά, καινοτομία και 

ψηφιακή οικονομία 

116 361 166 303 216 010 

1. Έρευνα και καινοτομία 69 787 91 028 127 537 

Ορίζων Ευρώπη 64 674 83 491 120 000 

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης 

Ευρατόμ 

2 119 2 129 2 129 

Διεθνής Θερμοπυρηνικός 

Πειραματικός Αντιδραστήρας (ITER)  

2 992 5 406 5 406 

Άλλο 2 2 2 

2. Ευρωπαϊκές στρατηγικές 

επενδύσεις 

31 886 44 375 51 798 

Ταμείο InvestEU 3 968 13 065 14 065 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (συνολική συνεισφορά τομέα 

1) 

περιλαμβάνονται: 

17 579 21 721 28 083 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» - Μεταφορές  

12 393 11 384 17 746 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» - Ενέργεια 

4 185 7 675 7 675 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» - Ψηφιακή οικονομία 

1 001 2 662 2 662 

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 172 8 192 8 192 

Other 9 097 177 177 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 1 069 1 220 1 281 

3. Ενιαία αγορά 5 100 5 672 8 423 

Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά 

(περιλαμβανομένων των 

προγραμμάτων COSME) 

3 547 3 630 5 823 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της απάτης 

156 161 322 

Συνεργασία στον τομέα της 

φορολογίας (FISCALIS) 

226 239 300 

Συνεργασία στον τομέα των τελωνείων 

(CUSTOMS) 

536 843 843 

Βιώσιμος τουρισμός   300 

Άλλο 61 87 87 
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Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 575 714 748 

4. Διάστημα 11 502 14 404 15 225 

Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα 11 308 14 196 15 017 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 194 208 208 

Περιθώριο -1 913 10 824 13 026 

II. Συνοχή και αξίες 387 250 391 974 457 540 

5. Περιφερειακή ανάπτυξη και 

συνοχή 

272 647 242 209 272 647 

ΕΤΠΑ + Ταμείο Συνοχής 

περιλαμβάνονται: 

272 411 241 996 272 411 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

196 564 200 622  

Ταμείο Συνοχής 75 848 41 374  

Εκ των οποίων συνεισφορά στον 

μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» - 

Μεταφορές 

11 487 10 000  

Στήριξη της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας 

236 213 236 

6. Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση 

273 22 281 22 281 

Πρόγραμμα στήριξης των 

μεταρρυθμίσεων  

185 22 181 22 181 

Προστασία του ευρώ από την 

παραχάραξη και την κιβδηλεία 

7 7 7 

Άλλο 81 93 93 

7. Επένδυση στο ανθρώπινο 

δυναμικό, στην κοινωνική συνοχή 

και στις αξίες 

115 729 123 466 157 612 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 

(περιλαμβανομένης μιας εγγύησης για 

παιδιά ύψους 5,9 δισ. EUR) 

96 216 89 688 106 781 

Εκ των οποίων υγεία, απασχόληση και 

κοινωνική καινοτομία 

1 075 1 042 1 095 

Erasmus+ 13 699 26 368 41 097 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 373 1 113 1 113 

Δημιουργική Ευρώπη 1 403 1 642 2 806 

Δικαιοσύνη 316 271 316 

Δικαιώματα και αξίες, 

περιλαμβανομένων τουλάχιστον 500 

εκατ. EUR για το σκέλος: αξίες της 

Ένωσης 

594 570 1 627 

Άλλο 1 158 1 185 1 185 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 1 971 2 629 2 687 

Περιθώριο -1 399 4 018 4 999 

III. Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον 399 608 336 623 404 718 

8. Γεωργική πολιτική και θαλάσσια 

πολιτική 

390 155 330 724 391 198 

ΕΓΤΕ + ΕΓΤΑΑ περιλαμβάνονται: 382 855 324 284 383 255 
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Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 

286 143 254 247  

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

96 712 70 037  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας 

6 243 5 448 6 867 

Άλλο 962 878 962 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 95 113 113 

9. Περιβάλλον και δράση για το 

κλίμα 

3 492 5 085 11 520 

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη 

Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

3 221 4 828 6 442 

Ταμείο για τη δίκαιη ενεργειακή 

μετάβαση 

  4 800 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 272 257 278 

Περιθώριο 5 960 814 1 999 

IV. Μετανάστευση και διαχείριση 

των συνόρων 

10 051 30 829 32 194 

10. Μετανάστευση 7 180 9 972 10 314 

Ταμείο ασύλου και μετανάστευσης 6 745 9 205 9 205 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί* 435 768 1 109 

11. Διαχείριση συνόρων 5 492 18 824 19 848 

Ταμείο για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των συνόρων 

2 773 8 237 8 237 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί* 2 720 10 587 11 611 

Περιθώριο -2 621 2 033 2 033 

V. Ασφάλεια και άμυνα 1 964 24 323 24 639 

12. Ασφάλεια 3 455 4 255 4 571 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 1 200 2 210 2 210 

Παροπλισμός πυρηνικών 

εγκαταστάσεων 

περιλαμβάνονται: 

1 359 1 045 1 359 

Παροπλισμός πυρηνικών 

εγκαταστάσεων (Λιθουανία) 

459 490 692 

Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός 

(περιλαμβανομένων της Βουλγαρίας και 

της Σλοβακίας) 

900 555 667 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 896 1 001 1 002 

13. Άμυνα 575 17 220 17 220 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 575 11 453 11 453 

Στρατιωτική κινητικότητα 0 5 767 5 767 

14. Αντιμετώπιση κρίσεων 1 222 1 242 1 242 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της 

Ένωσης (rescEU) 

560 1 242 1 242 

Άλλο 662  p.m.  p.m. 

Περιθώριο -3 289 1 606 1 606 

VI. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος 

κόσμος 

96 295 108 929 113 386 
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15. Εξωτερική δράση 85 313 93 150 96 809 

Μέσο (-α) για τη στήριξη των 

πολιτικών γειτονίας και ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένων του διαδόχου 

του ΕΤΑ και ενός επενδυτικού 

σχεδίου για την Αφρική 

71 767 79 216 82 716 

Ανθρωπιστική βοήθεια 8 729 9 760 9 760 

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 

2 101 2 649 2 649 

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη 

(περιλαμβανομένης της Γροιλανδίας) 

594 444 594 

Άλλο 801 949 949 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 144 132 141 

16. Προενταξιακή βοήθεια 13 010 12 865 13 010 

Προενταξιακή βοήθεια 13 010 12 865 13 010 

Περιθώριο -2 027 2 913 3 567 

VII. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 70 791 75 602 75 602 

Ευρωπαϊκά σχολεία και συντάξεις  14 047 17 055 17 055 

Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών 

οργάνων 

56 744 58 547 58 547 

    

ΣΥΝΟΛΟ 1 082 320 1 134 583 1 324 089 

% του ΑΕΕ (ΕΕ-27) 1,16 % 1,11 % 1,30 % 
* Το ποσό του ΕΚ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στις ομάδες 10 και 11 περιλαμβάνει τον 

δημοσιονομικό αντίκτυπο των προτάσεων της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 για την EASO και την 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. 

 

Παράρτημα IV– ΠΔΠ 2021-2027: κατανομή ανά πρόγραμμα (τρέχουσες τιμές) 

 

(εκατ. EUR – τρέχουσες τιμές) 

 ΠΔΠ 2014-

2020 (ΕΕ-27 

+ ΕΤΑ) 

Πρόταση της 

Επιτροπής 

2021-2027 

Θέση του 

Κοινοβουλίου 

2021-2027 

I. Ενιαία αγορά, καινοτομία και 

ψηφιακή οικονομία 

114 538 187 370 243 395 

1. Έρευνα και καινοτομία 68 675 102 573 143 721 

Ορίζων Ευρώπη 63 679 94 100 135 248 

Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης 

Ευρατόμ 

2 085 2 400 2 400 

Διεθνής Θερμοπυρηνικός 

Πειραματικός Αντιδραστήρας (ITER)  

2 910 6 070 6 070 

Άλλο 1 3 3 

2. Ευρωπαϊκές στρατηγικές 

επενδύσεις 

31 439 49 973 58 340 

Ταμείο InvestEU 3 909 14 725 15 852 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» (συνολική συνεισφορά τομέα 

1) 

17 435 24 480 31 651 
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περιλαμβάνονται: 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» - Μεταφορές  

12 281 12 830 20 001 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» - Ενέργεια 

4 163 8 650 8 650 

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη» - Ψηφιακή οικονομία 

991 3 000 3 000 

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 169 9 194 9 194 

Άλλο 8 872 200 200 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 1 053 1 374 1 444 

3. Ενιαία αγορά 5 017 6 391 9 494 

Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά 

(περιλαμβανομένων των 

προγραμμάτων COSME) 

3 485 4 089 6 563 

Πρόγραμμα της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της απάτης 

153 181 363 

Συνεργασία στον τομέα της 

φορολογίας (FISCALIS) 

222 270 339 

Συνεργασία στον τομέα των τελωνείων 

(CUSTOMS) 

526 950 950 

Βιώσιμος τουρισμός   338 

Άλλο 59 98 98 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 572 804 843 

4. Διάστημα 11 274 16 235 17 160 

Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα 11 084 16 000 16 925 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 190 235 235 

Περιθώριο -1 866 12 198 14 680 

II. Συνοχή και αξίες 380 738 442 412 516 517 

5. Περιφερειακή ανάπτυξη και 

συνοχή 

268 218 273 240 307 578 

ΕΤΠΑ + Ταμείο Συνοχής 

περιλαμβάνονται: 

267 987 273 000 307 312 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

193 398 226 308  

Ταμείο Συνοχής 74 589 46 692  

Εκ των οποίων συνεισφορά στον 

μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» - 

Μεταφορές 

11 306 11 285  

Στήριξη της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας 

231 240 266 

6. Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση 

275 25 113 25 113 

Πρόγραμμα στήριξης των 

μεταρρυθμίσεων  

188 25 000 25 000 

Προστασία του ευρώ από την 

παραχάραξη και την κιβδηλεία 

7 8 8 

Άλλο 79 105 105 

7. Επένδυση στο ανθρώπινο 113 636 139 530 178 192 
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δυναμικό, στην κοινωνική συνοχή 

και στις αξίες 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 

(περιλαμβανομένης μιας εγγύησης για 

παιδιά ύψους 5,9 δισ. EUR σε τιμές 

2018) 

94 382 101 174 120 457 

Εκ των οποίων υγεία, απασχόληση και 

κοινωνική καινοτομία 

1 055 1 174 1 234 

Erasmus+ 13 536 30 000 46 758 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 378 1 260 1 260 

Δημιουργική Ευρώπη 1 381 1 850 3 162 

Justice  305 356 

Δικαιώματα και αξίες, 

περιλαμβανομένων τουλάχιστον 500 

εκατ. EUR σε τιμές 2018 για το 

σκέλος: αξίες της Ένωσης 

 642 1 834 

Άλλο 1 131 1 334 1 334 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 1 936 2 965 3 030 

Περιθώριο -1 391 4 528 5 634 

III. Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον 391 849 378 920 456 146 

8. Γεωργική πολιτική και θαλάσσια 

πολιτική 

382 608 372 264 440 898 

ΕΓΤΕ + ΕΓΤΑΑ περιλαμβάνονται: 375 429 365 006 431 946 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 

280 351 286 195  

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

95 078 78 811  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας 

6 139 6 140 7 739 

Άλλο 946 990 1 085 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 94 128 128 

9. Περιβάλλον και δράση για το 

κλίμα 

3 437 5 739 12 995 

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη 

Δράση για το Κλίμα (LIFE) 

3 170 5 450 7 272 

Ταμείο για τη δίκαιη ενεργειακή 

μετάβαση 

  5 410 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 267 289 313 

Περιθώριο 5 804 918 2 254 

IV. Μετανάστευση και διαχείριση 

των συνόρων 

9 929 34 902 36 448 

10. Μετανάστευση 7 085 11 280 11 665 

Ταμείο ασύλου και μετανάστευσης 6 650 10 415 10 415 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί* 435 865 1 250 

11. Διαχείριση συνόρων 5 439 21 331 22 493 

Ταμείο για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των συνόρων 

2 734 9 318 9 318 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί* 2 704 12 013 13 175 
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Περιθώριο -2 595 2 291 2 291 

V. Ασφάλεια και άμυνα 1 941 27 515 27 872 

12. Ασφάλεια 3 394 4 806 5 162 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 1 179 2 500 2 500 

Παροπλισμός πυρηνικών 

εγκαταστάσεων 

περιλαμβάνονται: 

1 334 1 178 1 533 

Παροπλισμός πυρηνικών 

εγκαταστάσεων (Λιθουανία) 

451 552 780 

Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός 

(περιλαμβανομένων της Βουλγαρίας και 

της Σλοβακίας) 

883 626 753 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 882 1 128 1 129 

13. Άμυνα 590 19 500 19 500 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 590 13 000 13 000 

Στρατιωτική κινητικότητα 0 6 500 6 500 

14. Αντιμετώπιση κρίσεων 1 209 1 400 1 400 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της 

Ένωσης (rescEU) 

561 1 400 1 400 

Άλλο 648  p.m. p.m 

Περιθώριο -3 253 1 809 1 809 

VI. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος 

κόσμος 

93 381 123 002 128 036 

15. Εξωτερική δράση 82 569 105 219 109 352 

Μέσο (-α) για τη στήριξη των 

πολιτικών γειτονίας και ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένων του διαδόχου 

του ΕΤΑ και ενός επενδυτικού 

σχεδίου για την Αφρική 

70 428 89 500 93 454 

Ανθρωπιστική βοήθεια 8 561 11 000 11 000 

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 

2 066 3 000 3 000 

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη 

(περιλαμβανομένης της Γροιλανδίας) 

582 500 669 

Other 790 1 070 1 070 

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 141 149 159 

16. Προενταξιακή βοήθεια 12 799 14 500 14 663 

Προενταξιακή βοήθεια 12 799 14 500 14 663 

Περιθώριο -1 987 3 283 4 020 

VII. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 69 584 85 287 85 287 

Ευρωπαϊκά σχολεία και συντάξεις  13 823 19 259 19 259 

Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών 

οργάνων 

55 761 66 028 66 028 

    

ΣΥΝΟΛΟ 1 061 960 1 279 408 1 493 701 

% του ΑΕΕ (ΕΕ-27) 1,16 % 1,11 % 1,30 % 
* Το ποσό του ΕΚ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στις ομάδες 10 και 11 περιλαμβάνει τον 

δημοσιονομικό αντίκτυπο των προτάσεων της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 για την EASO και την 
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Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(COM(2018)0322 – 2018/0166R(APP)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marietje Schaake 

 

 

PA_Consent_Interim 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεση που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει, υπό το φως των αυξανόμενων προκλήσεων που επηρεάζουν την παγκόσμια και 

περιφερειακή σταθερότητα, την ανάγκη σημαντικής αύξησης των πιστώσεων για την 

εξωτερική δράση της ΕΕ στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(ΠΔΠ), με παράλληλη διατήρηση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με βάση τις αξίες 

της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των θεμελιωδών ελευθεριών· σημειώνει την συγκρατημένη αύξηση της 

χρηματοδότησης σε πραγματικούς όρους που προτείνεται από την Επιτροπή και ζητεί 

μια περαιτέρω σχετική αύξηση στις υποχρεώσεις εξωτερικής δράσης, η οποία πρέπει να 

διατηρηθεί κατά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις· 

2. υπενθυμίζει τη θέση του ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας, ο Μηχανισμός 

Προενταξιακής Βοήθειας (IPA III)  και το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και οι στόχοι τους, θα πρέπει να διατηρηθούν 

ανεξάρτητα, λόγω της ειδικής τους φύσης, και τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων πολιτικών· ενθαρρύνει την ενίσχυση της σύνδεσης 

μεταξύ θεματικών και γεωγραφικών προγραμμάτων, δεδομένου του διατομεακού 

χαρακτήρα πολλών θεμάτων, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η 

καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των ατόμων με αναπηρία, και η κλιματική 

αλλαγή· υπενθυμίζει επίσης το αίτημά του για διατήρηση της υφιστάμενης 

χρηματοοικονομικής ισορροπίας κατά την κατανομή των πόρων μεταξύ της νότιας και 

της ανατολικής γειτονιάς της ΕΕ·  

3. υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) είναι ο 

μόνος μηχανισμός της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα, 

μέσω της διαμεσολάβησης, του διαλόγου και της συμφιλίωσης· εκφράζει τη λύπη του 
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για το γεγονός ότι σημαντικές πτυχές του IcSP, όπως η στήριξη των επιτροπών 

συμφιλίωσης, οι δράσεις για τα παιδιά στρατιώτες, η καταπολέμηση της παράνομης 

χρήσης πυροβόλων όπλων και η αποκατάσταση των θυμάτων ένοπλης βίας, δεν 

περιλαμβάνονται στην ισχύουσα πρόταση της Επιτροπής για την θέσπιση του 

Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI)·  

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση ένταξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στον προϋπολογισμό της ΕΕ και ζητεί την ενίσχυση των ελεγκτικών 

εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

5. ζητεί επιμόνως να συμπεριληφθούν ειδικοί στόχοι για τη διάσταση του φύλου με 

αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τον εν λόγω τομέα· 

6. επαναλαμβάνει ότι η μεταρρύθμιση της τρέχουσας αρχιτεκτονικής των μέσων 

εξωτερικής χρηματοδότησης οφείλει να ενισχύσει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τον 

δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο, την αποδοτικότητα και τη συνοχή, 

λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης· τονίζει ότι οι στόχοι 

αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς μια στιβαρή δομή διακυβέρνησης που θα 

προβλέπει πολιτικό έλεγχο, θα έχει στρατηγικό προσανατολισμό, δεν θα επιτρέπει 

αποκλεισμούς και θα διασφαλίζει τη λογοδοσία, περιλαμβάνοντας σαφείς στόχους, 

σημεία αναφοράς και μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης, και μια 

βελτιωμένη προσέγγιση που θα βασίζεται στις επιδόσεις κατά την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού· τονίζει, επίσης, τη σημασία της διασφάλισης της συμμετοχής της 

κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία και την εφαρμογή της εξωτερικής δράσης της 

ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για τον 

μηχανισμό γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας και τον μηχανισμό 

προενταξιακής βοήθειας  δεν περιέχουν σχεδόν καμία διάταξη σχετικά με τις πτυχές της 

διακυβέρνησης, και για το ότι δεν προβλέπεται ειδικός μηχανισμός για τη συμμετοχή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε στρατηγικές επιλογές όσον αφορά τις 

προτεραιότητες και τη χρηματοδότηση· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι οι προτάσεις δεν 

είναι αποδεκτές υπό την παρούσα μορφή τους· 

7. αναγνωρίζει την ανάγκη αυξημένης ευελιξίας· επιμένει, ωστόσο, ότι τα κεφάλαια που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των προτεινόμενων «αναδυόμενων προκλήσεων και 

προτεραιοτήτων» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση άλλων 

στόχων, όπως η διαχείριση της μετανάστευσης και η ασφάλεια, και ότι η μεγαλύτερη 

ευελιξία δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των μακροπρόθεσμων στόχων πολιτικής και να 

μειώσει τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό 

προσανατολισμό και έλεγχο· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν σαφή 

κριτήρια σχετικά με τον τρόπο κατανομής των αποθεματικών κεφαλαίων και να 

συμπεριληφθεί ο κατάλληλος μηχανισμός παρακολούθησης·  

8. επικρίνει έντονα το γεγονός ότι η βάσει επιδόσεων κατανομή των κονδυλίων του 

Άρθρου 17 περιλαμβάνει την «συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης» μεταξύ των 

κριτηρίων για συμπληρωματικά χρηματοδοτικά κονδύλια· τονίζει ότι ο αρχικός σκοπός 

της αρχής «more for more» (περισσότερη στήριξη για περισσότερη δημοκρατία), ήταν 

η δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων με εκείνες τις γειτονικές χώρες που 

σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο προς την κατεύθυνση της δημοκρατικής 

μεταρρύθμισης και ότι η «συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης» υποσκάπτει σοβαρά 
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την προσέγγιση αυτή και την τήρηση εκ μέρους της ΕΕ των αρχών που 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ· 

9. τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου σχετικά με την εξωτερική 

βοήθεια της ΕΕ, μεταξύ άλλων, μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στη στρατηγική πολιτική καθοδήγηση των μέσων εξωτερικής δράσης 

της ΕΕ· 

10. θεωρεί ότι οι δαπάνες στο πλαίσιο του αμυντικού συμπλέγματος θα πρέπει να 

προορίζονται μόνο για αμυντικούς σκοπούς, όπως οι δράσεις άμυνας στο πλαίσιο του 

μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και του 

προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και των 

εγκαταστάσεων διπλής χρήσης ως βασικών συντελεστών αποτελεσματικότερης άμυνας 

και ισχυρότερων πολιτικοστρατιωτικών συνεργειών. 

11. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της ισότητας των φύλων στην κατάρτιση 

του προϋπολογισμού σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ΣΛΕΕ· 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Željana Zovko 

 

 

PA_Consent_Interim 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική της Ένωσης στον 

τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των 

στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, πρωταρχικός εκ των οποίων είναι η 

μείωση, και μακροπρόθεσμα η εξάλειψη, της φτώχειας· τονίζει ότι η πολιτική της 

Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι αντίστοιχες πολιτικές των 

κρατών μελών αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΣΕΕ, η πολιτική της συνεργασίας για την 

ανάπτυξη συμβάλλει στους στόχους της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· ζητεί να τηρούνται 

πλήρως οι νομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από τη ΣΛΕΕ και τη ΣΕΕ και να 

αναπτυχθεί ένα εξωτερικό μέσο με αναπτυξιακό προσανατολισμό στο επόμενο ΠΔΠ 

2021-2027· 

2. υπενθυμίζει την ανάγκη να αυξηθούν τα υφιστάμενα επίπεδα της επίσημης 

αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) στον τομέα του ΠΔΠ για τη μελλοντική εξωτερική 

δράση, και επικροτεί τη συγκρατημένη αύξηση (σε τιμές του 2018) που πρότεινε η 

Επιτροπή· 

3. σημειώνει ότι η πρόταση για τον μηχανισμό γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς 

συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) αντικατοπτρίζει μια νέα προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική 

και στην πολιτική ανάπτυξης η οποία δεν είναι συμβατή με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ· 

υπογραμμίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας θα πρέπει να αποτελεί τον τελικό στόχο των 

αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ, και ότι η εξάλειψη της φτώχειας, όπως και η βιώσιμη, 

ανθρώπινη, περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση των 

ανισοτήτων, της αδικίας και του αποκλεισμού, η χρηστή διακυβέρνηση, η ειρήνη και η 
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ασφάλεια, πρέπει να αποτελούν πρωταρχικούς στόχους των εξωτερικών 

χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ, παράλληλα με τις δεσμεύσεις της 

Ένωσης όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), σύμφωνα με το άρθρο 

208 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ· 

4. υπενθυμίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ για την υλοποίηση των ΣΒΑ, του προγράμματος 

δράσης της Αντίς Αμπέμπα για την αναπτυξιακή χρηματοδότηση και της Συμφωνίας 

του Παρισιού για το κλίμα πρέπει να καθοδηγούν την ενωσιακή αναπτυξιακή πολιτική· 

θεωρεί ότι η ενωσιακή υποστήριξη για την εν λόγω υλοποίηση στις αναπτυσσόμενες 

χώρες πρέπει να ακολουθεί μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα και να εστιάζει σε 

μακροπρόθεσμους στόχους όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η αντιμετώπιση των 

ανισοτήτων, της αδικίας και του αποκλεισμού, η προώθηση της δημοκρατικής 

διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, μεταξύ 

άλλων με την προώθηση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών, καθώς και την 

ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)· 

5. υπογραμμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εξωτερικά μέσα 

ασκούνται βάσει πολιτικής, εξυπηρετώντας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την 

επίτευξη των στόχων των συναφών πολιτικών, όπως ορίζονται από τις Συνθήκες· 

υπενθυμίζει ότι τα εσωτερικά συμφέροντα της ΕΕ δεν θα πρέπει να κατευθύνουν το 

θεματολόγιό της για τη γειτονία, την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική και διεθνή 

συνεργασία· υπογραμμίζει την αντίθεσή του στην εργαλειοποίηση της βοήθειας· 

6. επισημαίνει ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης οι οποίες προκύπτουν από την επιδείνωση 

των συνθηκών ασφάλειας στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση των 

μεταναστευτικών ροών προς την Ένωση απαιτούν αύξηση της χρηματοδότησης στο 

επόμενο ΠΔΠ· σημειώνει ότι οι νέες αυτές προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

σε συνδυασμό με τους ΣΒΑ· εκτιμά ότι η δημιουργία του ΜΓΑΔΣ ενέχει τον κίνδυνο 

να οξυνθούν τα προβλήματα που επισημάνθηκαν κατά την ενδιάμεση επανεξέταση των 

εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, όπου υπογραμμίστηκε ότι οι αυξανόμενες 

απαιτήσεις από άλλους τομείς πολιτικής έχουν απομακρύνει την ενωσιακή αναπτυξιακή 

πολιτική από τη μείωση της φτώχειας· επισημαίνει ότι παρόλο που είναι άκρως 

επιθυμητή η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό, δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως 

αύξηση της αναπτυξιακής χρηματοδότησης· 

7. υπενθυμίζει ότι η βοήθεια που παρέχεται σε μια χώρα, στο πλαίσιο των ενωσιακών 

προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας, θα πρέπει να συμπληρώνει την εξωτερική 

πολιτική και ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι η αναπτυξιακή χρηματοδότηση 

χρησιμοποιείται μόνο για αναπτυξιακούς στόχους και σκοπούς, και όχι για να 

καλυφθούν δαπάνες που συνδέονται με την επίτευξη διαφόρων στόχων, όπως ο 

συνοριακός έλεγχος ή οι πολιτικές για την καταπολέμηση της μετανάστευσης· 

8. επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός του μέσου συνεργασίας θα πρέπει να επιτρέπει επαρκή 

ευελιξία για την προσαρμογή των προγραμμάτων στις συγκεκριμένες ανάγκες των 

τρίτων χωρών· επαναλαμβάνει ότι σημαντικό μερίδιο των ενωσιακών ενισχύσεων θα 

πρέπει να χορηγείται σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) που είναι ο πρωταρχικός 

στόχος της ΕΑΒ· τονίζει ότι η διασφάλιση της αποδοτικότητας, της 

αποτελεσματικότητας, της προβολής και της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής κατά 
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την εφαρμογή της, η διασφάλιση της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών (ΟΚΠ), και η εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα όσον αφορά 

την αναπτυξιακή συνεργασία, καθώς και η εισαγωγή ενός ποσοστού αναφοράς της 

τάξεως του 20% των κονδυλίων για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες συνιστούν βασικές 

αναπτυξιακές πτυχές που θα πρέπει να διατηρηθούν και να βελτιωθούν στο πλαίσιο του 

επόμενου ΠΔΠ· 

9. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και η χειραφέτηση των γυναικών 

και των κοριτσιών πρέπει να αποτελούν σημαντικό στόχο σε όλα τα προγράμματα, 

γεωγραφικά και θεματικά· εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συνεκτιμά 

τη διάσταση του φύλου και την ύπαρξη συγκρούσεων· 

10. επισημαίνει ότι ο προτεινόμενος ΜΓΑΔΣ περιλαμβάνει διάφορους μηχανισμούς 

ευελιξίας, όπως αποθέματα, «μαξιλάρια» και πλαίσια ταχείας αντίδρασης· τονίζει ότι τα 

αποτελέσματα τις αυξανόμενης ευελιξίας όσον αφορά την προβλεψιμότητα της ΕΑΒ θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται δεόντως· ζητεί αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο και μια 

σαφέστερη επεξεργασία όσον αφορά τις δομές και τη διακυβέρνησή της· επισημαίνει 

με ανησυχία το γεγονός ότι στους στόχους δεν γίνεται ρητά λόγος για την εξάλειψη της 

φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους ΣΒΑ και την καταπολέμηση της ανισότητας· 

υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται ρητά στους 

στόχους του προτεινόμενου μέσου προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα στο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη· 

11. εφιστά την προσοχή στις ανεκπλήρωτες διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύμφωνα με τις οποίες πρόκειται να αυξηθεί η ΕΑΒ στο 0,7% του ακαθάριστου 

εθνικού προϊόντος (ΑΕΕ), εκ των οποίων το 20 % θα διατίθεται για την ανθρώπινη 

ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, και 0,2 % του ΑΕΕ για τις ΛΑΧ, έως το 2030, 

καθώς και για την παροχή νέας και επιπρόσθετης χρηματοδότησης για τη δράση για το 

κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες· υποστηρίζει ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται δεόντως στο ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027· 

12. επικροτεί και ζητεί τη διατήρηση της προτεινόμενης επιλεξιμότητας του μέσου κατά 

92% της ΕΑΒ· ζητεί την οριοθέτηση τουλάχιστον του 20% της ΕΑΒ, σε όλα τα 

προγράμματα, γεωγραφικά και θεματικά, ετησίως και κατά τη διάρκεια του ΜΓΑΔΣ, 

για την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, ούτως ώστε να υποστηρίζεται 

και να ενισχύεται η παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η υγεία 

(συμπεριλαμβανομένης της διατροφής), η εκπαίδευση και η κοινωνική προστασία, 

ιδίως στα πλέον περιθωριοποιημένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και 

των παιδιών· ζητεί να αξιοποιείται το 85 % τουλάχιστον της ΕΑΒ αποκλειστικά για 

δράσεις με κύριο ή σημαντικό στόχο την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα και τη 

χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών, σε όλα τα προγράμματα, γεωγραφικά 

και θεματικά, ετησίως και κατά τη διάρκεια των δράσεών της· τονίζει ότι επιπλέον, το 

20 % των δράσεων αυτών θα πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο την ισότητα των φύλων 

και τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να 

διατίθεται το 50% του συνολικού μέσου σε στόχους και δράσεις σχετικούς με το κλίμα 

και το περιβάλλον· 

13. εκτιμά ότι στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να συνεκτιμάται η διάσταση του 

φύλου και η ύπαρξη συγκρούσεων, και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη 
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της τη διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού· 

14. υπενθυμίζει ότι η βοήθεια που παρέχεται σε μία χώρα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από 

συμφωνίες για θέματα μετανάστευσης τις οποίες συνάπτει η ΕΕ με αυτή τη χώρα, και 

ότι δεν θα πρέπει να εκτρέπεται η χρηματοδότηση από φτωχές χώρες και περιφέρειες 

προς τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ή προς τις χώρες διέλευσης των 

μεταναστών στην πορεία τους προς την Ευρώπη απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται επί 

της μεταναστευτικής διαδρομής· 

15. επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στον προϋπολογισμό της ΕΕ, προβλέποντας εξίσου την πλήρη 

προσθετικότητα των κεφαλαίων που μεταφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο· 

16. επικροτεί τη σύσταση ενός ειδικού μέσου για τη συνεργασία με τις υπερπόντιες χώρες 

και εδάφη (ΥΧΕ), με στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξής τους και την 

προώθηση των αξιών και των προτύπων της Ένωσης σε ολόκληρο τον κόσμο· τονίζει, 

ωστόσο, την ανάγκη να παρέχονται επαρκείς χρηματοοικονομικοί πόροι στο μέσο αυτό, 

που να κατανέμονται με τρόπο καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διαφόρων 

ΥΧΕ και πιο ισορροπημένο μεταξύ τους· 

17. αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή, ούτως ώστε να 

αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη γραμμή ανθρωπιστικής βοήθειας του προϋπολογισμού 

στο επόμενο ΠΔΠ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η αύξηση αυτή δεν ανταποκρίνεται ακόμη 

στο επίπεδο των αναγκών, οι οποίες έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2011· 

18. τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας το επόμενο ΠΔΠ να είναι συμβατό στο σύνολό του 

με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζει το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, 

και να συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ· 

19. υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στις συνθήκες της ΕΕ και ότι 

πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ προκειμένου 

εξασφαλίζεται η ισότητα στην πράξη· τονίζει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του 

φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του ΠΔΠ, με τη συμπερίληψη σαφούς δέσμευσης στον κανονισμό για το ΠΔΠ· 

20. επικροτεί το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής και την αυξημένη χρηματοδότηση για το 

αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, εν όψει της ανάγκης αντιμετώπισης και των 

εσωτερικών κρίσεων· υπενθυμίζει την ανάγκη διασφάλισης της προτεραιότητας για 

περιπτώσεις αιφνίδιας επέλευσης ανθρωπιστικών κρίσεων εκτός της ΕΕ· 

21. τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί η ευκαιρία του επόμενου ΠΔΠ για τη χρηματοδοτική 

στήριξη επιχειρήσεων, υπό την έννοια των δραστηριοτήτων σύνδεσης αρωγής, 

αποκατάστασης και ανάπτυξης (ΣΑΑΑ)· υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση της σύνδεσης 

ανθρωπιστικής βοήθειας-ανάπτυξης απαιτεί τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας 

των αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και μια αλλαγή 

νοοτροπίας από την έμφαση στο ρόλο της ΕΕ ως δωρητή, προς μεγαλύτερη 

επιχειρησιακή ευελιξία και ανάληψη κινδύνου, για τη στήριξη της ΣΑΑΑ, την 

ανθεκτικότητα των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους, την έγκαιρη αποκατάσταση 

και ανασυγκρότηση· ζητεί την ενίσχυση του πολυετούς προγραμματισμού και της 

χρηματοδότησης για ενωσιακές ανθρωπιστικές δραστηριότητες, καθώς και τη 
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συστηματική εισαγωγή τροποποιητών κρίσης στις ενωσιακές αναπτυξιακές 

δραστηριότητες, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική συνεισφορά των 

εταίρων της ΕΕ στην υλοποίηση της σύνδεσης· 

22. υπογραμμίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 πρέπει να διατηρήσει και να βελτιώσει την 

εποπτεία και τον έλεγχο του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων, με 

σαφή μηχανισμό και διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εκταμίευση των μη 

διατεθέντων κονδυλίων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο αντίκτυπος του Κοινοβουλίου 

κατά τη φάση του προγραμματισμού και της εφαρμογής των εξωτερικών 

χρηματοδοτικών μέσων· επαναλαμβάνει ότι κάθε πρόταση για αυξημένη ευελιξία 

πρέπει να αντισταθμίζεται από τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(COM(2018)0322 – 2018/0166R(APP)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Helmut Scholz 

 

PA_Consent_Interim 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεση που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις: 

Συστάσεις 

1. εφόσον οι συννομοθέτες καταλήξουν σε συμφωνία για ένα νέο και ολοκληρωμένο μέσο 

εξωτερικής δράσης, ο τίτλος του θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο εμπόριο και να 

έχει, για παράδειγμα, την εξής μορφή: «Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης, Εμπορίου 

και Διεθνούς Συνεργασίας»· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων για δράσεις του τομέα 6, 

«Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος», στην πρόταση της Επιτροπής για το 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, και ζητεί να αυξηθούν αναλόγως 

(κατά 30 %) οι πόροι που προορίζονται για το διεθνές εμπόριο στον τομέα αυτό και να 

δεσμευτούν οι εν λόγω πιστώσεις ειδικά για σκοπούς εμπορίου· 

3. τονίζει ότι στόχος του ΠΔΠ είναι η εφαρμογή πολιτικής· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο της φιλόδοξης στρατηγικής 

«Εμπόριο για όλους» παρουσιάστηκε μια προσέγγιση εμπορικής πολιτικής που 

βασίζεται σε σύστημα αξιών για την Ένωση, το οποίο περιλαμβάνει αρχές δίκαιου και 

ηθικού εμπορίου, και ζητεί ένα ΠΔΠ 2021-2027 που θα παρέχει επαρκή 

χρηματοδότηση, καθώς και να δοθεί πολιτική και διοικητική στήριξη για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης προς στήριξη των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ), μέσω συνεκτικών στρατηγικών· εκφράζει 

την ανησυχία του για την έλλειψη σαφούς και ορατής δέσμευσης για τον σκοπό αυτό 

στις προτάσεις του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 

επιμέρους στόχοι των ΣΒΑ προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμη οικονομική 

μεγέθυνση και σταθερότητα, απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση και τις τρίτες χώρες, ιδίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο· υπενθυμίζει ότι η 

υλοποίηση των ΣΒΑ αφορά τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· ζητεί, 

ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, καθώς και στις ενωσιακές 

πρωτοβουλίες του επόμενου ΠΔΠ· τονίζει ότι η συμβολή στην υλοποίηση της Ατζέντας 

2030 πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο αναφοράς για την αξιολόγηση της 

επιτυχίας της πολιτικής· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην παροχή επαρκών τροφίμων καλής ποιότητας και καθαρού νερού και 

στην οικοδόμηση πρόσθετων εγκαταστάσεων διάθεσης λυμάτων, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι ΣΒΑ 2 και 6· εφιστά, επιπλέον, την προσοχή στην κλίμακα και τις 

επιπτώσεις της ενεργειακής πενίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και απαιτεί πρόσθετα 

μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής πενίας σύμφωνα με τον ΣΒΑ 7, ιδίως σε 

απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές στις εκτός δικτύου περιφέρειες όσον αφορά την 

ενέργεια· τονίζει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες στο 

πλαίσιο της «Βοήθειας για το εμπόριο»· 

4. τονίζει ότι στη μελλοντική αρχιτεκτονική των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων 

πρέπει να διατηρηθεί η ευελιξία που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα μέσα, όπως ο 

μηχανισμός εταιρικής σχέσης, για τη χρηματοδότηση προσπαθειών που συνδέονται με 

το εμπόριο όπως οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες (ΕΣΟ), και ζητεί να αυξηθούν 

τα ποσά που διατίθενται για τα συνοδευτικά αυτά μέτρα· σημειώνει ότι ένας από τους 

στόχους των εξωτερικών μέσων της Ένωσης είναι η δημόσια διπλωματία με σκοπό την 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κατανόησης σε χώρες εκτός ΕΕ όσον αφορά τις 

πολιτικές της ΕΕ· τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι ύψιστης 

σημασίας, και αναγνωρίζει τη σημασία των ΕΣΟ ως ισχυρών εργαλείων για την ορθή 

εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης· επισημαίνει, ωστόσο, με 

ανησυχία ότι οι ΕΣΟ υποχρηματοδοτούνται και πάσχουν από έλλειψη ικανότητας, ιδίως 

σε τρίτες χώρες, και ζητεί, ως εκ τούτου, περισσότερες πιστώσεις προκειμένου να 

στηριχθεί, στις χώρες εταίρους, η συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

στις αντίστοιχες ΕΣΟ· 

5. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διατεθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να 

διενεργούνται εκ των προτέρων, ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των 

εμπορικών συμφωνιών, και να επανεξεταστεί η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, 

συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών αποτελεσμάτων και του αντικτύπου στην 

επίτευξη των ΣΒΑ και στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού· θεωρεί ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τον κοινωνικό, 

υγειονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εμπορικών της σχέσεων και συμφωνιών 

κατά την αξιολόγηση των σημερινών και μελλοντικών σεναρίων, και τονίζει επίσης την 

ανάγκη για στοιχεία διαχωρισμένα ανά φύλο· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 

στενά με τις επιστημονικές υπηρεσίες της UNCTAD και του ΟΟΣΑ· 

6. επισημαίνει ότι η σύναψη κάθε νέας εμπορικής συμφωνίας μπορεί να επιφέρει 

σημαντική απώλεια εσόδων για τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί 

από την Επιτροπή να υπολογίζει με ακρίβεια την απώλεια αυτή και να παρέχει στο 

Κοινοβούλιο τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία για κάθε συμφωνία που συνάπτεται· 

επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη παρακρατούν το 20 % των τελωνειακών δασμών που 

επιβάλλονται στις εισαγωγές από χώρες εκτός της Ένωσης, ως κόστος είσπραξης· 

υποστηρίζει την πρόταση για μείωση αυτού του ποσοστού στο 10 % για την περίοδο 
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του ΠΔΠ 2021-2027, προς όφελος των ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης· 

ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την 

καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης· 

7. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η τελωνειακή ένωση αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες πηγές χρηματοδοτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, ως 

εκ τούτου, αυστηρότερη και ομοιογενέστερη εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα της 

Ένωσης· τονίζει εκ νέου την ανησυχία του σε σχέση με την έκθεση της OLAF του 

20171, σύμφωνα με την οποία εισαγωγείς στο Ηνωμένο Βασίλειο απέφυγαν να 

καταβάλουν μεγάλα ποσά τελωνειακών δασμών με τη χρήση εικονικών και πλαστών 

τιμολογίων και εσφαλμένων δηλώσεων δασμολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή· 

σημειώνει ότι περαιτέρω επιθεωρήσεις της Επιτροπής αποκάλυψαν ότι το εν λόγω 

σύστημα απάτης μέσω χαμηλότερης δασμολογητέας αξίας που δρα μέσω του κόμβου 

στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ μεγαλύτερης κλίμακας· υπενθυμίζει ότι, παρά την 

ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους απάτης που συνδέονται με την εισαγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης από τη Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κίνας από το 2007 και παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να λάβει κατάλληλα μέτρα 

για τον έλεγχο των κινδύνων, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έλαβε μέτρα για την πρόληψη 

της απάτης· σημειώνει με ανησυχία τα συμπεράσματα της OLAF σύμφωνα με τα οποία 

η συνεχής αμέλεια των τελωνείων του Ηνωμένου Βασιλείου στέρησε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση έσοδα ύψους 1,987 δισεκατομμυρίων EUR ως αποτέλεσμα των 

απολεσθέντων δασμών, και καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να καταβάλει το πρόστιμο των 

2,7 δισεκατομμυρίων EUR που έχει ζητήσει η Επιτροπή· 

8. επαναλαμβάνει ότι η εμπορική πολιτική και οι αναπτυξιακές πολιτικές αποτελούν 

συμπληρωματικά στοιχεία των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, με αποτέλεσμα να 

συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη, 

και ότι οι αρχές για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας πρέπει να εφαρμόζονται και 

στο πλαίσιο της «Βοήθειας για το εμπόριο»· υπενθυμίζει την ανεκπλήρωτη δέσμευση 

που έχουν αναλάβει η Ένωση και η πλειονότητα των κρατών μελών να αυξήσουν τις 

δαπάνες τους για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) στο 0,7 % του ακαθάριστου 

εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) μέχρι το 2030, μεταξύ άλλων με τη διάθεση ποσοστού 

20 % της ΕΑΒ της ΕΕ για δράσεις κοινωνικής ένταξης και ανθρώπινης ανάπτυξης, και 

ποσοστού 0,2 % του ΑΕΕ της Ένωσης για ΕΑΒ υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων 

χωρών· 

9. τονίζει ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να προβλέπει μακροοικονομική συνδρομή υπό 

αυστηρούς όρους οικονομικής και κοινωνικής προόδου· 

10. τονίζει ότι ο ζωτικός ρόλος των ΜΜΕ για την οικονομία της Ένωσης θα πρέπει να 

αποτυπώνεται σε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική, που θα παρέχει στις 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και θα στηρίζει 

τις ευκαιρίες τους στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή 

του προς την Επιτροπή να αξιολογήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και 

την αποδοτικότητα των διαφόρων πρωτοβουλιών οι οποίες στηρίζουν τη διεθνοποίηση 

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης , «Έκθεση της OLAF για το 2016 — 

δέκατη έβδομη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, 1 Ιανουαρίου 

έως 31 Δεκεμβρίου 2016», 2017. 
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των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του μηχανισμού εταιρικής σχέσης, σε σχέση με 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες των κρατών μελών, καθώς και άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για την ενίσχυση των ΜΜΕ, όπως το COSME, με 

στόχο τη διασφάλιση συμπληρωματικότητας και ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· 

καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τα προγράμματα διεθνοποίησης των 

ΜΜΕ και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παράσχει ένα σύστημα υπολογισμού 

των κανόνων προέλευσης προσαρμοσμένο στις ΜΜΕ, το οποίο θα τους δώσει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις προτιμήσεις που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο 

υφιστάμενων συμφωνιών, με στόχο την αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης των 

προτιμήσεων· επισημαίνει ότι η πρόσβαση των ΜΜΕ στα εξωτερικά χρηματοδοτικά 

μέσα θα πρέπει να βελτιωθεί μέσω λιγότερο περίπλοκων και πιο εύχρηστων ρυθμίσεων, 

πράγμα που μπορεί να διευκολύνει μια πιο ευέλικτη χρήση των διαθέσιμων πόρων και, 

ταυτόχρονα, να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία· υπογραμμίζει ότι 

απαιτείται βελτίωση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ όσον αφορά 

τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως σε εθνικό επίπεδο· 

11. συνιστά τη δημιουργία ισχυρών και συνεκτικών μηχανισμών παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων όσων απαιτούνται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη (ΕΒΑ), στο πλαίσιο της μελλοντικής αρχιτεκτονικής των χρηματοδοτικών 

μέσων, με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης λογοδοσίας, διαφάνειας, δημοκρατικού 

ελέγχου από το Κοινοβούλιο και βελτιωμένης στοχοθέτησης των δαπανών· ζητεί να 

εξασφαλιστούν αυξημένοι και επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι στο πλαίσιο της 

μελλοντικής αρχιτεκτονικής των χρηματοδοτικών μέσων και να διατεθεί προσωπικό 

στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Επιτροπής ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί τα 

αυξανόμενα καθήκοντά της, να παρακολουθείται η εφαρμογή των εμπορικών 

συμφωνιών και να αναπτυχθούν μέσα εμπορικής άμυνας, ιδίως για την υπεράσπιση και 

την προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης κατά την ανάπτυξη παγκόσμιων 

εμπορικών κανόνων και κανονισμών, να μεταρρυθμιστεί ο ΠΟΕ και να ενσωματωθεί 

με καλύτερο τρόπο η εμπορική πολιτική και η θέσπιση κανόνων στο πλαίσιο του 

συστήματος των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί πρόσθετη ενωσιακή στήριξη για την 

κοινοβουλευτική διάσταση του ΠΟΕ, μεταξύ άλλων με την παροχή αυξημένης 

στήριξης, από άποψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, στην αρμόδια γραμματεία· 

τονίζει τη σημασία της παροχής επαρκών οικονομικών πόρων για την τακτική και 

αποτελεσματική παρακολούθηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα κεφάλαια 

ΕΒΑ εκ μέρους διεθνών οργανισμών, π.χ. με αποστολές της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας, καθώς και για εργασίες επιτήρησης και διερεύνησης από άλλες οργανώσεις 

των Ηνωμένων Εθνών· 

12. ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή κονδύλια μέσω των εξωτερικών 

χρηματοδοτικών μέσων για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και την παροχή τεχνικής 

βοήθειας σε αυτές, ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, για τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα 

της νομοθεσίας για το εμπόριο, όπως είναι ο κανονισμός που καθορίζει τις υποχρεώσεις 

δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς 

κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού 

που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 

κινδύνου, η διαδικασία Κίμπερλυ, καθώς και η εμβληματική πρωτοβουλία της 

Επιτροπής σχετικά με τον τομέα της ένδυσης και παρόμοιες πρωτοβουλίες, και το 

παγκόσμιο σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών· 
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13. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις αποτελεί έναν 

