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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 

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

προτάσεις: 

1. τονίζει ότι οι προκλήσεις που εντοπίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

εξακολουθούν να υφίστανται και είναι πιθανόν να ενταθούν κατά τα επόμενα έτη· 

επισημαίνει ειδικότερα την ύψιστη προτεραιότητα της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης και των στόχων που τέθηκαν όσον αφορά την απασχόληση, την 

καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/την ενέργεια· 

2. πιστεύει ότι για να υλοποιήσει η Ένωση τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 

για να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες αλλά και τις νέες προκλήσεις με αποτελεσματικό 

τρόπο, θα πρέπει να διαθέτει προϋπολογισμό ανάλογο προς την αποστολή που καλείται 

να εκπληρώσει· θεωρεί ότι το σημερινό επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ, που 

αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 28, δεν αρκεί για την επίτευξη αυτών των 

στόχων· 

3. είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να εφοδιαστεί με ένα σύστημα 

γνήσιων ιδίων πόρων, με την απλότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια ως 

κατευθυντήριες αρχές· θεωρεί το έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους 

πόρους εξαιρετικά σημαντικό και αναμένει από αυτήν έγκαιρες, αποτελεσματικές και 

φιλόδοξες προτάσεις· θεωρεί ότι ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να μειώσει το μερίδιο των 

συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, με σκοπό να 

εγκαταλειφθεί η προσέγγιση «juste retour» των κρατών μελών· εμμένει στην άποψη, στο 

πλαίσιο αυτό, να εξαλειφθούν σταδιακά όλες οι μορφές επιστροφών· 

4. υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι απλός, σαφής και εύκολα 

κατανοητός από τους πολίτες της ΕΕ, και να είναι συντονισμένος με τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς· θεωρεί ότι αυτές θα πρέπει να είναι οι θεμελιώδεις αρχές τόσο για τις 

δαπάνες όσο και για τα έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

5. ζητεί να διενεργηθεί ενημερωτική εκστρατεία για να εξασφαλιστεί η καλύτερη 

ενημέρωση των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα χρήματα και τι 

αλλαγές επιφέρονται στον προϋπολογισμό που ενδέχεται να τους επηρεάσουν· 

6. υπενθυμίζει τις πολυάριθμες δηλώσεις υπέρ μιας ενιαίας έδρας για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, λόγω της συμβολικής αξίας μιας τέτοιας κίνησης και των πραγματικών 

εξοικονομήσεων που θα επιτευχθούν με αυτήν· 

7. θεωρεί ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα πρέπει να επιτρέπει τη μέγιστη 

δυνατή ευελιξία για να ανταποκρίνεται σε κρίσεις και σε εξελισσόμενες πολιτικές 

προτεραιότητες· υπογραμμίζει επ’ αυτού ότι είναι απαραίτητη μια φιλόδοξη ενδιάμεση 

αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να διατίθενται 

στον προϋπολογισμό όλα τα έκτακτα έσοδα που προέρχονται από τις αποδεσμεύσεις 

δυνάμει του προϋπολογισμού της ΕΕ ή των προστίμων στον τομέα του ανταγωνισμού· 

8. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ καλείται να χρηματοδοτήσει έκτακτες ανάγκες 



 

PE587.434v02-00 4/5 AD\1105389EL.docx 

EL 

ή νέες πολιτικές προτεραιότητες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη στιγμή της 

έγκρισης του ΠΔΠ· τονίζει ότι οι δεσμεύσεις της ΕΕ θα πρέπει, ωστόσο, να γίνονται 

απόλυτα σεβαστές και ότι τυχόν νέες πρωτοβουλίες και ανάγκες δεν πρέπει να 

χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ· 

θεωρεί ότι θα πρέπει, κατά περίπτωση, να κινητοποιούνται για τον σκοπό αυτό τα ειδικά 

μέσα του ΠΔΠ και να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, τόσο σε 

αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών· 

9. υπογραμμίζει ότι πρέπει να διαφυλάσσεται η αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού, και 

εκφράζει τον προβληματισμό του για την πρόσφατη στροφή από την κοινοτική μέθοδο 

στη διακυβερνητική λήψη αποφάσεων, φαινόμενο που αποτυπώνεται στη σύσταση ad hoc 

δορυφορικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ όπως τα καταπιστευματικά 

ταμεία· τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η κοινοβουλευτική εποπτεία επί όλων των 

δαπανών της ΕΕ. 

10. τονίζει την ανάγκη εφαρμογής της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για την έγκριση 

του κανονισμού για το ΠΔΠ, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για όλα ουσιαστικά τα πολυετή προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 

των αντίστοιχων χρηματοδοτικών κονδυλίων τους, καθώς και με τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ· πιστεύει ότι η διαδικασία έγκρισης στερεί από το Κοινοβούλιο την εξουσία λήψης 

αποφάσεων την οποία ασκεί κατά την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών, ενώ ο 

κανόνας της ομοφωνίας στο Συμβούλιο σημαίνει ότι η συμφωνία αντιπροσωπεύει τον 

μικρότερο κοινό παρονομαστή, με βάση την ανάγκη αποφυγής της αρνησικυρίας ενός 

μόνο κράτους μέλους· 
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