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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να παρέχει προστιθέμενη αξία 

για τις επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη αν δημιουργηθεί 

μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και σύνδεση με τους 

προϋπολογισμούς των κρατών μελών· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η ετήσια επισκόπηση 

της ανάπτυξης (ΕΕΑ), ως σημαντικό έγγραφο πολιτικής το οποίο παρέχει βασικό 

περιεχόμενο για τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, τις συστάσεις ανά χώρα 

(ΣΑΧ) και τα σχέδια εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για 

τα κράτη μέλη και για την προετοιμασία των εθνικών προϋπολογισμών, με σκοπό να 

θεσπίζονται κοινές λύσεις που είναι ορατές στους εθνικούς προϋπολογισμούς και 

συνδέονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

2. συμφωνεί ότι οι μηχανισμοί σταθερότητας είναι απαραίτητοι, και υπενθυμίζει ότι η 

εφαρμογή των κριτηρίων που θεσπίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η 

συμμόρφωση με αυτά θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τα κράτη μέλη· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για την πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων ρητρών 

ευελιξίας με στόχο την υποστήριξη μεγαλύτερων επενδύσεων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των απειλών εναντίον της ασφάλειας και των 

προσφυγικών ροών· 

3. υπενθυμίζει ότι η βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών 

πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής περί κατάρτισης από την ΕΕ μαύρης 

λίστας φορολογικών παραδείσων, της οποίας η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται 

μέσω ποινικών κυρώσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πολυεθνικών 

που φοροδιαφεύγουν· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής για 

τη θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών, η οποία αναμένεται να 

οδηγήσει σε ενίσχυση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και περιορισμό της 

φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· υπενθυμίζει την ανάγκη 

εισαγωγής μιας μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων, η οποία μπορεί να οδηγήσει 

σε μια πραγματική μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της ΕΕ χωρίς να αυξήσει το 

φορολογικό βάρος για τους πολίτες· 

4. εκτιμά ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να μην επαρκεί για τη δημιουργία των θέσεων 

εργασίας που χρειάζεται επειγόντως η ΕΕ, ιδίως για τους νέους της, γεγονός που καθιστά 

αναγκαία την ενθάρρυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στις υποδομές και 

την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στις ΜΜΕ, και την προώθηση δράσεων για την 

αντιμετώπιση  της ανεργίας, όπως οι εγγυήσεις για τη νεολαία· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για την περαιτέρω ενίσχυση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων 

(ΠΑΝ), με επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ειδικού κονδυλίου για την 

ΠΑΝ, και 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 

2017-2020, κάτι που θα δώσει σε πολλά κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για την ΠΑΝ, τη 

δυνατότητα να επενδύσουν μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν από 

το ΕΚΤ σε μέτρα για την απασχόληση των νέων· 
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5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση και 

διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) από άποψη 

διάρκειας και χρηματοδοτικής ικανότητας· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί 

το ΕΤΣΕ προκειμένου οι επενδύσεις να αποκτήσουν ξανά έναν μακροπρόθεσμο και 

βιώσιμο χαρακτήρα, να συνεχιστεί η επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και να 

διαθέτουν οι φορείς υλοποίησης των έργων τη βεβαιότητα ότι θα μπορούν να συνεχίσουν 

να καταρτίζουν έργα και μετά την αρχική επενδυτική περίοδο· αναμένει περαιτέρω 

βελτιώσεις στους τομείς της προσθετικότητας, της γεωγραφικής και τομεακής κάλυψης 

και της διαφάνειας· υπογραμμίζει τις πιθανές συνέργειες μεταξύ ΕΤΣΕ και Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ιδίως σε σχέση με τη συμβολή τους 

στην εδαφική συνοχή· καλεί τα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα να μεριμνούν για 

την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν η χαμηλή ικανότητα ανάπτυξης έργων και η χαμηλή δανειοληπτική 

ικανότητα σε ορισμένα κράτη μέλη· 

6. επαναλαμβάνει ότι οι επενδύσεις και η τόνωση των επενδύσεων στην καινοτομία και τις 

ΤΠΕ θα πρέπει να αποτελούν βασική οικονομική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 

δημιουργηθεί βιώσιμη ανάπτυξη· 

7. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η ευθύνη του τραπεζικού συστήματος, προκειμένου να 

εξασφαλιστούν τόσο οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις όσο και η σταθερότητα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών·  

8. τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια δίκαιη και συνεκτική επενδυτική πολιτική της 

ΕΕ, ικανή να δημιουργεί ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ, αλλά και να διευκολύνει τη μείωση 

των υφιστάμενων αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών· 

9. είναι πεπεισμένο ότι οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για τη 

μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ, και τονίζει εκ νέου την ανάγκη για 

ισχυρότερες επενδυτικές και δημοσιονομικές πολιτικές, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την 

περαιτέρω ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων·  

10. δηλώνει πεπεισμένο ότι η νομισματική πολιτική, με την ισχυρή στήριξη μιας κατάλληλης 

δημοσιονομικής πολιτικής, μπορεί να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη 

μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· 

11. θεωρεί ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των δημογραφικών εξελίξεων των κρατών μελών θα 

πρέπει να αποτελέσουν έναυσμα προκειμένου τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στην 

ανάγκη να τεθεί το ζήτημα των δημοσίων ελλειμμάτων στις πραγματικές του διαστάσεις· 

12. υπενθυμίζει ότι η χρήση των ΕΔΕΤ υπόκειται σε μακροοικονομικές προϋποθέσεις· 

έχοντας υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης και ικανότητας 

απορρόφησης, καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση των ΕΔΕΤ για την εφαρμογή 

των ΣΑΧ παρατείνοντας την περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής κατά την οποία τα 

ΕΔΕΤ χρησιμοποιούνται ως συνοδευτικό μέτρο με στόχο την υλοποίηση διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και την αύξηση των επενδύσεων· 

13. τονίζει ότι, σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ διαθέτει αυστηρούς 

δημοσιονομικούς κανόνες, νομοθετική ανομοιογένεια μεταξύ των κρατών μελών και 

μεγάλο αριθμό διαφόρων περιορισμών που λειτουργούν ως εμπόδιο στην πρόοδο, τις 
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καινοτόμες λύσεις και την ανάπτυξη· καλεί, επομένως, την Επιτροπή, πριν υποβάλει την 

ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, να εξετάσει αναλυτικότερα, από κοινού με τα κράτη 

μέλη, τις κοινές δραστηριότητες και τους κοινούς κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν σε 

επίπεδο ΕΕ προς υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και τεχνολογιών, της 

καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ταχείας εξέλιξης των νεοφυών επιχειρήσεων. 
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