αποδοτικό και αποτελεσματικό μηχανισμό για την κάλυψη των κινδύνων που 

σχετίζονται με δανειοδοτικές πράξεις της Ένωσης σε τρίτες χώρες· ζητεί επιτακτικά την 

αύξηση της χορήγησης δανείων για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

και την ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών υποδομών στις περιοχές που πλήττονται 

περισσότερο από τη μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση· 

14. επισημαίνει ότι η στήριξη για τη διευκόλυνση του εμπορίου στις χώρες εταίρους πρέπει 

να εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντικό καθήκον στο πλαίσιο του ΠΔΠ, ενώ 

παράλληλα συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση του χρόνου εισαγωγής 

στην αγορά για τις τοπικές και περιφερειακές αγορές, να ενισχυθεί η στήριξη των 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης ιχθύων και γεωργικών προϊόντων και να αυξηθούν τα 

κίνητρα για δίκαιο και ηθικό εμπόριο με την Ένωση. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(COM(2018)0322 –2018/0166R(APP)) 

Συν-συντάκτες γνωμοδότησης: Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

 

PA_Consent_Interim 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ως 

αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει τις ακόλουθες προτάσεις στην ενδιάμεση έκθεσή 

της σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 και σχετικά με την απόφαση του 

Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόταση για το ΠΔΠ: 

1. υπενθυμίζει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές αρχές της ενότητας, της ακρίβειας, της 

ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, των 

επιδόσεων, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας του 

προϋπολογισμού, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση του Πολυετούς 

Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)· 

2. τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να διευκολύνει έναν πραγματικό 

προϋπολογισμό ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας με επαρκή χρηματοδότηση για την 

επίτευξη των φιλοδοξιών του και την ενίσχυση της εστίασης στη σταθερότητα και στην 

απλούστευση, στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα καλύτερες και 

αποδοτικότερες δαπάνες, χαμηλές λειτουργικές δαπάνες, αποτελεσματική κατανομή 

πόρων, ισότητα και μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια σε σχέση με τα κονδύλια της 

Ένωσης· 

Ποσά1 

                                                 
1 Η πρόταση της Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, Ενημερωτικό 

έγγραφο του ΕΕΣ, Ιούλιος 2018. 
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3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), η πρόταση της 

Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 18 %, σε τρέχουσες 

τιμές, του ΠΔΠ 2014-2020: από 1087 σε 1279 δισεκατομμύρια EUR· τονίζει, ωστόσο, 

ότι, μετά τον συνυπολογισμό του πληθωρισμού, των προς απόδοση ποσών στους 

δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου στη διάρκεια του ΠΔΠ 2014-2020, και της 

ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στον προϋπολογισμό, η 

πραγματική αύξηση είναι 5 %· επισημαίνει ότι, ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήματος (ΑΕΕ), η Επιτροπή εκτιμά ότι, όταν εφαρμόζεται η ίδια συγκρίσιμη βάση, 

υπάρχει στην πραγματικότητα μείωση από 1,16 % σε 1,08 %, και της τάξεως του 11 % 

κατά την ενσωμάτωση του ΕΤΑ· 

4. επισημαίνει ότι η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί η χρηματοδότηση κατά 16 % στον 

τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» του ΠΔΠ, πράγμα που σημαίνει ιδίως: 

– μείωση κατά 15 % στο σύνολο της ΚΓΠ (μείωση κατά 11 % των άμεσων 

ενισχύσεων και κατά 27 % στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης), 

– σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινοβουλίου, αύξηση κατά 38 % για το πρόγραμμα 

για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE), που θα παραμείνει ένα 

μικρό μέρος του τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον»: 2 %· 

5. σημειώνει ότι οι δαπάνες που προτείνονται για τον τομέα «Συνοχή και αξίες» 

αναμένεται να αυξηθούν κατά 1 %, αλλά ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο 

προγράμματος, δεδομένου ότι, από κοινού, τα τρία ταμεία που αποτελούν σήμερα τη 

συνοχή, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο 

Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), πρόκειται να μειωθούν κατά 

10 %, πράγμα που σημαίνει: 

– αύξηση κατά 2 % στο ΕΤΠΑ,  

– μείωση κατά 45 % στο Ταμείο Συνοχής, 

– μείωση κατά 7 % στο ΕΚΤ, παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων· 

6. σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, η 

Επιτροπή παρουσίασε τα εθνικά κονδύλια για την πολιτική συνοχής χωρίς λεπτομερή 

κατανομή μεταξύ του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου + (ΕΚΤ +)· 

7. σημειώνει ότι στον τομέα «Συνοχή και Τιμές» θα συμπεριληφθούν και άλλα 

προγράμματα, όπως το Erasmus +, για τα οποία η Επιτροπή σχεδιάζει αύξηση της 

χρηματοδότησης κατά 77 % (που αντιπροσωπεύει το 7 % του νέου τομέα «Συνοχή και 

Αξίες»)· 

8. σημειώνει ότι, συνολικά, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τους 

άλλους τομείς του ΠΔΠ κατά 115 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 

11 % του τρέχοντος ΠΔΠ·  

9. σημειώνει ότι ο προτεινόμενος από την Επιτροπή επανακαθορισμός των 



 

RR\1168290EL.docx 85/168 PE626.946 

 EL 

προτεραιοτήτων επικεντρώνεται στους τομείς «Μετανάστευση και διαχείριση των 

συνόρων» και «Ασφάλεια και άμυνα», που θα ανέλθουν σχεδόν στο 5 % του συνολικού 

προϋπολογισμού, από το σημερινό επίπεδο του 1 %, και ότι οι δαπάνες στο πλαίσιο του 

τομέα «Ενιαία Αγορά, Καινοτομία και Ψηφιακή Οικονομία» θα ανέλθουν στο 15 % 

από το σημερινό επίπεδο του 11 %· 

Στρατηγικός σχεδιασμός 

10. σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να ευθυγραμμίσει πλήρως τη δομή και τα 

προγράμματα του προϋπολογισμού της ΕΕ με το θετικό θεματολόγιο της Ένωσης μετά 

το 2020, όπως συμφωνήθηκε στην Μπρατισλάβα και τη Ρώμη1· σημειώνει ότι οι 

δηλώσεις και ο χάρτης πορείας που εγκρίθηκαν στη Μπρατισλάβα και τη Ρώμη δεν 

μπορούν να θεωρηθούν μακροπρόθεσμη στρατηγική θεώρηση με στόχους και δείκτες 

που καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης· 

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 

μακροπρόθεσμο όραμα για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης το οποίο θα στηρίζεται στην ορθή εφαρμογή πολιτικών που θα 

βασίζονται σε μακροπρόθεσμους πολιτικούς στόχους, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 

στην ΕΕ να ανταπεξέλθει στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει· σημειώνει ότι αν αυτό δε συμβεί, ενδέχεται να υπονομευθεί η 

προστιθέμενη αξία της πρότασης για το ΠΔΠ· 

12. επισημαίνει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα λήξει πριν από την έναρξη της νέας 

περιόδου του ΠΔΠ και ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη καμία νέα δέσμη στρατηγικών 

στόχων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικής από 

την πλευρά της Επιτροπής και επαναλαμβάνει ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί 

πρόκειται να καθοριστούν μετά τον ορισμό μακροπρόθεσμων πολιτικών στόχων και 

τον σχεδιασμό πολιτικών σύμφωνα με ένα συνολικό όραμα για την ΕΕ και, ως εκ 

τούτου, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νέα πρόταση για το ΠΔΠ δεν 

αντικατοπτρίζει πλήρως αυτήν την ανάγκη· 

13. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει καταρχάς να  υποβάλλουν 

δεόντως αιτιολογημένες ανάγκες για χρηματοδότηση από την Ένωση και να 

καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που πρέπει 

να επιτευχθούν πριν από τον προγραμματισμό οιασδήποτε δαπάνης με τους 

αντίστοιχους προς μέτρηση δείκτες· 

Πολιτικές προτεραιότητες και παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ 

14. επικροτεί το γεγονός ότι τα νέα προγράμματα θα ομαδοποιηθούν σε ομάδες πολιτικής, 

που θα αντανακλώνται στους τίτλους του ετήσιου προϋπολογισμού· εκφράζει την 

ελπίδα ότι αυτό θα παράσχει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής· 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον γενικό εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του 

προϋπολογισμού, καθώς και για τη φιλοδοξία να αυξηθούν ο εξορθολογισμός, η 

                                                 
1 Δήλωση της Μπρατισλάβας της 16ης Σεπτεμβρίου 2016· Δήλωση της Ρώμης της 25ης 

Μαρτίου 2017. 
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ευελιξία και η διαφάνεια· 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται, από το 2021, 

να ευθυγραμμίσει την έννοια των τομέων πολιτικής με τις δέσμες προγραμμάτων και 

ότι η εν λόγω ευθυγράμμιση θα επιτρέψει την ευκολότερη εναρμόνιση μεταξύ του 

ετήσιου προϋπολογισμού και των τομέων του ΠΔΠ· 

17. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) ζήτησε 

επανειλημμένως από την Επιτροπή να υποβάλει τον προϋπολογισμό της Ένωσης 

σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους του ΠΔΠ, όπως εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο· 

είναι της γνώμης ότι αυτό θα επιτρέψει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να 

εξετάσει και να παρακολουθήσει ευχερέστερα την κατάρτιση και την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού·  

18. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση πολιτικών και σχεδίων θα πρέπει να συνάδει με τους 

στόχους που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια και με τις δεσμεύσεις που έχουν 

αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού· υπενθυμίζει, συνεπώς, ότι 

τουλάχιστον το 30 % των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των 

στόχων για το κλίμα και συμφωνεί ότι αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με την 

ενσωμάτωση των δαπανών για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι αυτό θα 

εφαρμόζεται με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο, σύμφωνα με τον στρατηγικό 

σχεδιασμό· 

19. επισημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη σαφών επενδύσεων σε σχέση με τους στόχους του 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ που θεσπίστηκε από τα τρία θεσμικά όργανα· 

20. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ευθυγράμμισης του προτεινόμενου ΠΔΠ με τους 

17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για το 2030 που στηρίζουν τον 

προοδευτικό μετασχηματισμό προς μια βιώσιμη ευρωπαϊκή κοινωνία· 

21. καλεί την Επιτροπή να διαδραματίζει διαρκώς ηγετικό ρόλο και να επιδεικνύει 

δέσμευση στους στρατηγικούς τομείς, και την καλεί να μεριμνήσει για την αύξηση της 

συνολικής προβολής της χρηματοδότησης στο ευρύ κοινό· 

Απλούστευση και επιδόσεις 

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί ο αριθμός 

των προγραμμάτων δαπανών κατά το ένα τρίτο και να γίνουν οι κανόνες πιο 

συνεκτικοί· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματικά η απλούστευση για τους 

δικαιούχους, θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι περιττοί κανόνες, απαιτήσεις και 

διαδικασίες· 

23. διερωτάται γιατί η Επιτροπή χρησιμοποιεί δύο δέσμες στόχων και δεικτών για τη 

μέτρηση των επιδόσεων δημοσιονομικής διαχείρισης: αφενός, οι Γενικοί Διευθυντές 

της Επιτροπής αξιολογούν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο 

διαχείρισής τους στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους και, αφετέρου, η Επιτροπή 

μετρά την απόδοση των προγραμμάτων δαπανών μέσω των προγραμματικών 

δηλώσεων σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, που προσαρτώνται στο σχέδιο 

προϋπολογισμού· 



 

RR\1168290EL.docx 87/168 PE626.946 

 EL 

24. υπενθυμίζει ότι το τρέχον πλαίσιο επιδόσεων των προγραμμάτων που αναφέρονται στις 

προγραμματικές δηλώσεις περιλαμβάνει 716 δείκτες διαφόρων τύπων που μετρούν τις 

επιδόσεις σε σχέση με 61 γενικούς και 228 ειδικούς στόχους· 

25. ζητεί από την Επιτροπή: 

α) να εξορθολογίσει τον τρόπο αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις: 

– μειώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των στόχων και δεικτών που 

χρησιμοποιεί στις διάφορες εκθέσεις επιδόσεών της και εστιάζοντας σε 

εκείνους που επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση των επιδόσεων του 

προϋπολογισμού της Ένωσης με στόχο την απλούστευση, τη διαφάνεια και 

τον καλύτερο έλεγχο·  

– επεκτείνοντας μια ποιοτική προσέγγιση και συμπεριλαμβάνοντας 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση 

του αντίκτυπου της πολιτικής της ΕΕ στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 

πολιτικές· 

– παρουσιάζοντας τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τρόπο που να 

επιτρέπει τη σύγκρισή τους με στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις, έτσι ώστε 

να είναι σαφής η σχέση μεταξύ δαπανών και επιδόσεων· 

β) να μεριμνήσει για καλύτερη ισορροπία στις εκθέσεις επιδόσεων, παρουσιάζοντας 

με σαφήνεια τις πληροφορίες για τις κύριες προκλήσεις της ΕΕ που μένει να 

αντιμετωπιστούν· 

γ) να παρέχει δήλωση σχετικά με την ποιότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων για 

τις επιδόσεις· 

Επανεξέταση των δαπανών που συνοδεύει την πρόταση για το ΠΔΠ 

26. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή προέβη απλώς σε επανεξέταση 

των δαπανών αντί να αναλύσει όλα τα μείζονα προγράμματα του τρέχοντος ΠΔΠ, μέσω 

μιας προσέγγιση του προϋπολογισμού από μηδενική βάση·  επισημαίνει ότι, ωστόσο, η 

περιορισμένη επανεξέταση της Επιτροπής είχε ως στόχο να συνδυάσει: 

– μια στρατηγική επισκόπηση (που εστιάζει κυρίως στην απόδοση προτεραιότητας σε 

προγράμματα με γνώμονα την προστιθέμενη αξία τους και τη συνοχή τους με τους 

στόχους της ΕΕ), με 

– μια επισκόπηση της αποτελεσματικότητας (αναζήτηση μέσων βελτίωσης όσον αφορά 

την υλοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων)·  

27. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προαναφερόμενη επανεξέταση των δαπανών 

δεν έχει παράσχει ολοκληρωμένη αξιολόγηση με στόχο να καταστεί εμφανής η 

πραγματική προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων· 

28. υπενθυμίζει ότι, για να είναι το Κοινοβούλιο σε θέση να καταρτίσει το πολιτικό πλαίσιο 

για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη, ο προγραμματισμός του προϋπολογισμού θα 

πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους νομοθετικούς κύκλους· θεωρεί ότι το ΠΔΠ 2017-
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2021 είναι μια μεταβατική περίοδος από έναν επταετή προϋπολογισμό σε νέο τύπο που 

θα ευθυγραμμίζεται με τις πενταετείς νομοθετικές περιόδους και δεν θα θέτει σε 

κίνδυνο τις πολιτικές για τις οποίες απαιτείται μακροπρόθεσμος προγραμματισμός· 

29. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης του ΠΔΠ 

με τους πολιτικούς και θεσμικούς κύκλους, και θεωρεί ότι η οργάνωση ενδιάμεσης 

επανεξέτασης στο τέλος του 2023 το αργότερο αποτελεί βήμα προόδου για τον 

σταδιακό συγχρονισμό της διάρκειας του ΠΔΠ με τον πενταετή πολιτικό κύκλο των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 

Προστιθέμενη αξία της ΕΕ 

30. υπενθυμίζει ότι στο έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών 

της ΕΕ1, η Επιτροπή πρότεινε κατάλογο επτά κριτηρίων για την αξιολόγηση της 

προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και διευκρίνισε το γεγονός ότι η χρηματοδοτική στήριξη 

προγραμμάτων από την ΕΕ θα πρέπει να εξαρτάται από τα αποτελέσματα της εν λόγω 

αξιολόγησης2· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει και δεν 

αναμένεται να υπάρξει στο άμεσο μέλλον διαφανής ορισμός της προστιθέμενης αξίας 

της ΕΕ· 

31. σημειώνει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο προβληματισμού, μόνο προγράμματα με πολύ 

υψηλή προστιθέμενη αξία της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρη χρηματοδότηση από 

την ΕΕ, ότι για τα προγράμματα με μεσαία έως υψηλή προστιθέμενη αξία της ΕΕ θα 

πρέπει να περιοριστεί η χρηματοδότηση, και ότι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 

προγράμματα με χαμηλή προστιθέμενη αξία της ΕΕ· 

32. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δημοσιευθείσα επισκόπηση των δαπανών 

δεν παρέχει ούτε συστηματική αξιολόγηση των προγραμμάτων βάσει των κριτηρίων 

που καθόρισε η Επιτροπή για την προστιθέμενη αξία της ΕΕ, ούτε σαφή γενικά 

συμπεράσματα σχετικά με την προστιθέμενη αξία της ΕΕ για κάθε πρόγραμμα· ζητεί 

από την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ισχυρή και σαφή έννοια 

προστιθέμενης αξίας της ΕΕ με βάση τα επτά κριτήρια που ορίζονται στο έγγραφο 

προβληματισμού· 

33. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι στρατηγικοί στόχοι για 

την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να προβεί σε επαρκή 

αξιολόγηση της συνοχής με τους στόχους της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 

καθιστώντας δύσκολη την επισήμανση και την παρακολούθηση της προστιθέμενης 

αξίας της ΕΕ, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξακολουθήσει να παρουσιάζει 

βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ· 

34. υπενθυμίζει ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει την υποχρέωση να ανταποκρίνεται 

επαρκώς στις απαιτήσεις και τις φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών πολιτικών και να έχει 

                                                 
1 Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, 28 Ιουνίου 2017, 

COM(2017)0358. 
2 Στα κριτήρια περιλαμβάνονται: οι στόχοι και οι υποχρεώσεις της Συνθήκης, τα δημόσια 

αγαθά με ευρωπαϊκή διάσταση, οι οικονομίες κλίμακας, οι δευτερογενείς επιπτώσεις, η 

επικουρικότητα, τα οφέλη από την ολοκλήρωση της ΕΕ και οι ευρωπαϊκές αξίες: ειρήνη, 

δημοκρατία, κράτος δικαίου. 
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προστιθέμενη αξία για την Ένωση· 

Ευελιξία και λογοδοσία 

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της 

ικανότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες, μέσω της αύξησης της συνολικής ευελιξίας και της εξασφάλισης επαρκών 

πιστώσεων για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων χωρίς να παρεμποδίζονται η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος· εκφράζει, ειδικότερα, την ικανοποίησή του για τις 

προτάσεις για την αύξηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων, τη μείωση της 

διαφοράς μεταξύ των συνολικών πιστώσεων πληρωμών και των συνολικών πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων, την κατάργηση των ορίων που τίθενται στο συνολικό 

περιθώριο για πληρωμές, την αύξηση του μεγέθους και του πεδίου εφαρμογής των 

ειδικών μέσων εκτός του ΠΔΠ (Μέσο Ευελιξίας, Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, 

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 

στην Παγκοσμιοποίηση), για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Αποθεματικού 

Επείγουσας Βοήθειας σε επιχειρήσεις εντός της ΕΕ και για τη διεύρυνση του συνολικού 

περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τη μετονομασία του σε αποθεματικό 

της Ένωσης· 

36. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να εντάξει το ΕΤΑ στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να υπόκειται στις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες που 

εφαρμόζονται στα άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα σταθερό επίπεδο λογοδοσίας 

και διαφάνειας σε σχέση με τα κονδύλια που δαπανώνται για την επίτευξη των στόχων 

της ΕΕ μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και εκείνων που θα εξακολουθήσουν να 

δαπανώνται εκτός αυτού· 

37. τονίζει ότι θα πρέπει να καθοριστούν εντολές δημόσιου λογιστικού ελέγχου για όλα τα 

είδη χρηματοδότησης των πολιτικών της ΕΕ σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, και 

ότι θα πρέπει να οριστεί το ΕΕΣ ως ο ελεγκτής οργάνων που έχουν συσταθεί για την 

εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων οργάνων της ΕΕ όπως ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο 

και φορέων που έχουν δημιουργηθεί μέσω συμφωνιών εκτός της έννομης τάξης της ΕΕ, 

όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

σε σχέση με τις πράξεις της που δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

Περικοπές στην ΚΓΠ και συνοχή 

38. σημειώνει τις περικοπές που πρότεινε η Επιτροπή στους τομείς της ΚΓΠ και της 

συνοχής και τις θεωρεί αναγκαίο βήμα προς αποτελεσματικότερες και στοχευμένες 

δαπάνες· 

39. εκφράζει τον φόβο ότι οι περικοπές στην ΚΓΠ θα επηρεάσουν την ικανότητα ενός 

μεγάλου αριθμού γεωργών να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα· 

πιστεύει ότι η αύξηση της αποτελεσματικότητας της στήριξης της ΚΓΠ είναι απολύτως 

αναγκαία για τον περιορισμό αυτών των αρνητικών επιπτώσεων· 

40. υπενθυμίζει τις συστάσεις του ΕΕΣ ως προς την ανακοίνωση της Επιτροπής για το 

μέλλον της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα ότι το νέο μοντέλο υλοποίησης θα πρέπει να 
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επιτυγχάνει φιλόδοξους και σημαντικούς στόχους επιδόσεων που θα βασίζονται σε 

στατιστικά και επιστημονικά στοιχεία, θα είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους της 

ΕΕ, θα χαρακτηρίζονται από μια σταθερή αλυσίδα λογοδοσίας και ελέγχου και θα 

βασίζονται σε αυξημένη παρακολούθηση των επιδόσεων και αξιολόγηση των 

επιδόσεων πολιτικής και σε ένα άρτιο πλαίσιο αξιολόγησης· 

41. τονίζει ότι τα συστήματα χρηματοδότησης της ΚΓΠ πρέπει να ωφελήσουν ιδιαίτερα τις 

μικρές γεωργικές επιχειρήσεις, τις οικολογικά και  γεωγραφικά δύσκολες περιοχές και 

τις αραιοκατοικημένες περιφέρειες, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ· 

42. σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για τον σχεδιασμό της νέας ΚΓΠ με βάση 

στρατηγικά σχέδια που θα καταρτίσουν τα κράτη μέλη ενδέχεται να τα υποχρεώνει να 

αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για τη γεωργική πολιτική και την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού· σημειώνει, επιπλέον, ότι με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να αυξηθεί ο 

κίνδυνος να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα στη 

δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ και να καταστούν δυσχερέστεροι οι νόμιμοι 

έλεγχοι· 

43. σημειώνει τις περικοπές στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες ανέρχονται 

συνολικά σε 27 %, με 45 % στον τομέα της συνοχής και 10 % στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να διασφαλίσει την ικανότητά της να 

αντιμετωπίσει επιτυχώς τις ανισότητες και τις έντονες διαιρέσεις μεταξύ των αστικών 

και των αγροτικών περιοχών, να αντιστρέψει τη διαδικασία αύξησης των ανισοτήτων 

και να υπερβεί τον κατακερματισμό· 

Ίδιοι πόροι 

44. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις τρεις νέες κατηγορίες ιδίων πόρων που 

περιλαμβάνουν ένα μερίδιο της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών 

(ΚΕΒΦΕ), ένα ποσοστό 20 % των εσόδων που παράγονται από το σύστημα εμπορίας 

εκπομπών και μια εθνική συνεισφορά που υπολογίζεται βάσει της ποσότητας των μη 

ανακυκλωμένων πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας σε κάθε κράτος μέλος· 

υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι το προτεινόμενο σύστημα ιδίων πόρων δεν θα πρέπει 

να επιφέρει αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για τους 

φορολογούμενους της ΕΕ και ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε αναλογική μείωση της 

συνεισφοράς των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

45. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει συμπληρωματικές προτάσεις για νέους ίδιους 

πόρους, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα ένας αυτοδύναμος προϋπολογισμός 

της ΕΕ· είναι της γνώμης ότι το μερίδιο των νέων και γνήσιων ιδίων πόρων πρέπει να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

