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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 
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 

                                               
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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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 
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 
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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 
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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