46. επαναλαμβάνει ότι το ισχύον σύστημα διορθώσεων και εκπτώσεων πρέπει να 

καταργηθεί, και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να καταργήσει όλες τις 

εκπτώσεις σταδιακά μέχρι το 2025, πράγμα που θα οδηγούσε στην επίτευξη 

απλούστερης και διαφανέστερης δομής· 

47. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για μείωση του ποσοστού των δασμών που 

παρακρατούν τα κράτη μέλη ως «έξοδα είσπραξης» σε 10 %· 
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48. ζητεί να διατηρηθεί ο ΦΠΑ ως ίδιος πόρος της ΕΕ, εφαρμόζοντας παράλληλα μια 

πραγματική απλοποίησή του·  

49. πιστεύει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο σταθερή, βιώσιμη, 

προβλέψιμη, διαφανής και κατανοητή για τους πολίτες της ΕΕ· 

50. σημειώνει ότι ο πρωταρχικός στόχος της αιρεσιμότητας στην ΕΕ είναι η προώθηση της 

ολοκλήρωσης και της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών· πιστεύει ότι μια υγιής και 

λογική αιρεσιμότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη θέσπιση κινήτρων κατά τρόπο 

ώστε να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργού συμμετοχής των κρατών μελών 

στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, να συμβάλλει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος και να αποτρέπει κατάχρηση των κονδυλίων της ΕΕ· 

51. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τον υπολογισμό της εθνικής συνεισφοράς με 

βάση την ποσότητα των μη ανακυκλωμένων πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας 

στα κράτη μέλη και τον τρόπο είσπραξής της· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 

εφαρμογή σειρά εργαλείων παρακολούθησης που θα στηρίξουν τα κράτη μέλη στη 

θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή και τον υπολογισμό της συνεισφοράς· 

52. σημειώνει με ανησυχία ότι η νομοθετική πρόταση για την ΚΕΒΦΕ δεν έχει ακόμη 

εγκριθεί και ότι δεν υπάρχει καμία χρονική πρόβλεψη για το πότε θα συμφωνηθεί στο 

Συμβούλιο· θεωρεί ότι, για τον λόγο αυτό, η ΚΕΒΦΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

πραγματικός ίδιος πόρος για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· παροτρύνει το 

Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία στο πλαίσιο αυτό, δεδομένης της σημασίας που 

έχει η ΚΕΒΦΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροαποφυγής από τις 

πολυεθνικές εταιρείες· 

53. επικροτεί την αρχή σύμφωνα με την οποία τα μελλοντικά έσοδα από τις πολιτικές της 

ΕΕ θα πρέπει να εισρέουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν 

πραγματική πηγή εισοδήματος της ΕΕ· 

54. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν την ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου και της πρόληψης 

της απάτης και των παρατυπιών που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ· 

55. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη εξάλειψης των διαφορών των τελωνειακών 

ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τα οικονομικά 

συμφέροντα της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει την τελωνειακή διοίκηση 

σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να καταπολεμηθούν  αποτελεσματικά το 

λαθρεμπόριο και η φορολογική απάτη. 
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ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ 
 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την προσωρινή έκθεση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 – Η 

θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: Marita Ulvskog 

(πρόεδρος) 

 

 

Position 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάζει στην Επιτροπή 

Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

καθιερώνεται σύνδεση μεταξύ του 

προγραμματισμού των ταμείων της 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

και των σχετικών συστάσεων ανά χώρα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία της 

Ένωσης προορίζονται για την επίτευξη 

των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 

174 ΣΛΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή της Ένωσης και να μειωθούν οι 

διαφορές μεταξύ των επιπέδων 

ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών· 
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Τροπολογία  2 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη 

λύπη του για την έλλειψη σαφούς και 

ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες 

τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο 

επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι η 

εξάλειψη των διακρίσεων είναι ουσιώδης 

για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της 

ΕΕ για διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς 

αποκλεισμούς και εκφράζει τη λύπη του 

για την απουσία συνεκτίμησης της 

διάστασης του φύλου και δεσμεύσεων 

υπέρ της ισότητας των φύλων από τις 

πολιτικές της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται 

στις προτάσεις για το ΠΔΠ· υπογραμμίζει 

επίσης τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία 

του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα 

δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά 

σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να 

φτάσουν το 30% το συντομότερο δυνατόν 

και το αργότερο έως το 2027· 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη 

λύπη του για την έλλειψη σαφούς και 

ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες 

τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο 

επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι έχει 

σημασία η υλοποίηση του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων για τη 

δημιουργία μιας ανθεκτικής κοινωνικής 

Ευρώπη και ότι η εξάλειψη των 

διακρίσεων είναι ουσιώδης για την 

εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς 

αποκλεισμούς και εκφράζει τη λύπη του 

για την απουσία συνεκτίμησης της 

διάστασης του φύλου και δεσμεύσεων 

υπέρ της ισότητας των φύλων από τις 

πολιτικές της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται 

στις προτάσεις για το ΠΔΠ· υπογραμμίζει 

επίσης τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία 

του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα 

δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά 

σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να 

φτάσουν το 30% το συντομότερο δυνατόν 

και το αργότερο έως το 2027· 

Τροπολογία  3 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή 

του σε κάθε μείωση του επιπέδου καίριων 

πολιτικών της ΕΕ, όπως η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ και η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ)· εκφράζει την ιδιαίτερη 

αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές 

περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 

την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών 

των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, 

στην προτεινόμενη περικοπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων· 

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή 

του σε κάθε μείωση του επιπέδου καίριων 

πολιτικών της ΕΕ, όπως η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ και η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ)· εκφράζει την ιδιαίτερη 

αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές 

περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 

την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών 

των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, 

στην προτεινόμενη περικοπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων, στο Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους, στο πρόγραμμα για την 

απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία και στο πρόγραμμα για την 

υγεία· 

 

Τροπολογία  4 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. τονίζει ότι η προτεινόμενη 

σύνδεση μεταξύ του προγραμματισμού 

των διαρθρωτικών ταμείων, των στόχων 

πολιτικής τους και του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου, ιδίως των συστάσεων ανά 

χώρα, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να 

λάβει υπόψη την τοπική και περιφερειακή 

διάσταση· ζητεί να θεσπιστούν 

αποτελεσματικοί μηχανισμοί 

προγραμματισμού για τα ταμεία της ΕΕ, 

ιδιαίτερα το ΕΚΤ+, οι οποίοι θα 

συμβάλουν στην έμπρακτη εφαρμογή των 

αρχών και των δικαιωμάτων του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της 
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διασφάλισης φιλόδοξων χρηματοδοτικών 

πόρων, καθώς και των αναγκαίων 

συνεργειών μεταξύ των ταμείων της 

Ένωσης· 

 

Τροπολογία  5 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 vi  

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14 vi. διπλασιασμό των πόρων για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων (στο 

πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων)· 

14 vi. διπλασιασμό των πόρων για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων 

δυνάμει του ΕΚΤ+ (στο πλαίσιο του 

τρέχοντος προγράμματος της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων), με παράλληλη διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος 

και της προστιθέμενης αξίας του· 

 

Τροπολογία  6 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. επιμένει ότι πρέπει να επιταχυνθεί 

η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· 

εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για 

το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων στο ΕΚΤ+ ενδέχεται να μειώσει τα 

επίπεδα δέσμευσης των κρατών μελών 

και το επίπεδο των πόρων που 

προορίζονται απευθείας για τους νέους· 

 

Τροπολογία  7 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθούν 

τα μέσα της Ένωσης ώστε να 

αντιμετωπιστούν η κοινωνική ένταξη και 

η ένταξη στην αγορά εργασίας των 

υπηκόων τρίτων χωρών· ζητεί, προς το 

σκοπό αυτό, να επιτευχθούν καλύτερες 

συνέργειες μεταξύ των ταμείων της 

Ένωσης και της επάρκειας των πόρων· 

τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης 

των επιμέρους αστικών και τοπικών 

προκλήσεων της μετανάστευσης, μεταξύ 

άλλων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση των πόλεων, των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών, των 

κοινωνικών εταίρων, των 

κοινωνικοοικονομικών φορέων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

που αναπτύσσουν και υλοποιούν έργα 

στον τομέα αυτό· 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία της έγκρισης 9.10.2018    
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18.10.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(COM(2018)0322 – 2018/0166R(APP)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivo Belet 

 

 

PA_Consent_Interim 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει τη σημασία και τον ρόλο της Ένωσης στη διατήρηση, την προστασία και τη 

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της αλλαγής του 

κλίματος, της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της απώλειας της 

βιοποικιλότητας· επισημαίνει, ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να πρωτοστατήσει στην 

υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ, οι οποίοι παρέχουν έναν 

παγκόσμιο χάρτη πορείας για περισσότερο βιώσιμες, δίκαιες και ευημερούσες 

κοινωνίες εντός των ορίων του πλανήτη μας· υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της Ένωσης 

στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και την επείγουσα ανάγκη για μετάβαση σε 

μια βιώσιμη κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 

2. πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις για τους ιδίους πόρους και το Πολυετές 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, και στο πλαίσιο του «Brexit», παρέχουν 

την ευκαιρία να καταστεί περισσότερο βιώσιμο και διαφανές το σκέλος των εσόδων 

του προϋπολογισμού της Ένωσης να γίνει η Ένωση περισσότερο αυτόνομη και, τελικά, 

να αξιοποιηθεί καλύτερα η μετασχηματιστική ισχύς του προϋπολογισμού της Ένωσης· 

ζητεί τη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, την κατάργηση όλων των 

εκπτώσεων και την εισαγωγή νέων πηγών χρηματοδότησης πλήρως ευθυγραμμισμένων 

με τις πολιτικές της Ένωσης που αφορούν, μεταξύ άλλων, το περιβάλλον, την υγεία και 

το κλίμα· 

3. τονίζει ότι το πρόγραμμα LIFE είναι το βασικό πρόγραμμα που στηρίζει την εφαρμογή 

της νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της λήψης μέτρων για 
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το κλίμα· σημειώνει ότι σημαντικό μερίδιο της προτεινόμενης αύξησης του 

προϋπολογισμού για το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2021-2027 κατευθύνεται 

προς το νέο υποπρόγραμμα για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια· υποστηρίζει την 

κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση, 

θεωρεί ωστόσο ότι αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της χρηματοδότησης της 

φύσης και της βιοποικιλότητας, της κυκλικής οικονομίας και της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή και του μετριασμού της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 

διπλασιαστεί τουλάχιστον η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα LIFE και να ανέλθει σε 

6.442 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές (2018) και ζητεί να δημιουργηθούν ειδικά κονδύλια 

για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού που 

προβλέπεται για τον «Ορίζοντα Ευρώπη» και, ιδίως, για τα κονδύλια που προορίζονται 

ειδικά για έρευνα και καινοτομία στους τομείς της υγείας (6,83 δισεκατ. ευρώ), του 

κλίματος, της ενέργειας και της κινητικότητας (13,31 δισεκατ. ευρώ), καθώς και των 

τροφίμων και των φυσικών πόρων (8,87 δισεκατ. ευρώ)· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την 

έκκλησή του να χρηματοδοτηθεί το 9ο πρόγραμμα πλαίσιο με περισσότερους πόρους 

ύψους τουλάχιστον 116,895 δισ. ευρώ, να διατηρηθεί ταυτόχρονα το μερίδιο που 

προορίζεται για τις δέσμες που αφορούν το κλίμα, την ενέργεια και την κινητικότητα 

(15,94 %) και τα τρόφιμα και τους φυσικούς πόρους (10,63 %), και να αυξηθεί το 

μερίδιο που προορίζεται και τη δέσμη που αφορά την υγεία σε τουλάχιστον 9,7 % 

σύμφωνα με το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο· ζητεί, εξάλλου, να διατεθεί σημαντική 

χρηματοδότηση για βασική έρευνα στους εν λόγω τομείς· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική αύξηση του μηχανισμού «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» — Ενέργεια σε 7,675 δισεκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές (2018) για την 

περίοδο 2021-2027·  

6. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την προτεινόμενη μείωση της χρηματοδότησης του 

προγράμματος για την υγεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την αποκατάσταση 

του προγράμματος για την υγεία ως ισχυρό και αυτόνομο πρόγραμμα με αυξημένη 

χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ 2021-2027, προκειμένου να εφαρμοστεί το σχέδιο 

βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υγεία, τα συστήματα υγείας, 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να εξασφαλιστεί μια φιλόδοξη πολιτική στον τομέα 

της υγείας που θα εστιάζει στις διασυνοριακές προκλήσεις και η οποία θα 

περιλαμβάνει, ειδικότερα, μια εντατικοποίηση των κοινών προσπαθειών της Ένωσης 

για την καταπολέμηση του καρκίνου, την πρόληψη των χρονίων ασθενειών, την 

καταπολέμηση της αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας και την ευκολότερη πρόσβαση σε 

διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη· 

7. επισημαίνει τον κίνδυνο να υπάρξει υστέρηση του σημερινού στόχου δαπανών που 

αφορούν το κλίμα και σημειώνει, στη συνάρτηση αυτή, την προτεινόμενη αύξηση του 

εν λόγω στόχου στο 25 % τουλάχιστον του προϋπολογισμού της Ένωσης για την 

περίοδο 2021-2027· ζητεί, ωστόσο, έναν πιο φιλόδοξο στόχο όσον αφορά τις δαπάνες 

που σχετίζονται με το κλίμα στο 30 % του προϋπολογισμού της Ένωσης έως το 2027, 

προκειμένου να επιτευχθούν και να υλοποιηθούν οι στόχοι της συμφωνίας του 

Παρισιού και να ληφθούν υπόψη η αυξημένη σημασία και ο επείγων χαρακτήρας της 

δράσης για το κλίμα, καθώς και η ανάγκη για περαιτέρω διπλωματική δράση στον 

τομέα του κλίματος· ζητεί, εξάλλου, να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί 
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ότι η δομή και η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν αντιστρατεύονται την 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας· 

8. επιμένει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να αποκλείει κάθε άμεση ή έμμεση στήριξη 

για τα ορυκτά καύσιμα· 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πρόταση να μειωθούν κατά 5 % οι χρηματοδοτικοί 

πόροι για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 

(EEA), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Φαρμάκων (EMA))· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί και 

ανθρώπινοι πόροι στους αποκεντρωμένους οργανισμούς, τουλάχιστον στο επίπεδο των 

ετών 2014-2020 σε πραγματικούς όρους, όταν αυτό απαιτείται και με βάση τις ατομικές 

τους ανάγκες, ιδιαίτερα όταν τους ανατίθενται νέα καθήκοντα, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση του ECHA και του ΕΕΑ· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να τυγχάνουν 

οι οργανισμοί αυτοί επαρκούς χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί το 

ρυθμιστικό περιβάλλον σε επιστημονική βάση και να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη του 

κοινού όσον αφορά την εκπόνηση των πολιτικών της Ένωσης· 

10. επαναλαμβάνει ότι αποστολή του ΕΕΑ είναι να βοηθήσει την Ένωση και τα κράτη 

μέλη να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την προστασία και τη βελτίωση 

του περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές πτυχές στις οικονομικές 

πολιτικές και προωθώντας τη βιωσιμότητα· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή έχει αναθέσει 

πρόσθετα καθήκοντα στον ΕΕΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η 

παρακολούθηση των νέων νομοθετικών πράξεων και των πολιτικών εξελίξεων σχετικά 

με την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ατζέντα για την 

κυκλική οικονομία και η υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και τονίζει ότι 

αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται κατάλληλα στη συνολική χρηματοδότηση του εν λόγω 

οργανισμού, η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να θεωρηθεί σταθερή σε πραγματικές τιμές 

στον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027· 

11. επικροτεί την πρόταση για έναν ίδιο πόρο που βασίζεται σε μη ανακυκλωμένα 

πλαστικά απορρίμματα συσκευασιών· υπογραμμίζει ότι το ρυθμιστικό του αποτέλεσμα 

πρέπει να συνίσταται στο να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη της παραγωγής 

απορριμμάτων σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και καλεί την Επιτροπή να 

εξετάσει τις δυνατότητες να κατευθυνθούν τα έσοδα αυτά για την υλοποίηση των 

στόχων για την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας· ζητεί αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς καταχώρισης και ελέγχου και διευκρίνιση της μεθόδου υπολογισμού· 

12. ζητεί, από το στάδιο 4 (2021) και μετά, σημαντικό μέρος από τα αυξανόμενα έσοδα του 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ), να θεωρείται ίδιος πόρος της 

Ένωσης και να διατίθεται σταδιακά σε έργα της Ένωσης για διασυνοριακές υποδομές 

στον ηλεκτρισμό, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης στους τομείς του κλίματος και 

της ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποθήκευση ενέργειας καθώς 

και για επενδύσεις σε επαναστατική καινοτομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στη 

βιομηχανία· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μια σταδιακή διαδικασία, 

προκειμένου να αποφευχθεί η άσκηση πιέσεων στους εθνικούς προϋπολογισμούς που 
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είναι αφιερωμένοι στην πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια (δεδομένου ότι το 50 % 

των εσόδων προορίζεται για το σκοπό αυτό στην οδηγία για το ΣΕΔΕ (οδηγία 

2003/87/EΚ))· 

13. ζητεί, ταυτόχρονα, να εξεταστεί, ως νέος ίδιος πόρος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

ένας μηχανισμός προσαρμογής των εκπομπών άνθρακα στα σύνορα, ο οποίος θα πρέπει 

επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο 

διεθνές εμπόριο και τον περιορισμό της μετεγκατάστασης της παραγωγής, με 

παράλληλη ενσωμάτωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής στις τιμές των 

εισαγόμενων εμπορευμάτων· 

14. θεωρεί ότι, ελλείψει εναρμονισμένων διεθνών μέτρων για τη φορολογία της κηροζίνης, 

θα πρέπει να εξεταστεί σε επίπεδο Ένωσης η δυνατότητα επιβολής ενός τέλους στις 

αεροπορικές μεταφορές με βάση την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα, 

προκειμένου να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για έρευνα, εξέλιξη και επενδύσεις σε πιο 

αποδοτικά αεροσκάφη και καύσιμα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 

για να μειωθούν οι αυξανόμενες εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές, ταυτόχρονα 

δε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών· 

15. επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες για την επιβολή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών (ΦΧΣ) και πιστεύει ότι μέρος ενός κοινού ΦΧΣ θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως ίδιος πόρος· 

16. ζητεί το 25 % του προϋπολογισμού του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) να μεταφερθεί στα διαρθρωτικά ταμεία προκειμένου να 

υπάρξει πρόσθετη στήριξη στις εξαρτημένες από τον άνθρακα περιοχές που πλήττονται 

από την απαραίτητη διαρθρωτική μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα· φρονεί ότι οι περιφέρειες αυτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πρόσθετη 

αυτή στήριξη για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους του επιχειρησιακού 

προγράμματος 2 (ΕΠ2) του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου 

Συνοχής, προκειμένου να διευκολυνθεί μια δίκαιη μετάβαση· επισημαίνει ότι στόχος 

είναι η στήριξη των περιφερειών αυτών, ιδίως εκείνων που δεν έχουν ήδη τύχει 

υποστήριξης στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 

με την προώθηση της αναδιάταξης, της επανεκπαίδευσης και της αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων, της εκπαίδευσης, των ενεργών πολιτικών στην αγορά 

εργασίας, καθώς και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, για παράδειγμα μέσω 

σύστασης νεοφυών επιχειρήσεων, σε στενό διάλογο και σε συντονισμό με τους 

κοινωνικούς εταίρους· 

17. υπογραμμίζει ότι το σκέλος των δαπανών και των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ενιαίο σύνολο, και ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία 

με το Κοινοβούλιο σχετικά με το ΠΔΠ χωρίς συμφωνία για τους ιδίους πόρους. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-27 δεν πρέπει να μειωθεί σε όγκο σε σχέση με τα επίπεδα του 

2020, ακόμη και στην περίπτωση του Brexit, και ότι οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ πρέπει 

να συνδυάζονται με νέους και επαρκείς οικονομικούς πόρους και να εξετάζονται στο 

πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης· υπογραμμίζει ότι ιδιαίτερα οι μακροπρόθεσμες 

πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η τόνωση της απασχόλησης και 

της ανάπτυξης, η επίτευξη μελλοντοστρεφούς και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μετάβασης σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πρέπει να υποστηριχθούν με 

επαρκείς πόρους και να παραμείνουν οι τομείς στους οποίους θα εστιάζεται το νέο 

πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΔΠ)· 

2. τονίζει ότι ο απόλυτος σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και για αποτελεσματική χρηματοδότηση από την ΕΕ· 

υποστηρίζει, κατά συνέπεια, τον νέο μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να έχει 

στη διάθεσή της αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις κινδύνου 

οικονομικής ζημίας εξαιτίας γενικευμένων ανεπαρκειών όσον αφορά το κράτος δικαίου 

σε ένα κράτος μέλος, με ιδιαίτερη μέριμνα για την αντιμετώπιση της μεγάλης διαφθοράς· 

3. ζητεί μια σαφή μεθοδολογία για την παρουσίαση των αριθμητικών στοιχείων με βάση 

σταθερές τιμές· 

4. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές και τα σχέδια χρηματοδότησης θα πρέπει να 

ευθυγραμμίζονται προς τους στόχους που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια και τις 

δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί την 
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αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την επίτευξη των στόχων για το 

κλίμα στο 30% των σχετικών με το κλίμα δαπανών για την επόμενη περίοδο 2021-2027 

του ΠΔΠ, προκειμένου να διευκολυνθεί και να εξασφαλιστεί η μετάβαση σε μια 

οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2050· 

5. επαναδιατυπώνει το αίτημα του Κοινοβουλίου για αυξημένο συνολικό προϋπολογισμό 

ύψους τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 

Ευρώπη», ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη αντίδραση στις κοινωνικές προκλήσεις, να 

εξασφαλιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η ευημερία των ανθρώπων, 

η επιστημονική και βιομηχανική υπεροχή και η συμβολή στην επίτευξη των σκοπών που 

καθορίζονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στη συμφωνία του Παρισιού· 

υπογραμμίζει την ανάγκη οι επενδύσεις στο πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» να 

επικεντρωθούν στην έρευνα, την ανάπτυξη και στη διάδοση στην κοινωνία των 

τεχνολογικών και μη τεχνολογικών λύσεων σε πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις, όπως η 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση σε βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, , η επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας με αποδοτική χρήση της ενέργειας και 

των πόρων και απαλλαγμένης από τοξικές ουσίες, οι βιώσιμες πρακτικές στον τομέα των 

τροφίμων και της γεωργίας, καθώς και η οικονομικά προσιτή υγειονομική φροντίδα και 

ιατρική περίθαλψη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα μεταφοράς 

χρηματοδοτικών κονδυλίων για προγράμματα από ένα ταμείο σε άλλο, που θεσπίστηκε με 

τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, και παροτρύνει όλες τις περιφέρειες να 

αναπτύξουν το ερευνητικό δυναμικό τους· πιστεύει ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν 

περαιτέρω κατάλληλες προϋποθέσεις και μηχανισμοί για τις μεταφορές αυτές, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τους διαρθρωτικούς πόρους και να 

αποφεύγονται οι διπλοί έλεγχοι· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδοτική στήριξη από το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» θα πρέπει να καταστεί προσβάσιμη στους δικαιούχους 

μέσω μιας ταχείας διαδικασίας από τη βάση με λιγότερο διοικητικό φόρτο και με την 

παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας που θα κατευθύνουν τους δικαιούχους στα πλέον 

κατάλληλα κεφάλαια· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες με 

άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα, επιδιώκοντας παράλληλα τη μέγιστη 

διοικητική απλούστευση· 

6. θεωρεί ότι, με δ3δομένη ιδίως τη φιλοδοξία το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» να 

καταστεί πιο ευέλικτο, οι προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες κάθε προγράμματος θα 

πρέπει να καθορίζονται στη νομοθεσία για το πρόγραμμα πλαίσιο και όχι στη συμφωνία 

για το ΠΔΠ· 

7. υποστηρίζει τον προϋπολογισμό ύψους 3,5 δισ. ευρώ που προορίζεται για το InvestEU· 

υπογραμμίζει με έμφαση, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν πρέπει να ληφθεί από 

τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζοντας», αλλά ότι θα είναι συμπληρωματικός 

προς αυτόν· πιστεύει ότι το σκέλος του InvestEU για την έρευνα, την καινοτομία και την 

ψηφιοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες με τον επιτυχημένο 

μηχανισμό InnovFin, να εφαρμόζει όλα τα υποκείμενα κριτήρια και να καλύπτει το τμήμα 

υψηλότερου κινδύνου· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσό που διατέθηκε για τα ενεργειακά και ψηφιακά 

στοιχεία του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ο οποίος στοχεύει στη 

συμπλήρωση των ελλειπόντων κρίκων στην ενεργειακή και ψηφιακή ραχοκοκαλιά της 

Ευρώπης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικά συνδεδεμένων 
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διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων στους τομείς της ενέργειας και των ψηφιακών 

υπηρεσιών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους μακροπρόθεσμους ενεργειακούς και 

κλιματικούς στόχους της ΕΕ· πιστεύει ότι ο ΜΣΕ πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος στο θέμα 

των συνεργειών, όπως επισημαίνεται στην ενδιάμεση αναθεώρησή του, ιδίως για την 

καλύτερη εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των μεταφορικών, ψηφιακών και 

ενεργειακών υποδομών· υπενθυμίζει ότι η μετάβαση σε ένα σύστημα χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών αποτελεί το επίκεντρο του ΜΣΕ· 

9. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της κεντρικής δομής διακυβέρνησης που 

καθιερώθηκε με τον κανονισμό ΜΣΕ· σημειώνει ότι η μεταφορά τμήματος της 

χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής στον ΜΣΕ έχει αποτελέσει μεγάλη επιτυχία και 

ότι ο βαθμός ικανοποίησης των κρατών μελών τα οποία αφορά επιτρέπει το ενδεχόμενο 

ανανέωσης του μηχανισμού στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· προτείνει, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, τη χορήγηση 20 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον ΜΣΕ, με εφαρμογή των ίδιων κανόνων διαχείρισης 

που ίσχυσαν για τη μεταφορά της ευθύνης διαχείρισης της χρηματοδότησης του Ταμείου 

Συνοχής για τον ΜΣΕ· εκτιμά ότι, με δεδομένη τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη 

διαθέσιμη χρηματοδότηση και στις ανάγκες, η πρόταση αυτή θα μπορούσε να προωθήσει 

σημαντικά τα έργα ΔΕΔ-Μ στην Ευρώπη· 

10. εκφράζει, γενικά, την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει 16 

δισ. ευρώ για το νέο ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα· ζητεί, ωστόσο, συγκρατημένη 

αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος· τονίζει, όσον αφορά τις 

συνιστώσες του προγράμματος, την ανάγκη για μια πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση των 

SSA και GOVSATCOM, με διατήρηση ή ελαφρά αύξηση του προϋπολογισμού που 

προορίζεται για τις συνιστώσες Copernicus και Galileo· τονίζει ότι είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να κατοχυρωθεί η συνέχεια των δύο εμβληματικών συνιστωσών, του Galileo 

και του Copernicus, και να εξασφαλιστεί η λειτουργία των δύο νέων πρωτοβουλιών, του 

GOVSATCOM και της SSA, που ασχολούνται με το όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα της 

ασφάλειας της διαστημικής υποδομής και της ασφάλειας της δορυφορικής επικοινωνίας· 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τουλάχιστον 9,194 δισ. ευρώ 

προορίζονται για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο θα οικοδομήσει τις 

ψηφιακές ικανότητες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια 

στον κυβερνοχώρο και την πληροφορική υψηλών επιδόσεων, ενισχύοντας παράλληλα τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας με την υποστήριξη των 

ψηφιακών δεξιοτήτων· τονίζει τη σημασία που έχει ο στενός συντονισμός με το 

πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», τον ΜΣΕ και τα ΕΔΕΤ· 

12. επιμένει όσον αφορά την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης ενός προγράμματος 

ενεργειών της ΕΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). σημειώνει ότι ένα πρόγραμμα 

που θα επικεντρώνεται στις ΜΜΕ πρέπει να συμπληρώνει άλλα προγράμματα της ΕΕ και 

να αξιοποιεί τη μεγάλη πείρα που έχει αποκτηθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα 

(COSME), με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές εντός και εκτός της 

Ένωσης, τη βελτίωση των βασικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις και την 

ανταγωνιστικότητά τους και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και του 

επιχειρηματικού πνεύματος· 
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13. πιστεύει ότι στον τομέα της ενέργειας, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενεργειακή 

ασφάλεια, την ενεργειακή απόδοση, την αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

τη σύζευξη τομέων, τις ευφυείς και σύγχρονες υποδομές, την ενδυνάμωση των 

καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, με περισσότερες 

διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές και συνεργασία· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 

επιτευχθεί ο στόχος της διασυνδεσιμότητας τουλάχιστον κατά 15% έως το 2030· τονίζει 

ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη των στόχων της 

Ενεργειακής Ένωσης· τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη 

διασφάλιση της απαλλαγής της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, 

ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης, οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα 

και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, προς όφελος της ΕΕ και όλων των πολιτών της 

και, ειδικότερα, για τη στήριξη ευάλωτων, χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριών που 

διατρέχουν τον κίνδυνο της ενεργειακής πενίας, ώστε να γίνουν ενεργειακά αποδοτικά· 

14. υπογραμμίζει τη σημασία της πυρηνικής ασφάλειας και τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί το 

ποσό που διατίθεται για το πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνικού 

σταθμού της Ignalina στη Λιθουανία από 552 εκατ. σε 780 εκατ. ευρώ, ώστε να βοηθηθεί 

επαρκώς η Λιθουανία να ανταποκριθεί στην τεχνολογική πρόκληση του παροπλισμού των 

πυρήνων αντιδραστήρων γραφίτη τύπου Τσερνομπίλ, καθώς και για την πρόληψη των 

κινδύνων από ακτινοβολίες και την περαιτέρω μείωση του κινδύνου για τους πολίτες της 

ΕΕ· 

15. εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το αίτημά του για τη δημιουργία ενός ταμείου 

ενεργειακής μετάβασης για τις περιφέρειες με ένταση άνθρακα, στο πλαίσιο του νέου 

ΠΔΠ, δεν αντικατοπτρίζεται στη νέα πρόταση για το ΠΔΠ· επαναλαμβάνει το αίτημά του 

για τη σύσταση ενός ταμείου δίκαιης ενεργειακής μετάβασης σε επίπεδο Ένωσης, με 

συνολικό προϋπολογισμό ύψους 5 δισ. ευρώ, για τη στήριξη των περιφερειών με υψηλό 

ποσοστό εργαζομένων σε τομείς που εξαρτώνται από τον άνθρακα και σε κοινότητες που 

επηρεάζονται δυσμενώς από την εν λόγω μετάβαση· περαιτέρω τονίζει ότι, στο πλαίσιο 

του εν λόγω ταμείου, θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων, τοπικών και δίκαιων στρατηγικών μετάβασης, χωρίς αποκλεισμούς, και 

για την αντιμετώπιση κοινωνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, παράλληλα με τη μετατροπή των μονάδων και τη δημιουργία αξιοπρεπών 

και βιώσιμων θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη απόκτηση νέων και την αναβάθμιση των 

παλαιών δεξιοτήτων σε καθαρές διεργασίες και τεχνολογίες που βασίζονται σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή λύσεις ενεργειακής απόδοσης· 

16. τονίζει την ανάγκη διατήρησης του κατάλληλου και σαφούς προϋπολογισμού 13 δισ. 

ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας με σκοπό την τόνωση της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών· 

17. ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για τους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 

επιτροπής ITRE, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητά τους να εκπληρώνουν με επάρκεια 

τα αυξανόμενα καθήκοντά τους· 

18. ζητεί την έγκαιρη έγκριση του ΠΔΠ και των συναφών νομικών βάσεων για να 

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση από το ένα πρόγραμμα στο άλλο και να 

αποφευχθούν καθυστερήσεις στην εφαρμογή· 

19. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση 
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αναθεώρηση του ΠΔΠ· πιστεύει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή του 

Κοινοβουλίου σε οποιαδήποτε αναθεώρηση του ΠΔΠ· 

20. σημειώνει ότι η ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ 2021-2027 αποτελεί 

βασικό στοιχείο για τη διαχείριση των δαπανών της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογηθούν οι 

επιδόσεις των επενδυτικών προγραμμάτων σε σχέση με τους καθορισμένους στόχους και 

σκοπούς, και να διαπιστωθεί αν παρουσιάζουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης και 

παράγουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ενδιάμεση 

επανεξέταση/αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω απλούστευση καθ’ όλη τη 

διάρκεια του συνολικού κύκλου υλοποίησης· 

21. επισημαίνει ότι στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και οι συνέπειές της για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

εκφράζει την επιθυμία να συνεχιστούν τα προγράμματα της ΕΕ στην αρμοδιότητα της 

επιτροπής ITRE· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με 

τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ιδίων πόρων και την εφαρμογή νέων, καθώς και την 

κατάργηση των επιστροφών και την αύξηση του ανώτατου ορίου ιδίων πόρων.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεση που θα εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις: 

Εισαγωγή 

 

1. Εμμένει στη στρατηγική σημασία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για 

τους τομείς που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις όπως ο τομέας των 

μεταφορών· επισημαίνει ότι οι υποδομές των μεταφορών είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας 

αγοράς, η βάση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και είναι ζωτικής 

σημασίας για τη διασφάλιση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών που αφορούν τα 

πρόσωπα, τα κεφάλαια, τα αγαθά και τις υπηρεσίες· υπενθυμίζει τα διακυβεύματα και 

τους γενικότερους περιορισμούς του επόμενου πολυετούς ΠΔΠ, με δεδομένη την αύξηση 

του όγκου των μεταφορών και τον αυξανόμενο αριθμό των προκλήσεων, ιδίως 

περιβαλλοντικών, οι οποίες προκύπτουν από τις αυξήσεις των εκπομπών άνθρακα, 

λεπτών σωματιδίων και αέριων ρύπων, παρά τους φιλόδοξους στόχους για την προστασία 

του κλίματος και του περιβάλλοντος, στο πνεύμα της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς 

και τις ανάγκες σε έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη διασυνδεδεμένων και 

αυτόνομων οχημάτων· υπενθυμίζει επίσης την καθυστέρηση των επενδύσεων σε νέες 

υποδομές για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, και ιδίως στη συντήρηση των 

υφιστάμενων υποδομών· 

ΠΔΠ 

 

2. επισημαίνει την επιτυχία του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) στο τρέχον 

ΠΔΠ και το γεγονός ότι οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων υπερκαλύφθηκαν 

στο τριπλάσιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο μηχανισμός πρόκειται 

να ανανεωθεί στο νέο ΠΔΠ· αποδοκιμάζει ωστόσο τη μείωση κατά 12 %, σε σταθερές 
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τιμές, της χρηματοδότησης για τον ΜΣΕ Μεταφορές, και τη μείωση κατά 13 % της 

συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής· εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός για τον ΜΣΕ δεν 

μπορεί να διατεθεί σε άλλα προγράμματα πέραν των ειδικών του στόχων· ζητά την 

επαναφορά της χρηματοδότησης των 17,746 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σταθερές τιμές, 

για τον ΜΣΕ Μεταφορές, και της συνεισφοράς 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σταθερές 

τιμές, του Ταμείου Συνοχής, συνυπολογίζοντας τον θετικό τους αντίκτυπο στην 

οικονομική ανάπτυξη· 

3. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της κεντρικής δομής διακυβέρνησης που 

καθιερώθηκε με τον κανονισμό ΜΣΕ· σημειώνει ότι η μεταφορά τμήματος της 

χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής στον ΜΣΕ έχει αποτελέσει μεγάλη επιτυχία και ο 

βαθμός ικανοποίησης των κρατών μελών τα οποία αφορά επιβεβαιώνει ότι ο εν λόγω 

μηχανισμός θα συνεχιστεί στο επόμενο ΠΔΠ και θα επαρκεί για την ολοκλήρωση των 

σχεδίων που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω της 

συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής· προτείνει, σύμφωνα με τα παραπάνω, τη χορήγηση 

20 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στον 

ΜΣΕ, για τα οποία η διαχείριση θα γίνει με παρόμοιους κανόνες με αυτούς που ισχύουν 

για τη μεταφορά κονδυλίων στον ΜΣΕ από το Ταμείο Συνοχής, με πρόσβαση ωστόσο 

όλων των κρατών μελών· θεωρεί ότι, δεδομένης της μεγάλης διαφοράς μεταξύ της 

διαθέσιμης και της αναγκαίας χρηματοδότησης, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε 

λύσεις με εκτεταμένη ενωσιακή προστιθέμενη αξία, όπως οι ελλείπουσες διασυνοριακές 

συνδέσεις, για παράδειγμα σιδηροδρομικές συνδέσεις, και ότι αυτή η μεταφορά θα 

εξασφαλίσει ότι τα έργα ΔΕΔ-Μ πραγματοποιούν σημαντική πρόοδο στην Ευρώπη· 

4. τονίζει ότι ένα επικαιροποιημένο και περισσότερο αποτελεσματικό πρόγραμμα ΜΣΕ, υπό 

το νέο ΠΔΠ 2021-2017, οφείλει να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφορών, να 

ενθαρρύνει την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και να παροτρύνει τα 

κράτη μέλη να επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και ολοκληρωμένες δημόσιες 

μεταφορές, να δώσουν προτεραιότητα σε καλύτερες διασυνδέσεις, στο πλαίσιο 

εκτεταμένων δικτύων, να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα, μέσω του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας και της πλήρους αξιοποίησης 

της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, και να συνεισφέρουν στην 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την οδική ασφάλεια· 

5. υπενθυμίζει ότι ο ΜΣΕ αποτελεί ένα μηχανισμό επιδοτήσεων και χαιρετίζει την πρόταση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει την πτυχή αυτή σαφέστερη ενσωματώνοντας 

το χρηματοδοτικό μέσο του ΜΣΕ στο νέο πρόγραμμα InvestEU· εκτιμά ότι το μερίδιο του 

κονδυλίου του ΜΣΕ για τις μεταφορές το οποίο υλοποιείται με την μορφή 

χρηματοδοτικού μέσου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού κονδυλίου· 

εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, παρά τις ατυχείς μεταφορές κονδυλίων 

από τις οποίες επωφελείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) εις 

βάρος του ΜΣΕ, το μερίδιο που αφορά τις επενδύσεις στις μεταφορές οι οποίες 

παράγονται από το ΕΤΣΕ επ’ ουδενί δεν προσεγγίζει ποσοτικά τον στόχο του 30% ενώ, 

σε ποιοτικούς όρους, απέχει μακράν από αυτό που συνιστά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

αξία· υπογραμμίζει μετ’ επιτάσεως, στο πλαίσιο αυτό, ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί 

καμία μεταφορά κονδυλίων από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» υπέρ του InvestEU· 

υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, το πρόγραμμα 

InvestEU να ωφελήσει έργα με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ενώ συγχαίρει 

την Επιτροπή για την πρόταση να ορίσει τις βιώσιμες υποδομές ως έναν από τους 
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τέσσερεις προτεινόμενους τομείς επενδύσεων· 

6. υπενθυμίζει τη σημαντική ανάγκη να δημιουργηθεί μια γραμμή προϋπολογισμού για τον 

βιώσιμο τουρισμό, με δεδομένη τη σημασία του τομέα για την οικονομία της ΕΕ, που 

αντιστοιχούσε στο 5% του ΑΕΠ το 2016, και των καθηκόντων της ΕΕ δυνάμει του 

άρθρου 195 της ΣΛΕΕ, ώστε να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας 

πραγματικής ενωσιακής πολιτικής για τον τουρισμό, που θα μπορεί να συμβάλει στην 

επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων του κατακερματισμού και της πρόσβασης σε 

κονδύλια, να προωθήσει την Ευρώπη ως τουριστικό προορισμό και να δώσει ώθηση στην 

βιομηχανία του τουρισμού, συνεισφέροντας στη μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· 

7. σημειώνει ότι η ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους πρέπει να ενσωματωθεί ως 

κατευθυντήρια αρχή στο ΠΔΠ, ως ένα οικονομικά αποδοτικό μέτρο για την ελάφρυνση 

των μελλοντικών δημόσιων προϋπολογισμών· 

Οργανισμοί 

 

8. χαιρετίζει τις πολυάριθμες νέες αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς μεταφορών, ιδίως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, 

στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας στη Θάλασσα και στον Οργανισμό 

Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει τη σημασία να εξασφαλιστεί ότι 

όλοι οι οργανισμοί μεταφορών διαθέτουν επαρκείς πόρους, οι οποίοι είναι σταθεροί σε 

πραγματικές τιμές, για να εκπληρώνουν τα καθήκοντα και τις νέες ευθύνες τους· 

9. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Εργασίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η νέα αρχή θα διαθέτει επαρκή 

μέσα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των μεταφορών· 

Έρευνα 

 

10. υπενθυμίζει ότι η υποστήριξη στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα των μεταφορών 

είναι καίριας σημασίας, δεδομένων των προκλήσεων από την αύξηση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, λεπτών σωματιδίων και αέριων ρύπων που συνδέονται με την 

αύξηση της κίνησης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης, και της ανάγκης για ενεργειακή 

μετάβαση, αυξημένη ασφάλεια μεταφορών, και ανάπτυξη διασυνδεδεμένων και 

αυτόνομων οχημάτων· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της διατήρησης άμεσης σχέσης 

μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και της ανάπτυξης, σε επίπεδο ΕΕ, λύσεων 

για τις μεταφορές που αναπτύσσονται μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών 

δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει την επιτυχία των κοινών εγχειρημάτων όπως τα SESAR, 

Shift2Rail και CleanSky· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η παροχή ουσιαστικής 

υποστήριξης και κατάλληλης χρηματοδότησης των εγχειρημάτων αυτών στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· τονίζει ότι, για την υποστήριξη της έρευνας και της 

ανάπτυξης, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας στον τομέα 

των μεταφορών· 

Ίδιοι πόροι 

 

11. εκτιμά ότι όλα τα κράτη μέλη εισπράττουν σημαντικά φορολογικά και οιονεί φορολογικά 

έσοδα που συνδέονται άμεσα με τον τομέα των μεταφορών και τον τουρισμό, και η 



 

PE626.946 116/168 RR\1168290EL.docx 

EL 

μεταφορά πόρων, ακόμη και μικρή, αυτού του είδους εσόδων στους ίδιους πόρους της 

Ένωσης θα βελτίωνε τις ικανότητές της να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις με τις 

οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη· θεωρεί πως η επιστροφή σε σημαντικότερους ίδιους 

πόρους, όπως είχαν προβλεφθεί κατά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, θα 

θωράκιζε τις ικανότητες της ΕΕ για ανάληψη δράσης σε πολιτικό και δημοσιονομικό 

επίπεδο. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει αποδεδειγμένο ιστορικό επίτευξης 

καλών αποτελεσμάτων όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως 

καταδεικνύεται στην 7η έκθεση για τη συνοχή, και αποφέρει 2,74 EUR πρόσθετου 

ΑΕΠ για κάθε ευρώ που επενδύεται από τα χρήματα των φορολογουμένων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πρότασή της για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

(ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε προϋπολογισμό ύψους 330,6 δισ. 

ευρώ για την πολιτική συνοχής, σε τιμές 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το επίπεδο 

χρηματοδότησης σημαίνει μείωση κατά 10% σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, λόγω της εμφάνισης νέων προκλήσεων και του 

προσδιορισμού νέων προτεραιοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το μερίδιο της πολιτικής συνοχής στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ έχει 

επίσης μειωθεί σημαντικά, από 34% σε 29%· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πρόταση της Επιτροπής, ο προϋπολογισμός του Ταμείου 

Συνοχής θα περιοριστεί, με μείωση των κονδυλίων του για την περίοδο 2021-2027 κατά 

45%· 

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-

2027 δεν είναι αρκετά φιλόδοξη· επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να διατηρηθούν οι 

παραδοσιακές πολιτικές με θετικό ιστορικό, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ικανότητα 

αντίδρασης της ΕΕ στις νέες προκλήσεις, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 

2021-2027 πρέπει να οριστεί στο 1,3% του ΑΕΕ, ώστε να παρασχεθεί επαρκής 
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πρόσθετη χρηματοδότηση· 

2. θεωρεί απαράδεκτη την προτεινόμενη μείωση κατά 10% των κονδυλίων για την 

πολιτική συνοχής· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το ΠΔΠ 2021-2027 πρέπει να 

εξασφαλίζει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής, σε 

σταθερές τιμές, όπως στο τρέχον ΠΔΠ· 

3. επισημαίνει ότι η κατανομή μεταξύ των διαφόρων ταμείων της πολιτικής συνοχής είναι 

το αποτέλεσμα της μεθόδου κατανομής που ορίζεται στο σχέδιο κανονισμού για τον 

καθορισμό κοινών διατάξεων, στο οποίο προβλέπεται ισόρροπη κατανομή όπου το 

61,6% των πόρων κατανέμεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 14,3% στις 

περιφέρειες μετάβασης, το 10,8% στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 12,8% στα 

κράτη μέλη που επωφελούνται από το Ταμείο Συνοχής και το 0,4% ως πρόσθετη 

χρηματοδότηση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών· 

4. εκφράζει την αντίθεσή του στη σοβαρή μείωση του προϋπολογισμού του Ταμείου 

Συνοχής· τονίζει τη σημασία των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής για τη 

μείωση των εδαφικών ανισοτήτων και την πρόοδο προς μεγαλύτερη εδαφική συνοχή 

στην ΕΕ· ζητεί να διατηρηθεί επαρκής χρηματοδότηση για το Ταμείο Συνοχής χωρίς, 

ωστόσο, να θιγούν τα κονδύλια και το μερίδιο που προβλέπεται στο πλαίσιο της 

πολιτικής συνοχής για τα άλλα ΕΔΕΤ, τα οποία ανταποκρίνονται ομοίως σε ουσιώδεις 

ευρωπαϊκές προτεραιότητες· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης και 

βελτιστοποίησης των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ταμείων 

της πολιτικής συνοχής, του μηχανισμού InvestEU και των άλλων χρηματοδοτικών 

μέσων και προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ που υπόκεινται σε κεντρική 

διαχείριση· 

5. ζητεί επαρκή κονδύλια για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2021-

2027, ύψους τουλάχιστον 272 411 εκατ. EUR σε τιμές 2018, δηλαδή 226 078 

εκατ. EUR για το ΕΤΠΑ και 46 333 εκατ. EUR για το Ταμείο Συνοχής (12,8% της 

χρηματοδότησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και στην ανάπτυξη»)· 

ζητεί τουλάχιστον 100 861 εκατ. EUR σε τιμές 2018, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο Plus (ΕΚΤ +)· 

6. δεν συμφωνεί με τη μείωση του προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής μέσω της 

συνεισφοράς του, ύψους 10 δισ. ευρώ σε τιμές 2018, στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη»· 

7. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής που προτείνεται για την 

περίοδο 2021-2027 παραμένει, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, μια πολιτική 

για όλες τις περιφέρειες, και ζητεί, κατά τη διαμόρφωσή της, να ληφθούν υπόψη οι 

εδαφικές μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή μεταξύ 2016 και 2018· 

υπογραμμίζει τη σημαντική εδαφική διάσταση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τη συμβολή του στη συνοχή, ιδιαίτερα στις 

αγροτικές περιοχές· καταδικάζει, συνεπώς, την πρόταση της Επιτροπής να χωριστούν 

οι δαπάνες του ΕΓΤΑΑ από την πολιτική συνοχής, τη στιγμή που απαιτείται η 

δημιουργία ισχυρότερης σύνδεσης για περισσότερο ενοποιημένη και συμπληρωματική 

χρηματοδότηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου και για απλούστευση προς όφελος των 

δικαιούχων· 
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8. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να παραγάγει θετικές επιδράσεις σε άλλες 

περιφέρειες της Ένωσης αλλά ότι τα αποτελέσματα αυτά ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ 

των εδαφών, ανάλογα με τη γεωγραφική εγγύτητα και τη δομή της οικονομίας των 

κρατών μελών· 

9. υπενθυμίζει ότι η 7η έκθεση για τη συνοχή κατέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι περιφέρειες μέσου εισοδήματος και τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί κατάλληλη 

χρηματοδοτική βοήθεια και επαρκές ποσοστό συγχρηματοδότησης· επιδοκιμάζει, εν 

προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής για διατήρηση της κατηγορίας των 

«περιφερειών μετάβασης» και επέκταση του πεδίου της· 

10. επαναλαμβάνει την πάγια άποψή του όσον αφορά τη σημασία των διασυνοριακών 

πρωτοβουλιών για βιώσιμη μεγέθυνση, ευημερία σε μεθοριακές περιοχές και 

ισορροπημένη ανάπτυξη· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα προγράμματα 

διασυνοριακής συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται στα πλέον επιτυχημένα 

χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ· σημειώνει με λύπη ότι οι προτάσεις της Επιτροπής 

προβλέπουν σημαντική μείωση της χρηματοδότησης του Interreg όσον αφορά το 

μερίδιό του από τα διαρθρωτικά ταμεία που μειώνεται από 2,75% σε 2,5%, και ζητεί, 

αντιθέτως, μερίδιο της τάξης του 3%· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027, 

πρέπει να προγραμματιστεί ένα επίπεδο χρηματοδότησης που να είναι ίσο τουλάχιστον 

με το κονδύλιο για την περίοδο 2014-2020, σε σταθερές τιμές, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τα υφιστάμενα προγράμματα και για τη νέα 

πρωτοβουλία «Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία» στο πλαίσιο του 

Interreg· 

11. ζητεί να διατεθεί σοβαρό μέρος από το προτεινόμενο κονδύλιο χρηματοδότησης του 

«εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων», προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής 

με στόχο την κοινωνική, εδαφική και οικονομική συνοχή και, στο πλαίσιό της, η 

χρηματοδότηση του Interreg· ζητεί να χρησιμοποιηθεί μέρος από το ποσό αυτό για την 

αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

Plus (ΕΚΤ+)· 

12. σημειώνει ότι τα χαμηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης από την ΕΕ θα 

καταστήσουν δυσχερέστερη για τους δικαιούχους σε συγκεκριμένες περιφέρειες και 

μικρότερα ή λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης 

για επενδύσεις της ΕΕ, ότι οι πόροι των ΕΔΕΤ μπορεί να καταστούν λιγότερο 

ελκυστικοί - ιδίως όταν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης από την ΕΕ είναι πολύ 

χαμηλά - και ότι τα χαμηλότερα ποσοστά ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα 

στους δημόσιους προϋπολογισμούς των εν λόγω κρατών μελών που δεσμεύονται από 

το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ιδίως σε εκείνες τις περιφέρειες που το νέο 

ΠΔΠ προτείνει να μεταφερθούν σε υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης από ό,τι ισχύει στο 

τρέχον ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ τούτου, ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% για τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες, 60% για τις περιφέρειες μετάβασης, 50% για τις 

ανεπτυγμένες περιφέρειες, 85% για το Ταμείο Συνοχής και 85% για την ευρωπαϊκή 

εδαφική συνεργασία/Interreg· 

13. υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 

του μεριδίου των ταμείων σε εθνικό επίπεδο ή, ως εναλλακτική λύση, την επέκταση του 
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πεδίου εφαρμογής του ταμείου, ανάλογα με την περίπτωση· 

14. επικροτεί την ενίσχυση της σύνδεσης του ΠΔΠ και του προϋπολογισμού της ΕΕ με τη 

διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, ειδικότερα, με την ορθή οικονομική 

διακυβέρνηση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του 

προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων για την παροχή επαρκούς στήριξης 

προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων κρατών μελών ώστε να ενισχυθεί 

το οικονομικό και επενδυτικό τους περιβάλλον· 

15. επιδοκιμάζει την προτεινόμενη ενσωμάτωση του μηχανισμού του κράτους δικαίου, που 

περιλαμβάνεται στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση 

γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη 

(COM(2018)0324)· 

16. τονίζει ότι η απλούστευση των διαδικασιών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 

επίπεδο είναι αναγκαία για την τήρηση των νέων κανόνων αποδέσμευσης, ούτως ώστε 

να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού· 

17. πιστεύει ότι οι νέες επενδύσεις και οι διατάξεις για τη θεματική συγκέντρωση θα πρέπει 

να ευθυγραμμιστούν με τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες των κρατών μελών, 

λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα στάδια εδαφικής ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο NUTS 2 

όσο και επίπεδο NUTS 3 και τις εγγενείς ιδιαιτερότητες ή τα γεωγραφικά 

μειονεκτήματα, για την προώθηση της γνήσιας οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής· 

18. τονίζει τη σημαντική κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σε περιπτώσεις 

φυσικών καταστροφών με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις· 

19. θεωρεί ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι δαπάνες για το κλίμα θα πρέπει να 

αυξηθούν σημαντικά· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής που συνίσταται στην 

αύξηση των δαπανών της ΕΕ για το κλίμα στο 25%, και ζητεί τη συνέχιση των 

προσπαθειών αυτών προκειμένου οι δαπάνες να ανέλθουν στο 30% το συντομότερο 

δυνατόν. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεση που θα εγκρίνει τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. τονίζει ότι μια εκσυγχρονισμένη και καλά χρηματοδοτούμενη κοινή γεωργική πολιτική 

(ΚΓΠ), μία από τις πιο ολοκληρωμένες πολιτικές της ΕΕ, διαδραματίζει καίριο ρόλο 

στην επίτευξη των βασικών στόχων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής 

ασφάλειας, παρέχοντας στους καταναλωτές υψηλής ποιότητας, ασφαλή τρόφιμα σε 

προσιτές τιμές, διατηρώντας τα τοπία και το φυσικό περιβάλλον και εξασφαλίζοντας 

ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς· επισημαίνει ότι ο αριθμός των κανόνων 

που διέπουν την προστασία των τροφίμων, της υγείας και του περιβάλλοντος με τους 

οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι γεωργοί έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ το σχετικό 

μερίδιο της ΚΓΠ στον προϋπολογισμό της ΕΕ συνεχίζει να μειώνεται· υπογραμμίζει 

αφενός την ανάγκη στήριξης της μετάβασης των γεωργών προς γεωργικές πρακτικές 

που σέβονται το περιβάλλον και αφετέρου την ανάγκη να ανταμειφθεί η παροχή 

περιβαλλοντικών αγαθών·  

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ενδεχόμενη μείωση του προϋπολογισμού της 

ΚΓΠ θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα οδηγώντας, αφενός, στην αποθάρρυνση 

άσκησης της γεωργίας με τα υψηλότερα πρότυπα και, αφετέρου, θέτοντας σε κίνδυνο 

την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων στην Ένωση· επισημαίνει 

ότι δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από τους γεωργούς να ανταποκριθούν σε ακόμη 

περισσότερες απαιτήσεις χωρίς επαρκή στήριξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες 

κάθε κράτους μέλους, ιδίως ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και προσπαθειών για την 

υποστήριξη και την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή δημόσιων αγαθών, τη 

βιοποικιλότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων· 
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3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ που 

προβλέπεται στο ΠΔΠ 2021-2027 τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού της 

περιόδου 2014-2020 για την ΕΕ-27 σε πραγματικές τιμές, δεδομένου του θεμελιώδους 

ρόλου της ΚΓΠ στη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και στην ανάπτυξη δυναμικών αγροτικών 

περιοχών· τονίζει ότι ένας αγροτικός τομέας της ΕΕ που είναι ανθεκτικός, βιώσιμος, 

ανταγωνιστικός και που διασφαλίζει το εισόδημα των γεωργών απαιτεί σταθερό και 

καλά χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό της ΚΓΠ· επιβεβαιώνει την άποψή του ότι η 

γεωργία δεν πρέπει να υποστεί καμιά οικονομική απώλεια εξαιτίας πολιτικών 

αποφάσεων, όπως η σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που επηρεάζουν τη 

γεωργία ή πολιτικές συγκρούσεις με διεθνείς γεωργικούς εμπορικούς εταίρους, η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ή η χρηματοδότηση νέων 

ευρωπαϊκών πολιτικών· υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της συνεισφοράς των 

κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ στο 1,3% του ΑΕΕ τους· 

4. αντιτίθεται σθεναρά στην πρόταση της Επιτροπής για το προσεχές ΠΔΠ, η οποία θα 

συνεπαγόταν σημαντικές περικοπές στην ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του 

προγράμματος επιλογών που αφορά ειδικά την απομάκρυνση και την νησιωτικότητα 

(πρόγραμμα POSEI) για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· τονίζει ότι οι περικοπές αυτές 

θα έθεταν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ· υπογραμμίζει ότι οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, όπως οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η 

αυξημένη συγκέντρωση της αγοράς και οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, πέραν 

των συνεχιζόμενων κλιματικών και μετεωρολογικών προβλημάτων, ενδέχεται να 

απαιτούν αύξηση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ· επισημαίνει το γεγονός ότι η έκταση 

των περικοπών ποικίλλει ανάλογα με τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τη 

σύγκριση· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει το ΠΔΠ σε τρέχουσες τιμές για λόγους 

καλύτερης σύγκρισης· 

5. ζητεί αύξηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού του ΠΔΠ 2021 – 2027 ώστε τα 

προγράμματα POSEI να ωφελήσουν τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, οι οποίες 

εξακολουθούν να πλήττονται από την κρίση και να είναι εκτεθειμένες στα διαρθρωτικά 

μειονεκτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ συμπεριλαμβανομένων της 

μεγάλης απόστασης, του νησιωτικού χαρακτήρα, της μικρής έκτασης, της δύσκολης 

μορφολογίας και του κλίματος και της οικονομικής εξάρτησης όσον αφορά έναν μικρό 

αριθμό προϊόντων· 

6. καλεί την Επιτροπή να παρέχει στο νέο ΠΔΠ τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς 

πόρους για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ, όπως 

ορίζεται στη συνθήκη για την ένταξη της Κροατίας1, όσον αφορά τη μεταβατική 

περίοδο που λήγει το 2022·  

7. επικροτεί το «Μνημόνιο – Μελλοντικό ΠΔΠ - ΚΓΠ» που υπέγραψαν οι Υπουργοί 

Γεωργίας της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας 

και της Ισπανίας την 31η Μαΐου 2018, μέσω του οποίου εκφράζουν την ανησυχία τους 

για τις προτάσεις της Επιτροπής να γίνουν περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ 

στο ΠΔΠ 2021-2027· 

                                                 
1 ΕΕ L 112 της 24.4.2012, σ. 10. 
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8. τονίζει τη σημασία της διατήρησης των υφιστάμενων κονδυλίων τόσο για τις άμεσες 

ενισχύσεις, όσο και για την ασφάλεια των εισοδημάτων που αντικατοπτρίζει τον 

μακροπρόθεσμο στόχο της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ευρωπαϊκής 

γεωργίας που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, και τη χρηματοδότηση του δεύτερου 

πυλώνα για τους γεωργούς και τους αγροτικούς πληθυσμούς· επισημαίνει ότι οι 

περικοπές στις άμεσες ενισχύσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα των γεωργών· 

αποδοκιμάζει ιδίως τις σοβαρές περικοπές που προβλέπονται για τον δεύτερο πυλώνα 

της ΚΓΠ, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στις επενδύσεις και την απασχόληση καθώς 

και την προσβασιμότητα και την εδαφική ελκυστικότητα, την περιβαλλοντική φροντίδα 

και τη δράση για το κλίμα στις αγροτικές περιοχές, στις αγροτικές περιοχές, κυρίως 

μέσω της χρηματοδότησης για προσεγγίσεις από την κορυφή προς τη βάση στην τοπική 

ανάπτυξη, όπως το LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, 

πλήρως αυτόνομα και ανεξάρτητα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του 

δεύτερου πυλώνα, παρόμοια με τα μέτρα POSEI του πρώτου πυλώνα· υπενθυμίζει ότι ο 

κύριος σκοπός αυτής της Επιτροπής είναι η δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας 

στην ΕΕ· συνεπώς, απορρίπτει κατηγορηματικά τα σχέδια της Επιτροπής να μειώσει 

σοβαρά τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη και επιμένει στην 

επαρκή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ)· τονίζει ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρείται δεδομένο ότι η εθνική 

συγχρηματοδότηση του δεύτερου πυλώνα θα καλύψει το κενό του προϋπολογισμού· 

9. επαναλαμβάνει ότι η συνολική χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ και ΕΓΤΕ για την προσεχή 

περίοδο θα πρέπει να ανέλθει σε 382 855 000 000 EUR σε σταθερές τιμές για να 

αντιστοιχεί σε εκείνη της περιόδου 2014-2020· 

10. τονίζει ότι η προσδοκία ότι το 40 % της χρηματοδότησης της ΚΓΠ θα δαπανηθεί υπέρ 

της δράσης για το κλίμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο εάν τα κονδύλια για τα 

προγράμματα για το περιβάλλον και το κλίμα δεν υποστούν τη μείωση των ενισχύσεων 

που ορίζονται στο άρθρο 15 της πρότασης σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη 

στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο 

πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (COM(2018)0392)· 

11. σημειώνει ότι η μείωση που εφαρμόζεται στον πυλώνα ΙΙ παρεμποδίζει την οικονομική 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

άνθρακα καθώς και την αντίσταση στην κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη νέων 

καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών, την αειφόρο διαχείριση των δασών, την 

προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, τη μείωση της φτώχειας και την οικονομική 

ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές· 

12. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής αναφορικά με την εξωτερική σύγκλιση των 

επιπέδων των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι μια τέτοια 

αυξημένη σύγκλιση μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ 

διατηρηθεί τουλάχιστον σε πραγματικές τιμές· 

13. ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή μέσων και πόρων της πολιτικής συνοχής στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της υπαίθρου, προκειμένου να αποτραπεί η καθυστέρηση στην ανάπτυξή και 

η ερήμωση στις περιοχές αυτές· 

14. υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής για τη διατήρηση του προϋπολογισμού του 
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προγράμματος POSEI στο τρέχον επίπεδο· 

15. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων 

πόρων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθούν οι δασμοί επί των γεωργικών 

προϊόντων ως πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· σημειώνει τα μειωμένα 

έσοδα από δασμούς τα τελευταία χρόνια, καθώς οι μειώσεις των μέσων δασμών έχουν 

ξεπεράσει τις αυξήσεις του όγκου των εμπορικών συναλλαγών· σημειώνει ότι δεν έχει 

δοθεί η απαραίτητη προσοχή στη γεωργία που είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές, 

γεγονός που ενδέχεται να εκθέσει ευαίσθητους τομείς σε αυξημένο ανταγωνισμό, ενώ 

παράλληλα, με τη μείωση των δασμών, τη σταδιακή διάβρωση της χρηματοδότησης 

που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των τομέων αυτών που παρέχουν δημόσια 

αγαθά· 

16. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση 

αναθεώρηση του ΠΔΠ· 

17. τονίζει ότι μια έμμεση αύξηση των εσόδων, ιδίως των μικρών και των μεσαίων 

γεωργών, μπορεί επίσης να επιτευχθεί μέσω της πραγματικής μείωσης της 

γραφειοκρατίας για τους αγρότες στην ΚΓΠ, της αύξησης της ευελιξίας των ελέγχων 

και μέσω βελτιωμένης και πιο διαφανούς λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού 

τροφίμων· υπογραμμίζει πόσο απαραίτητες είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 

παροχή ανεξάρτητων συμβουλών στους γεωργούς σχετικά με την προσαρμογή και τη 

βελτίωση των πρακτικών τους, συμπεριλαμβανομένης της δράσης για το κλίμα και των 

πρακτικών για τη μείωση της εξάρτησης από τις εισροές· 

18. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αναθεωρηθεί η λειτουργία του αποθεματικού 

για την κρίση, συγκεκριμένα η δυνατότητα μεταφοράς των αχρησιμοποίητων 

πιστώσεων του νέου αποθεματικού για κρίσεις στον γεωργικό τομέα από ένα έτος στο 

επόμενο· εκφράζει την αντίθεσή του και την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα αρχικά 

ποσά που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση του ταμείου δεν θα προέλθουν από 

κονδύλια εκτός του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, αλλά αντίθετα θα ληφθούν από τις 

άμεσες ενισχύσεις το 2020 και δεν θα επιστραφούν στους γεωργούς· ζητεί επομένως 

ένα ανεξάρτητο αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα το οποίο να μην 

εμπεριέχεται στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ· 

19. θεωρεί ότι η δημοσιονομική πειθαρχία που προτείνει η Επιτροπή για όλους τους 

δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων δεν θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για 

καλύτερη ισορροπία στην κατανομή των πληρωμών μεταξύ εκμεταλλεύσεων 

διαφορετικού μεγέθους και ως εκ τούτου αναμένει ότι θα συνεχιστεί ο ισχύων 

μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας για τους γεωργούς που εισπράττουν μέχρι 2000 

ευρώ από άμεσες πληρωμές· 

20. υποστηρίζει τη διατήρηση του σχολικού προγράμματος για τα φρούτα, τα λαχανικά και 

το γάλα στο σχολείο τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο, καθώς διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 

στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση θετικών 

διατροφικών συνηθειών μεταξύ των παιδιών και της νεολαίας· 

21. αναγνωρίζει την απειλή που δημιουργεί η περιορισμένη δυνατότητα στήριξης της 

επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές και προώθησης της εδαφικής ανάπτυξης 

στον τομέα των υποδομών, λόγω της μείωσης των πόρων της ΚΓΠ και της πολιτικής 
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συνοχής·  

22. ζητεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και 

χρηματοδότησης της ΚΓΠ, καθώς η προτεινόμενη από την Επιτροπή αύξηση των 

φιλοδοξιών στον τομέα αυτό (40 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ για τους 

κλιματικούς στόχους και 30 % για πόρους του πυλώνα ΙΙ για το περιβάλλον) η οποία 

συνοδεύεται με περικοπές στη χρηματοδότηση σημαίνει σημαντική μείωση της 

δυνατότητας επίτευξης μέσω αυτών των πολιτικών των εν λόγω στόχων σχετικά με τον 

εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής 

και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών· 

23. τονίζει τη σπουδαιότητα εντατικοποίησης των τελωνειακών ελέγχων στις εισαγωγές 

γεωργικών προϊόντων και προϊόντων τροφίμων εντός της ΕΕ, με την καθιέρωση μιας 

ειδικής γραμμής προϋπολογισμού στον Τομέα IV (11) «Διαχείριση συνόρων» για να 

αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της τελωνειακής ένωσης και να αποτραπούν το 

παράνομο εμπόριο και οι απάτες· 

24. θεωρεί ότι οι δαπάνες για τα μέτρα στήριξης της αγοράς όπως η δημόσια παρέμβαση 

και ιδιωτική αποθεματοποίηση, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη γραμμή 

προϋπολογισμού και όχι να εξαρτώνται αποκλειστικά από τα αποθεματικά για τις 

κρίσεις στον γεωργικό τομέα· τονίζει ότι τα αποθεματικά για τις κρίσεις στον γεωργικό 

τομέα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την ταχεία αντιμετώπιση σοβαρών 

περιστατικών που υπερβαίνουν τις φυσιολογικές εξελίξεις της αγοράς και επηρεάζουν 

τη γεωργική παραγωγή, επεξεργασία και διανομή στην ΕΕ· 

25. επισημαίνει ότι, κατά την περίοδο που καλύπτεται από το ΠΔΠ 2021-2027, η 

διαδικασία σύγκλισης πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως προκειμένου να επιτευχθεί 

θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών και να θεσπιστούν οι αρχές της 

ισότητας σε επίπεδο ΕΕ, και ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 

περιέχεται στα συμπεράσματα της Προεδρίας της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2002 

πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως· 

26. υπογραμμίζει ότι ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η ανανέωση των γενεών, και 

θεωρεί ως εκ τούτου ότι, πέραν των ενισχύσεων για την ένταξη και την εγκατάσταση 

των νέων ατόμων, πρέπει να δημιουργηθεί ειδική στήριξη για τα πρώτα έτη γεωργικής 

δραστηριότητας· 

27. σημειώνει ότι οι επιδημίες και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει σοβαρά 

την κτηνοτροφία και την αροτραία καλλιέργεια στα περισσότερα κράτη μέλη και ζητεί 

αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για την κάλυψη των ζημιών των αγροτών· 

28. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διαθέσει 10 δισεκατομμύρια EUR στην ομάδα 

«Τρόφιμα και φυσικοί πόροι» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την ανάπτυξη 

και προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στους τομείς της γεωργίας και των 

τροφίμων· ζητεί επιτακτικά από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τη διατήρηση αυτής της 

δημοσιονομικής φιλοδοξίας σε ολόκληρη τη διαδικασία έγκρισης του ΠΔΠ, ιδίως 

δεδομένων των προβλεπόμενων περικοπών στον δεύτερο πυλώνα· 

29. τονίζει το γεγονός ότι, για να μπορέσει να στηριχθεί εκ νέου μια επαρκώς 

χρηματοδοτούμενη ΚΓΠ, οι μεταρρυθμίσεις της προσεχούς περιόδου χρηματοδότησης 
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πρέπει να αποδώσουν περισσότερο, όπως φάνηκε από την ανακατανομή των κονδυλίων 

κυρίως στους γεωργούς με χαμηλότερα εισοδήματα. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την προσωρινή έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(COM(2018)0322 – 2018/0166R(APP)) 

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Petra Kammerevert 

 

 

PA_Consent_Interim 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεση που θα εγκρίνει τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, ενώ η Επιτροπή θεωρεί ότι η επένδυση 

στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ1, λιγότερο 

από το 11 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 

2021-2027 προορίζεται για το υποτομέα «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό»· ζητεί οι 

προτεραιότητες να υποστηρίζονται με χρηματοδοτικές δεσμεύσεις· 

2. υπογραμμίζει τη διαρκή απήχηση και την προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ του 

προγράμματος Erasmus+, που είναι ένα από τα πιο επιτυχή προγράμματα που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, για την περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020, το Erasmus+ βρισκόταν σταθερά σε αδυναμία να 

χρηματοδοτήσει έργα υψηλής ποιότητας λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών μέσων· 

υποστηρίζει, ως μακρόπνοη φιλοδοξία, τον στόχο της επίτευξης δεκαπλάσιας αύξησης 

του προϋπολογισμού του· 

3. επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου, όπως διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 30ής 

Μαΐου 2018 για το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους2, ότι θα βασίσει τους υπολογισμούς του 

όσον αφορά τα ποσά του ΠΔΠ σε σταθερές τιμές και θα λάβει υπόψη την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου· εμμένει στην άποψη, συνεπώς, ότι το επόμενο πρόγραμμα Erasmus 

πρέπει να έχει προϋπολογισμό ύψους τουλάχιστον 41,1 δισεκατομμυρίων EUR στο 

προσεχές ΠΔΠ (τριπλασιασμός σε πραγματικές τιμές σε σχέση με το ΠΔΠ 2014-2020) 

                                                 
1 Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, Ιούνιος 2017. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0226. 
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και υπενθυμίζει ότι ακόμη και αυτό το επίπεδο αύξησης είναι σαφώς χαμηλότερο από τις 

προσδοκίες που εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ορισμένα κράτη μέλη και η 

κοινωνία των πολιτών· είναι εξαιρετικά απογοητευμένο με την αύξηση που προτείνεται 

στην πρόταση για το ΠΔΠ και την παρουσίασή της, από την οποία φαίνεται ότι είναι 

υψηλότερη από ό,τι σε σχετικούς όρους και εμποδίζει τη διαφανή σύγκριση· 

4.  τονίζει την αξία των προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό και την ιθαγένεια 

και ζητεί να αυξηθούν οι δαπάνες και των δύο, στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ, ιδίως 

λόγω της χρόνιας ανεπαρκούς χρηματοδότησης όπως καταδεικνύεται από το τρέχον ΠΔΠ 

και της σημασίας της στήριξης της εκπαίδευσης σχετικά με την ιθαγένεια· εμμένει στον 

διπλασιασμό της διαθέσιμης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Δημιουργική Ευρώπη» (2,806 δισεκατομμύρια EUR σε σταθερές τιμές για την περίοδο 

2021-2027), πέραν των συνολικών δαπανών μεταξύ προγραμμάτων για τον πολιτισμό 

κατά τουλάχιστον 1 % κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· θεωρεί ότι οι κλάδοι 

του πολιτισμού και της δημιουργίας θα πρέπει να αποτελούν οριζόντια προτεραιότητα 

των προγραμμάτων της ΕΕ· απαιτεί να διατεθεί προϋπολογισμός τουλάχιστον 1 EUR ανά 

πολίτη στο σκέλος «Ευρώπη για τους πολίτες» του Ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα 

δικαιώματα και τις αξίες·  

5. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του λόγου και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 

αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και επαναλαμβάνει τη σημασία των 

προσπαθειών για τη βελτίωση της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας, της εξοικείωσης με τα 

ψηφιακά μέσα, της κυβερνοϋγιεινής και της ασφαλούς συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο· 

θεωρεί ότι η ενθάρρυνση των ανθρώπων να ασχολούνται με κριτικό και έντιμο τρόπο με 

το έργο της ΕΕ απαιτεί παιδεία στα μέσα ενημέρωσης και αγωγή του πολίτη, γεγονός που 

θα συμβάλει επίσης στην προώθηση της απόκτησης μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόταση για το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική 

Ευρώπη» προβλέπει τη στήριξη του πλουραλισμού και της ελευθερίας των μέσων 

ενημέρωσης καθώς και παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, στο διατομεακό σκέλος, πράγμα 

που θα επιτρέψει την επέκταση ήδη επιτυχών δοκιμαστικών έργων και 

προπαρασκευαστικών δράσεων· επισημαίνει, εξάλλου, το εξαιρετικό έργο των κέντρων 

για ασφαλή χρήση του διαδικτύου, το οποίο επί του παρόντος υποστηρίζεται από το 

σκέλος των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 

Ευρώπη», με σκοπό την προώθηση της ασφαλούς διαδικτυακής συμπεριφοράς των 

παιδιών· επιμένει ότι το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ και ότι το σημερινό επίπεδο χρηματοδότησής του, ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων 

EUR ετησίως, πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχο σε σχετικές τιμές· 

6. τάσσεται υπέρ της αυξημένης χρηματοδότησης που διατίθεται για ψηφιακές δεξιότητες σε 

όλη την επόμενη γενεά προγραμμάτων του ΠΔΠ, ιδίως το ΕΚΤ+ (βασικές ψηφιακές 

δεξιότητες) και την Ψηφιακή Ευρώπη (προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες)· επιμένει ότι 

πρέπει να αναπτυχθεί μια συντονισμένη προσέγγιση πολιτικής των ψηφιακών δεξιοτήτων 

και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη 

ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα προγράμματα· 

7. θεωρεί ότι βασικός στόχος του προσεχούς ΠΔΠ θα πρέπει να είναι η αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα· υπογραμμίζει ότι για να μπορούν 

οι πολίτες να συμμετέχουν με κριτικό και έντιμο τρόπο στο έργο της ΕΕ απαιτείται 

σαφής, δυναμική, υψηλής ποιότητας και ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη των 
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ευρωπαϊκών υποθέσεων· επισημαίνει τον ρόλο της γραμμής του προϋπολογισμού 

«δράσεις πολυμέσων» για την υποστήριξη της σαφούς επικοινωνίας για την ΕΕ και την 

εξασφάλιση επαρκούς συνδυασμού διαύλων μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων 

της ραδιοφωνίας, της τηλεόρασης και του διαδικτύου· υπενθυμίζει, επ’ αυτού, ότι ζήτησε 

από την Επιτροπή να διενεργήσει πλήρη επανεξέταση – που θα πρέπει να διαβιβαστεί στο 

Κοινοβούλιο – όλων των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του «δράσεων πολυμέσων» για να 

εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνουν τους βασικούς στόχους τους και ότι το επόμενο ΠΔΠ 

επιτυγχάνει τη σωστή χρηματοδοτική ισορροπία μεταξύ των δράσεων· επαναλαμβάνει, 

επιπλέον, ότι οι περικοπές της γραμμής του ΠΔΠ 2014-2020 παρεμπόδισαν σοβαρά την 

αποτελεσματικότητα της υποστήριξης διαφόρων καναλιών, δηλαδή ότι δεν θεσπίστηκε 

μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική ρύθμιση για τη στήριξη του εξαίρετου έργου του 

πανευρωπαϊκού ραδιοφωνικού δικτύου Euranet Plus· εμμένει στην άποψη ότι η γραμμή 

«δράσεις πολυμέσων» πρέπει να ενισχυθεί στο ΠΔΠ 2021-2027·  

8. τονίζει τη σημασία των δραστηριοτήτων εταιρικής επικοινωνίας της Επιτροπής για την 

προτροπή των ανθρώπων να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και την προαγωγή 

της μετά λόγου γνώσεως δέσμευσης των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα· τονίζει ότι οι 

δραστηριότητες αυτές απαιτούν μια πιο διασυνδεδεμένη επικοινωνιακή στρατηγική με 

συγκεκριμένη προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των προσπαθειών για την 

επίτευξη πραγματικής πολυγλωσσίας·  

9.  θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στο εγχείρημα της ΕΕ πρέπει να αναζωογονηθεί, 

ενώ οι γνώσεις σχετικά με τη διεργασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την αντίληψη 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των ευρωπαϊκών αξιών χρειάζεται να διαδοθούν στο 

ευρύτερο δυνατό κοινό· ζητεί συνεπώς μια ειδική δράση – πιθανώς με τη μορφή βραβείου 

για έργα που προτρέπουν το κοινό να συμμετέχει στη διεργασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και γεννούν έναν συλλογικό προβληματισμό σε τοπικό επίπεδο για το 

μέλλον της Ευρώπης – που θα πρέπει να προβλέπεται στο προσεχές ΠΔΠ· 

10. εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσον η ελάχιστη αύξηση των πιστώσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αρκεί για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων και 

των στόχων της αγοράς εργασίας που επιδιώκει, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων και την ένταξη των μεταναστών· 

11. επιμένει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ στο σύνολό του και κάθε πρόγραμμα του ΠΔΠ 

πρέπει να έχουν την κατάλληλη ευελιξία, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις νέες 

προτεραιότητες πολιτικής και στις εξωτερικές εξελίξεις· ζητεί, επ’ αυτού, το ΠΔΠ και όλα 

τα προγράμματα να περιλαμβάνουν δεσμευτική και ουσιαστική ενδιάμεση επανεξέταση 

και ρήτρα αναθεώρησης, ώστε να είναι δυνατή η εκ νέου εστίαση των δαπανών και των 

προτεραιοτήτων πολιτικής όπως απαιτείται· υπενθυμίζει ότι ο καθορισμός 

προτεραιοτήτων πολιτικής εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του νομοθέτη και ότι 

η απαραίτητη ευελιξία πρέπει συνεπώς να συμβαδίζει με την κοινοβουλευτική εποπτεία, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι εκτελεστικές πράξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 

την εκτέλεση και ποτέ για πολιτικές επιλογές· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της Επιτροπής να συναρθρώσει και να 

παρουσιάσει το νέο ΠΔΠ με πιο διαφανή και ευανάγνωστο τρόπο· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για τη συστέγαση προγραμμάτων εκπαίδευσης, πολιτισμού και 

ιθαγένειας υπό έναν ενιαίο τίτλο· 
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13. επιμένει ότι οι συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων πρέπει πάντα να νοούνται ως μέσο 

βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και απλούστευσης και δεν επιτρέπουν εν λευκώ 

στην Επιτροπή να ανακατανέμει κεφάλαια από ένα πρόγραμμα σε άλλο ή να προβαίνει σε 

περικοπές του προϋπολογισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το συνολικό πολιτικό 

μήνυμα της Επιτροπής όσον αφορά τις συνέργειες, αλλά θεωρεί ότι όπως έχουν 

διατυπωθεί οι διατάξεις εντός των προγραμμάτων του ΠΔΠ, είναι αδύνατον ο νομοθέτης 

να κατανοήσει πώς πρέπει να επιτευχθούν οι εν λόγω συνέργειες και οι δικαιούχοι των 

προγραμμάτων να κατανοήσουν τι μπορεί να σημαίνουν οι εν λόγω συνέργειες για 

αυτούς· εμμένει σε πιο συγκεκριμένους και διαφανείς μηχανισμούς για την επίτευξη 

συνεργειών, οι οποίοι ορίζονται με σαφήνεια στη νομική βάση·  

14. υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αποφέρει αποδεδειγμένη 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και 

ενδεδειγμένη χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ· ζητεί περαιτέρω ανάπτυξη της αρχής, 

που θεσπίστηκε με το τελευταίο ΠΔΠ, σύμφωνα με την οποία τα έργα είναι επιλέξιμα για 

χρηματοδότηση από την ΕΕ μόνο εάν η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους 

τεκμηριώνεται δεόντως στην αίτηση έργου· πιστεύει ότι η εστίαση στην ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία απαιτεί ένα κατάλληλο σύνολο ειδικών και μετρήσιμων ποσοτικών 

και ποιοτικών δεικτών για τη δράση· τονίζει, όσον αφορά τις πρωτοβουλίες στον τομέα 

της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ότι τα μη απτά οφέλη, όπως οι κοινωνικές 

επιπτώσεις που επιτυγχάνονται από τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι εξίσου σημαντικά με τα 

συγκεκριμένα επιτεύγματα· επιμένει ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτούν έργα στους 

τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, όπως το ΕΚΤ+ και τα διαρθρωτικά ταμεία, 

απαιτούν κατάλληλους δείκτες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας, την 

τροφοδότηση της ενδιάμεσης επανεξέτασης και, εν τέλει, την ενημέρωση των 

προγραμμάτων της επόμενης γενιάς· 

15. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων ήταν αρχικά βραδεία στο τρέχον ΠΔΠ, 

με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα να μεταφερθούν στο επόμενο ΠΔΠ κάποιες 

υποχρεώσεις πληρωμών και να χρειαστεί να διευθετηθούν στο πλαίσιο των νέων 

ανώτατων ορίων πληρωμών· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η επανάληψη της κρίσης 

πληρωμών που συνέβη στο τέλος του ΠΔΠ 2007-2013, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι του 

προγράμματος για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό είναι συχνά ιδιώτες και μικροί 

οργανισμοί που δεν αντέχουν καθυστερήσεις πληρωμών· επισημαίνει ότι οι 

καθυστερήσεις πληρωμών υπονομεύουν σοβαρά τα οφέλη του προγράμματος και, τελικά, 

βλάπτουν την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα· 

16. δεσμεύεται να χορηγήσει τη συναίνεσή του για την έγκριση του κανονισμού ΠΔΠ από το 

Συμβούλιο μόνο ως συμφωνίας δέσμης, που θα συνοδεύεται από αξιόπιστη πρόταση για 

τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων. 
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11.10.2018 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την προσωρινή έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Fabio Massimo Castaldo 

 

 

PA_Consent_InterimMod 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να περιλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις 

δράσεις της· 

1. θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση του σκέλους των εσόδων θα πρέπει να συμβαδίζει με τη 

μεταρρύθμιση των δαπανών και των μειώσεων και διορθώσεων, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δαπανών της ΕΕ, με την εξασφάλιση 

ορατής σύνδεσης μεταξύ των δαπανών και των πολιτικών και προτεραιοτήτων της ΕΕ και 

με τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ σε βασικούς τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ που 

εμφανίζουν υψηλό δυναμικό όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως η 

προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, η ενιαία αγορά, οι πολιτικές στον τομέα της 

μετανάστευσης και του ασύλου, η πολιτική περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής, η 

κοινή γεωργική πολιτική, η προστασία του περιβάλλοντος και η δράση για το κλίμα, η 

ενεργειακή ένωση, η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, η προώθηση της ισότητας 

των φύλων, η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η μείωση της φορολογικής 

ανομοιογένειας στην ενιαία αγορά, σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης Monti1· 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

2. υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ευελιξία και να 

                                                 
1 Τελική έκθεση και συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τους ιδίους πόρους 

για τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. 
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αποτελούν αντικείμενο δέοντος δημοκρατικού ελέγχου και λογοδοσίας, γεγονός που 

καθιστά αναγκαία την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε κάθε φάση της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων για τον κανονισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 

στο πλαίσιο με τήρηση των προνομίων του ως συννομοθέτη· δεδομένου ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων της ΕΕ καταρτίζεται βάσει της τομεακής 

νομοθεσίας, ζητεί τη μετάβαση σε ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και 

την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου κατά τις 

διαπραγματεύσεις για το προσεχές ΠΔΠ πριν υποβληθούν επισήμως προς έγκριση από το 

Κοινοβούλιο οι προτάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό για το ΠΔΠ, και 

προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να υιοθετηθεί η συνήθης προσέγγιση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου από την κορυφή προς τη βάση σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο 

καθορίζει τα συνολικά ανώτατα όρια ανά τομέα αντί να αξιολογεί πρώτα απ’ όλα τις 

πραγματικές ανάγκες των προγραμμάτων· 

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι κάθε αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και να διαφυλάσσει τα προνόμιά του ως ισότιμου 

σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία θα υποβληθεί ενδιάμεση επανεξέταση 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι 

δεν πρότεινε μια νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση, με ειδική 

διαδικασία που περιλαμβάνει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο εξασφαλίζει την 

πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· επιμένει ότι θα πρέπει να διεξαχθούν πλήρεις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενόψει της ενδιάμεσης 

αναθεώρησης του ΠΔΠ· 

4. υπενθυμίζει το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ζήτησε την ευθυγράμμιση των 

μελλοντικών ΠΔΠ με τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου του και την εντολή της 

Επιτροπής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συνέταξε 

σαφή πρόταση στην οποία θα καθορίζονται οι μέθοδοι της εφαρμογής στην πράξη ενός 

δημοσιονομικού πλαισίου·5+5 ετών για το μέλλον· 

5. τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ προσφέρει μια ευκαιρία στην Ένωση να αποδείξει ότι 

παραμένει ενωμένη και μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικές εξελίξεις όπως το Brexit, την 

άνοδο των λαϊκιστικών και εθνικιστικών κινημάτων και τις μεταβολές στην παγκόσμια 

ηγεσία· υπογραμμίζει ότι οι διαιρέσεις στην ΕΕ δεν αποτελούν απάντηση στις παγκόσμιες 

προκλήσεις και στις ανησυχίες των πολιτών· θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις για το Brexit 

ιδιαίτερα, καταδεικνύουν ότι τα οφέλη που έχουν τα μέλη της Ένωσης αντισταθμίζουν σε 

μεγάλο βαθμό το κόστος της συμβολής στον προϋπολογισμό της· 

6. θεωρεί ότι η απαίτηση ομοφωνίας για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ αποτελεί 

πραγματικό εμπόδιο για τη διαδικασία· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει 

εν προκειμένω τη ρήτρα γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ 

ούτως ώστε να επιτραπεί η έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ με ειδική πλειοψηφία· 

υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα γέφυρας του 

άρθρου 48 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), προκειμένου 

να εφαρμοστεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι η μετάβαση στην 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ θα ήταν 

σύμφωνη με τη διαδικασία λήψης απόφασης για την έγκριση ουσιαστικά όλων των 

πολυετών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και για την ετήσια διαδικασία έγκρισης του 
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προϋπολογισμού της ΕΕ· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα που ενέχει η προσέγγιση της Επιτροπής 

να συνδέει τις πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με τη συμμόρφωση προς το 

κράτος δικαίου ως θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί ότι η αναστολή των 

δαπανών της ΕΕ σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να αποφασίζεται μόνον ως μέτρο 

έσχατης ανάγκης, και επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να μελετήσει προσεκτικά όλα τα 

στοιχεία της πρότασης αναφορικά με τη ρήτρα αιρεσιμότητας που συνδέεται με το κράτος 

δικαίου, και να θεσπίσει τις αναγκαίες διατάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι τελικοί 

δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να 

θίγονται από παραβάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν ευθύνονται· 

8. υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και ότι πρέπει να 

ενσωματώνεται σε όλες τις δράσεις της ΕΕ προκειμένου να γίνει η ισότητα πράξη· τονίζει 

ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ΠΔΠ, με τη συμπερίληψη σαφούς δέσμευσης 

στον κανονισμό για το ΠΔΠ· 

9. τονίζει ότι στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι δεσμεύσεις που 

έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της COP 21· 

10. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα κατάρτισης ρήτρας αιρεσιμότητας που 

θα συνδέει την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών όσον αφορά 

τα κονδύλια της Ένωσης με τη μη τήρηση από τα κράτη μέλη των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία βάσει της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των 

κρατών μελών στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και του χάρτη των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί να θεσπιστούν οι απαραίτητες 

διατάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι άμεσοι δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να θιγούν από παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν είναι 

υπεύθυνοι· 

Ίδιοι πόροι 

11. υπενθυμίζει ότι, ενώ το άρθρο 311 τρίτο εδάφιο ΣΛΕΕ απαιτεί μόνον τη γνωμοδότηση 

του Κοινοβουλίου όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων 

της Ένωσης, η διαδικασία για την έγκριση των μέτρων εφαρμογής του εν λόγω 

συστήματος, όπως προσδιορίζεται στο τέταρτο εδάφιο, απαιτεί την έγκριση του 

Κοινοβουλίου· καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε 

όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έγκριση των ιδίων πόρων· 

12. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 311 ΣΛΕΕ ορίζει ότι: «Η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα 

για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της. Ο 

προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων εσόδων, 

από ίδιους πόρους.»· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η νομική απαίτηση να προβλέπονται στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ γνήσιοι ίδιοι πόροι απορρέει απευθείας από τη Συνθήκη· 

13. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι προτεινόμενες νέες κατηγορίες ιδίων πόρων 

της Επιτροπής συνδέονται με πολιτικές υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, με 

στόχο να μην αυξηθεί η συνολική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, αλλά να μειωθεί 

η επιβάρυνση των εθνικών δημόσιων ταμείων και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες όσον 
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αφορά έναν αυτόνομο προϋπολογισμό της ΕΕ που να αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη φιλοδοξίας των 

προτάσεων αυτών, γεγονός που οδηγεί σε αδυναμία υλοποίησης του δεδηλωμένου στόχου 

της αύξησης του μεριδίου των γνήσιων ιδίων πόρων, και καλεί την Επιτροπή να 

συμπληρώσει τις προτάσεις της με τη θέσπιση διάφορων ιδίων πόρων σε τομείς όπως η 

φορολογική δικαιοσύνη και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής· 

14. μετά τα συμπεράσματα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, 

υπενθυμίζει ότι, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ένωση, η διόρθωση 

υπέρ της εν λόγω χώρας θα καταστεί παρωχημένη· υπενθυμίζει ότι, κατά συνέπεια, όλες 

οι διορθώσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ θα 

πρέπει να τερματιστούν αμέσως μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

ΕΕ· 

15. θεωρεί ότι το πλαίσιο του Brexit αποτελεί επίσης ευκαιρία για να εξεταστεί η κατάργηση 

όλων των άλλων μηχανισμών διόρθωσης που έχουν χορηγηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη, 

οι οποίοι δεν δικαιολογούνται πλέον, και πιστεύει ότι αυτό θα επιτρέψει να 

αποκατασταθεί η απολύτως ίση μεταχείριση των κρατών μελών όσον αφορά τη 

συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης. 
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Τροποποιήσεις 

Τροποποίηση  1 

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(1) Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 

για επαρκή δυνατότητα πρόβλεψης 

για την προετοιμασία και την 

εκτέλεση μεσοπρόθεσμων 

επενδύσεων, η διάρκεια του 

πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου (ΠΔΠ) θα πρέπει να 

ορίζεται στα επτά έτη, με έναρξη 

από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

(1) Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 

για επαρκή δυνατότητα πρόβλεψης 

για την προετοιμασία και την 

εκτέλεση μεσοπρόθεσμων 

επενδύσεων, η διάρκεια του 

πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου (ΠΔΠ) θα πρέπει να 

ορίζεται στα επτά έτη, με έναρξη 

από την 1η Ιανουαρίου 2021· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει 

σε εύθετο χρόνο σαφή πρόταση 

στην οποία θα καθορίζονται οι 

μέθοδοι της έμπρακτης 

εφαρμογής ενός δημοσιονομικού 

πλαισίου·5+5 ετών για το μέλλον· 

 

 

Τροποποίηση  2 

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 

 

(9α) Το άρθρο 8 ΣΛΕΕ θεσπίζει την 

αρχή της συνεκτίμησης της 

διάστασης του φύλου σε όλες τις 

δραστηριότητες της ΕΕ, πράγμα 

που απαιτεί τη διάθεση επαρκών 

πόρων αλλά και διαφάνεια στα 

κονδύλια του προϋπολογισμού που 

προορίζονται για την προώθηση 

της ισότητας των φύλων και την 
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καταπολέμηση των διακρίσεων 

λόγω φύλου. 

 

 

Τροποποίηση  3 

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 (10α) Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 

2023, η Επιτροπή θα πρέπει να 

υποβάλει αξιολόγηση της 

εφαρμογής του ΠΔΠ, η οποία θα 

συνοδεύεται από προτάσεις για 

υποχρεωτική αναθεώρηση, με 

ειδική διαδικασία που 

περιλαμβάνει δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα το οποίο θα 

εξασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή 

του Κοινοβουλίου. 

 

Τροποποίηση  4 

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027  

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(14) Είναι αναγκαίο να προβλέπονται 

γενικοί κανόνες για τη διοργανική 

συνεργασία κατά τη διαδικασία του 

προϋπολογισμού. 

 

(14) Είναι αναγκαίο να προβλέπονται 

γενικοί κανόνες για τη διοργανική 

συνεργασία κατά τη διαδικασία του 

προϋπολογισμού, με σεβασμό των 

αρμοδιοτήτων των θεσμικών 

οργάνων σε θέματα 

προϋπολογισμού, όπως 

καθορίζονται στις Συνθήκες. 

 

 

Τροποποίηση  5 

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
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δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 

Άρθρο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 

Άρθρο 3 α (νέο) 

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

στον προϋπολογισμό 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και η Επιτροπή ενσωματώνουν τον 

παράγοντα «φύλο» σε όλα τα επίπεδα της 

διαδικασίας του προϋπολογισμού για κάθε 

έτος και αναδιαρθρώνουν τα έσοδα και τα 

έξοδα με σκοπό την προώθηση της 

ισότητας των φύλων. 

 

 

Τροποποίηση  6 

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027  

 Άρθρο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Άρθρο 16 

Ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η 

Επιτροπή παρουσιάζει την επανεξέταση 

της λειτουργίας του ΠΔΠ. Ανάλογα με την 

περίπτωση, η εν λόγω επανεξέταση 

συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις. 

Άρθρο 16 

Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2023, η 

Επιτροπή παρουσιάζει αξιολόγηση της 

εφαρμογής του ΠΔΠ, η οποία 

συνοδεύεται από προτάσεις για 

υποχρεωτική αναθεώρηση. 
 

Το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με 

τη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 

312 ΣΛΕΕ και αφού λάβει την έγκριση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

αναθεωρεί τον παρόντα κανονισμό. 
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15.10.2018 

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ 
 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών 

σχετικά με την προσωρινή έκθεση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 - Η 

θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων: Iratxe García Pérez 

(εισηγήτρια) 

 

 

Position 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει στην 

Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

«σε όλες τις δραστηριότητές της», 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 

του προϋπολογισμού, εξακολουθεί να 

αποτελεί νομική υποχρέωση της Ένωσης 

που απορρέει άμεσα από το άρθρο 8 της 

ΣΛΕΕ· 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε β) λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 

οριζόντια προοπτική όχι μόνο είχε συχνά 

ως αποτέλεσμα ελάττωση της στήριξης 

για δράσεις που σχετίζονται με το φύλο, 

για να μην αναφέρουμε την έλλειψη 

δεικτών για το φύλο, αλλά ότι καθιστά 

επίσης σχεδόν αδύνατη την εκτίμηση των 

ποσών που διατίθενται για θέματα 

ισότητας των φύλων· 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το ΠΔΠ 

2014-2020, η προσαρτημένη κοινή 

δήλωση του Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής, του 

Νοεμβρίου 2013 συμπεριέλαβε τη 

συμφωνία που προβλέπει ότι οι ετήσιες 

διαδικασίες του προϋπολογισμού που 

εφαρμόζονται στο ΠΔΠ θα 

περιλαμβάνουν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 

στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη 

διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη 

τους τρόπους με τους οποίους το 

συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της 

Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της 

ισότητας των φύλων και εξασφαλίζει την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης 

Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την 

ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, δεν 

γίνεται καμία αναφορά στην εφαρμογή 

της ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για 

την ισότητα των φύλων 2016-2019 

επισημαίνει τον βασικό ρόλο της 

χρηματοδότησης της ΕΕ στη στήριξη της 

ισότητας των φύλων και αναφέρει ότι η 

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

δεν εφαρμόζεται συστηματικά στον 

γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση 

επιπτώσεων του 2018 για το εξωτερικό 

μέσο ορίζει ότι η ενσωμάτωση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των 

φύλων θεωρείται έργο σε εξέλιξη, ενώ οι 

κυβερνήσεις των χωρών εταίρων 

επιδεικνύουν ενίοτε έλλειψη 

ενδιαφέροντος ή ανθεκτικότητας στους 

εν λόγω τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ δεν έχει 

εφαρμόσει με συνέπεια την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου στον 

προϋπολογισμό· 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε ε) λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική 

σημασία να διατηρηθούν ειδικά κονδύλια 
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στον προϋπολογισμό της ΕΕ για να 

εξασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση των 

έργων μας· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε στ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε στ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

σημερινό κλίμα διάβρωσης των αξιών 

της ΕΕ, που έφερε απροσδόκητα μεγάλη 

εναντίωση στην ισότητα των φύλων στην 

ΕΕ, απαιτείται ισχυρή δέσμευση και από 

τα τρία θεσμικά όργανα για μια 

μεγαλύτερη από ποτέ υποστήριξη της 

ισότητας των φύλων, η οποία θα πρέπει 

να αποτυπώνεται στην πολιτική 

χρηματοδότησης· 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε ζ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε ζ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 

γυναικών και ανδρών αποτελεί 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή των 

γυναικών στην αγορά εργασίας, σε 

ηγετικές θέσεις, στην επιστήμη και την 

έρευνα και, ως εκ τούτου, για την ισότητα 

των φύλων και ότι έχει επιπτώσεις στην 

οικονομία των κρατών μελών· 
 

Τροπολογία  8 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε η (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε η) λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 

της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη 

κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί και ότι, 

για τον λόγο αυτό, πρέπει να καταβληθούν 

περαιτέρω προσπάθειες· 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή του σε 

κάθε μείωση του επιπέδου καίριων 

πολιτικών της ΕΕ, όπως η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ και η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ)· εκφράζει την ιδιαίτερη 

αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές 

περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 

την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών 

των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, 

στην προτεινόμενη περικοπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων· 

(4)   δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή του 

σε κάθε μείωση του επιπέδου καίριων 

πολιτικών της ΕΕ, όπως η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ και η κοινή γεωργική 

πολιτική (ΚΓΠ)· εκφράζει την ιδιαίτερη 

αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές 

περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 

την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών 

των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, 

στην προτεινόμενη περικοπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του, την 

ανάγκη βελτίωσης της ισότητας των 

φύλων στην αγορά εργασίας και την 

ενσωμάτωση της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων· τονίζει τη 

σημασία των διαρθρωτικών ταμείων και, 

ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου, για τη στήριξη της 

ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας και της 

βελτίωσης των υπηρεσιών, καθώς και 

των κονδυλίων του προγράμματος 

«Ορίζοντας» για την προώθηση της 

συμμετοχής των γυναικών στον τομέα 

STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, 

μηχανική και μαθηματικά)· 



 

RR\1168290EL.docx 153/168 PE626.946 

 EL 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη 

λύπη του για την έλλειψη σαφούς και 

ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες 

τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο 

επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι η 

εξάλειψη των διακρίσεων είναι ουσιώδης 

για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της 

ΕΕ για διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς 

αποκλεισμούς και εκφράζει τη λύπη του 

για την απουσία συνεκτίμησης της 

διάστασης του φύλου και δεσμεύσεων 

υπέρ της ισότητας των φύλων από τις 

πολιτικές της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται 

στις προτάσεις για το ΠΔΠ· υπογραμμίζει 

επίσης τη θέση του ότι, μετά τη Συμφωνία 

του Παρισιού, οι σχετικές με το κλίμα 

δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά 

σε σύγκριση με το σημερινό ΠΔΠ και να 

φτάσουν το 30 % το συντομότερο δυνατόν 

και το αργότερο έως το 

2027·Πρωτοβουλία για την απασχόληση· 

(5) τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· επαναβεβαιώνει, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και εκφράζει τη 

λύπη του για την έλλειψη σαφούς και 

ορατής δέσμευσης εν προκειμένω στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες 

τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο 

επόμενο ΠΔΠ· τονίζει, επιπλέον, ότι η 

εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και της 

ανισότητας των φύλων και της έμφυλης 

βίας είναι ουσιώδεις για την εκπλήρωση 

των δεσμεύσεων της ΕΕ για διαμόρφωση 

μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς και 

εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 

συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 

και δεσμεύσεων υπέρ της ισότητας των 

φύλων από τις πολιτικές της ΕΕ, όπως 

παρουσιάζονται στις προτάσεις για το 

ΠΔΠ· υποστηρίζει μια ενισχυμένη και 

ειδική διάσταση του προϋπολογισμού για 

την καταπολέμηση όλων των 

περιπτώσεων διάκρισης, με απόδοση 

ιδιαίτερης προσοχής στη διάσταση του 

φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών 

μετανάστευσης και ασύλου και στις 

εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· 
υπογραμμίζει επίσης τη θέση του ότι, μετά 

τη Συμφωνία του Παρισιού, οι σχετικές με 

το κλίμα δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν 

σημαντικά σε σύγκριση με το σημερινό 

ΠΔΠ και να φτάσουν το 30 % το 

συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως 
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το 2027· 

Τροπολογία  11 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5α) ζητεί αναθεώρηση του ΠΔΠ 

προκειμένου να συμπεριλάβει 

συγκεκριμένα μέτρα και να διαθέσει 

αυξημένους οικονομικούς πόρους στην 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών και των κοριτσιών και να 

εξασφαλίσει την προστασία των γυναικών 

μεταναστών και προσφύγων, καθώς και 

των γυναικών που δεν διαθέτουν 

ταξιδιωτικά έγγραφα, από τη βία· εμμένει 

στην άποψη σύμφωνα με την οποία 

χρειάζονται στοχοθετημένες επενδύσεις 

για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και 

της ασφάλειας των γυναικών καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας ασύλου· 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5β) εκφράζει αποδοκιμασία για το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα 

χωριστό πρόγραμμα για την 

καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών, δεδομένου ότι το πρόγραμμα 

αυτό έχει ενσωματωθεί στο γενικό 

πρόγραμμα «Πολίτες και δικαιώματα» 

και ζητεί να διατεθούν περισσότεροι 

πόροι για την πρόληψη, την 

καταπολέμηση και την εξάλειψη της βίας 

κατά των γυναικών, η οποία είναι η πιο 

διαδεδομένη μορφή παραβίασης των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντανακλά 

σαφώς την ανισότητα μεταξύ γυναικών 

και ανδρών·    επισημαίνει ότι η ΕΕ θα 

πρέπει πάντα να υποστηρίζει τον αγώνα 

κατά της έμφυλης βίας και της 

σεξουαλικής παρενόχλησης, ιδίως 

παρέχοντας στα κράτη μέλη την 

υποστήριξη που χρειάζονται για την 

εφαρμογή της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης· 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5γ) υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις 

δεσμεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 

9 ΣΛΕΕ για την υλοποίηση της 

κοινωνικής Ευρώπης και την εφαρμογή 

του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων στη βάση της βιώσιμης 

ανάπτυξης μιας εξαιρετικά 

ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας 

της αγοράς, που αποσκοπεί στην πλήρη 

απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο 

και προάγει την ισότητα γυναικών και 

ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 

γενεών και την προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζεται 

στη Συνθήκη· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5δ) υπογραμμίζει την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών 

σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και να δοθεί 
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ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες 

των ευάλωτων προσώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και 

άλλων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο, 

όπως η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ε (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5ε) καταδικάζει απερίφραστα την 

επαναφορά και την επέκταση του 

«κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» από 

την κυβέρνηση Τραμπ και τον 

καταστροφικό της αντίκτυπο στην υγεία 

και στα δικαιώματα των γυναικών και 

των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα και 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 

ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στο πλαίσιο 

του ΠΔΠ, να καλύψουν το 

χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι ΗΠΑ 

στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας 

και των συναφών δικαιωμάτων, 

χρησιμοποιώντας τόσο εθνική όσο και 

ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 στ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5στ) Επιμένει ότι το μέλλον των 

διαρθρωτικών ταμείων και των 

πολιτικών συνοχής πρέπει να 

περιλαμβάνει στόχους σχετικά με την 

ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και 

μηχανισμούς παρακολούθησης ούτως 

ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση για 

δράσεις που στηρίζουν και εξασφαλίζουν 

την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, 
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όπως οι επενδύσεις στις δημόσιες 

υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά και 

ηλικιωμένους· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 ζ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5ζ) επαναλαμβάνει ότι στο επόμενο ΠΔΠ 

πρέπει να αναληφθούν επαρκείς 

δημοσιονομικές δεσμεύσεις για να 

ενισχυθούν οι προσπάθειες για την 

εξάλειψη της εμπορίας γυναικών και 

κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση 

σε ολόκληρη την Ένωση και να 

πραγματοποιηθούν περισσότερες 

επενδύσεις στα δικαιώματα και την 

προστασία των θυμάτων, καθώς και σε 

δράσεις για τη μείωση της ζήτησης 

γυναικών και κοριτσιών που είναι θύματα 

εμπορίας· 

Τροπολογία  18 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 η (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (5η) υπογραμμίζει την ανάγκη 

ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων 

στο επόμενο ΠΔΠ με σκοπό την 

αντιμετώπιση του συρρικνούμενου χώρου 

της κοινωνίας των πολιτών και καλεί, 

συγκεκριμένα, την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

να αυξήσουν τόσο την πολιτική όσο και 

τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχουν 

στις οργανώσεις για τα δικαιώματα των 

γυναικών, στα καταφύγια/σπίτια 

γυναικών και στους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών 

τόσο εντός της Ένωσης όσο και 

παγκοσμίως· 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (6α) συνιστά τη σύσταση ενός 

Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 

με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης της 

κοινωνίας των πολιτών και του έργου των 

ΜΚΟ στους τομείς της δημοκρατίας και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

των γυναικών και της καταπολέμησης 

της έμφυλης βίας, το οποίο θα 

διαχειρίζεται η Επιτροπή· 

Τροπολογία  20 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11α) εκφράζει και πάλι τη λύπη του για 

το γεγονός ότι, παρά την κοινή δήλωση 

σχετικά με την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου που έχει 

επισυναφθεί στο ΠΔΠ, δεν έχει σημειωθεί 

καμία σημαντική πρόοδος στον τομέα 

αυτόν στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020·  

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11β) εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για 

το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου περνά στο 
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περιθώριο στην πρόταση της Επιτροπής 

και ότι όχι μόνο η κατάσταση δεν έχει 

βελτιωθεί, αλλά οι προτάσεις συνιστούν 

οπισθοδρόμηση· επισημαίνει ότι οι 

υφιστάμενοι στόχοι που αφορούν την 

ισότητα των φύλων έχουν συγχωνευθεί με 

άλλους στόχους πολιτικής, όπως το 

πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», και 

ότι οι απαιτήσεις για την ισότητα των 

φύλων, όπως η εκ των προτέρων 

αιρεσιμότητα για την ισότητα των φύλων 

στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, έχουν εξαλειφθεί 

στις νέες προτάσεις της Επιτροπής· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 γ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11γ) εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι πολλά προγράμματα 

περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων 

μόνο ως οριζόντιο στόχο, γεγονός που 

έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της 

στήριξης για δράσεις που σχετίζονται με 

το φύλο· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 δ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11δ) επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς  το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 

την Επιτροπή να ανανεώσουν τη 

δέσμευσή τους υπέρ της ισότητας των 

φύλων στο επόμενο ΠΔΠ, μέσω κοινής 

δήλωσης που θα προσαρτηθεί στο ΠΔΠ, 

μαζί με ρητή δέσμευση ότι θα 

συνεκτιμηθεί η διάσταση του φύλου στον 

προϋπολογισμό· επαναλαμβάνει την 
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έκκλησή του για αποτελεσματική 

εποπτεία της εφαρμογής της δήλωσης 

στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών 

του προϋπολογισμού, με τη συμπερίληψη 

σχετικής πρόβλεψης σε ρήτρα 

επανεξέτασης του νέου κανονισμού για το 

ΠΔΠ· 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 ε (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11ε) καλεί τα ιδρύματα εταίρους να 

διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο με την 

αποδοχή της ισότητας των φύλων ως 

οριζόντιου στόχου και να προσδιορίσουν 

και να θέσουν σε εφαρμογή έναν 

αποτελεσματικό μηχανισμό για τη 

συστηματική εφαρμογή της 

συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου 

στον προϋπολογισμό σε όλα τα μέσα και 

προγράμματα του ΠΔΠ, καθώς και μια 

ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 στ (νέα) 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 (11στ) Ζητεί να καθιερωθούν σαφείς 

στόχοι και ειδικοί πόροι στα 

προγράμματα της ΕΕ, όπως το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 

πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια 2014-2020 (REC), το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ο μηχανισμός 

προενταξιακής βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ), ο 

μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας 
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(ΜΑΣ) και το ευρωπαϊκό μέσο για τη 

δημοκρατία και τα δικαιώματα του 

ανθρώπου (EIDHR), ώστε να καταστεί 

δυνατή η συστηματική εφαρμογή και 

παρακολούθηση και να αποφεύγεται η 

απλή αναφορά σε γενικές αρχές της 

ισότητας των φύλων χωρίς να ζητούνται 

ειδικές δράσεις όπως στην περίπτωση 

του προγράμματος της ΕΕ για την 

απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI), του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (FEAD), του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

(ΕΤΠ)· 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 – εδάφιο i 

 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

i. υποχρεωτική και νομικά δεσμευτική 

ενδιάμεση αναθεώρηση, μετά από μια 

επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ· 

(18i) υποχρεωτική και νομικά δεσμευτική 

ενδιάμεση αναθεώρηση, μετά από μια 

επανεξέταση της λειτουργίας του ΠΔΠ 

στην οποία θα συνεκτιμάται η διάσταση 

του φύλου· 

 

 

Τροπολογία  27 

Παράγραφος 38 

Τροποποίηση 8 α (νέα) – αιτιολογική σκέψη 9 α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 (9α) Το άρθρο 8 ΣΛΕΕ θεσπίζει την αρχή 

της συνεκτίμησης της διάστασης του 

φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της 
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ΕΕ, πράγμα που απαιτεί τη διάθεση 

επαρκών πόρων αλλά και διαφάνεια στα 

κονδύλια του προϋπολογισμού που 

προορίζονται για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 

φύλου. 

 

 

Τροπολογία  28 

Παράγραφος 38 

Τροποποίηση 16 α (νέα) Κεφάλαιο 1 – άρθρο 3 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

 
Άρθρο 3 α (νέο) 

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

στον προϋπολογισμό 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και η Επιτροπή ενσωματώνουν τον 

παράγοντα «φύλο» στα διάφορα επίπεδα 

της διαδικασίας του προϋπολογισμού για 

κάθε έτος και αναδιαρθρώνουν τα έσοδα 

και τα έξοδα με σκοπό την προώθηση της 

ισότητας των φύλων. 

 

Τροπολογία  29 

Παράγραφος 38 

Τροποποίηση 35 Κεφάλαιο 4 – άρθρο 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

Άρθρο 16 

Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η 

Επιτροπή παρουσιάζει την επανεξέταση 

της λειτουργίας του ΠΔΠ. Ανάλογα με την 

περίπτωση, η εν λόγω επανεξέταση 

συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις. 

Άρθρο 16 

Ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η 

Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση του 

ΠΔΠ. Στο πλαίσιο αυτής της 

αναθεώρησης καθιερώνεται η 

συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 

και συμπεριλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο 

σχετικά με την ισότητα των φύλων και, 
ανάλογα με την περίπτωση, η εν λόγω 

αναθεώρηση συνοδεύεται από σχετικές 

προτάσεις. 

 

Το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με 

τη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 

312 της ΣΛΕΕ και μετά από έγκριση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναθεωρεί 

τον παρόντα κανονισμό. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
IPOL-COM-LIBE D(2018)37918 

 

Κύριο Jean ARTHUIS 

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

ASP 09G205 

Βρυξέλλες 

 

 

Θέμα:  «Ενδιάμεση έκθεση του ΠΔΠ» - ανάδραση της επιτροπής LIBE σχετικά 

με τα χρηματοδοτικά ποσά που προτείνει η Επιτροπή για τα τομεακά 

προγράμματα και τους οργανισμούς Δικαιοσύνης & Εσωτερικών 

Υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής LIBE 

 

 

Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, 

 

Μετά το αίτημα που διατύπωσε η επιτροπή BUDG κατά τη συνεδρίασή της στις 13 

Σεπτεμβρίου και τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Προέδρων στις 14 Σεπτεμβρίου, σας 

απευθύνω την παρούσα επιστολή σχετικά με τη χρηματοδότηση των ταμείων για τα τομεακά 

προγράμματα του ΠΔΠ που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της επιτροπής LIBE. 

Η LIBE έχει συστήσει μια συντονιστική ομάδα (ομάδα επαφής για το ΠΔΠ) η οποία 

απαρτίζεται από τους έξι εισηγητές για τα ταμεία με τα εξής αντικείμενα: 
 Άσυλο και μετανάστευση 

 Εσωτερική ασφάλεια  

 Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων  

 Pericles IV 

 Δικαιώματα και Αξίες, και 

 Δικαιοσύνη. 

 

Η ομάδα επαφής για το ΠΔΠ εξέδωσε συστάσεις σε σχέση με την παρούσα επιστολή, οι 

οποίες έχουν ληφθεί υπόψη από τους συντονιστές της επιτροπής LIBE. Ενέκριναν τα 

αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα με γραπτή διαδικασία. 

Ο πίνακας συνοψίζει την ανάδραση και τις συστάσεις της LIBE που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη στην ενδιάμεση έκθεση του ΠΔΠ. Από τη μία πλευρά, αναφέρεται στο ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: 

«Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052 (INI))», 

από την άλλη πλευρά στην ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δικαιοσύνης, 

Δικαιωμάτων και Αξιών. Κατά συνέπεια προτείνουμε τα εξής: 

 

 

Προτάθηκε από 

την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Πρόταση της 

LIBE 

Αιτιολόγηση 

Ταμεία/Τομεακά 

Προγράμματα 

(Εκατομμύρια 

ευρώ - σταθερές 

τιμές) 

 (Εκατομμύρια 

ευρώ - σταθερές 

τιμές)   

ΤΑΜΕ  9205 Χωρίς μεταβολή    
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ΤΕΑ  2210 Χωρίς μεταβολή    

ΟΔΣ  8237 Χωρίς μεταβολή    

Pericles IV  7 Χωρίς μεταβολή   

Δικαιώματα και Αξίες 

841 

1.974,457  

(τρέχουσες τιμές) 

Δεδομένου του μεταβαλλόμενου 

πολιτικού τοπίου στην Ένωση και των 

αυξανόμενων προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ σε 

ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες, η 

εισηγήτρια θεωρεί ότι ο προτεινόμενος 

επταετής προϋπολογισμός ύψους 642 

εκατομμυρίων EUR (που κατανέμεται σε 

409 εκατ. EUR για το σκέλος «Ισότητα 

και δικαιώματα και πρόγραμμα Daphné 

» και 233 εκατ. EUR για το σκέλος 

«Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των 

πολιτών») είναι ανεπαρκής και δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

των πολιτών της ΕΕ για ενίσχυση και 

προστασία των αξιών της ΕΕ, στο 

πλαίσιο μιας πολυφωνικής, 

δημοκρατικής, ανοικτής και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες 

εκκλήσεις των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών για αύξηση του 

προϋπολογισμού των υφιστάμενων 

προγραμμάτων, καθώς και το 

προτεινόμενο διευρυμένο πεδίο 

εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του 

νέου σκέλους που είναι αφιερωμένο στις 

αξίες της Ένωσης, η εισηγήτρια 

προτείνει τα ακόλουθα κονδύλια για τον 

προϋπολογισμό βάσει του ψηφίσματος 

του Κοινοβουλίου του Απριλίου 2018· 

συνολικά, 1.974.457 εκατομμύρια EUR 

σε τρέχουσες τιμές, κατανεμημένα ως 

εξής: 1 δισεκατομμύριο EUR για το 

νέο σκέλος «Αξίες της Ένωσης», 

474.457 εκατομμύρια EUR για το 

σκέλος «Ισότητα και δικαιώματα και 

πρόγραμμα Daphné» και 500 

εκατομμύρια EUR για το σκέλος 

«Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των 

πολιτών». 

Δικαιοσύνη προς επιβεβαίωση 

Δεν μπορεί να υποβληθεί πρόταση, 

δεδομένου ότι η κοινή διαδικασία 

επιτροπών μεταξύ JURI και LIBE έχει 

μόλις αρχίσει.  

 

 

 

Υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο πλαίσιο της LIBE, με βάση την 

οποία θα πρέπει να ενισχυθεί το  πρόγραμμα «Δικαιώματα και Αξίες». Ως εκ τούτου, 
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υπολογίζω στην υποστήριξή σας προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ενδιάμεση έκθεση του 

ΠΔΠ το αυξημένο κονδύλιο για το εν λόγω ταμείο ως βάση για τις διαπραγματεύσεις με το 

Συμβούλιο. 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

 

 

 

Claude MORAES 
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