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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

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

προτάσεις: 

Στόχοι του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 

1. επισημαίνει ότι το ΠΔΠ θα πρέπει να προγραμματιστεί στη βάση ποσών τα οποία 

μπορούν να διασφαλίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία 

της ΕΕ, ισχυροποιώντας την οικονομία της ΕΕ και καθιστώντας περισσότερο 

φιλοευρωπαϊκές τις κοινωνίες· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να είναι 

κατανοητός και διαφανής· 

Εναρμόνιση των δημοσιονομικών και των στρατηγικών κύκλων 

2. σημειώνει ότι η επταετής διάρκεια του ΠΔΠ δεν είναι συντονισμένη με τις πενταετείς 

θητείες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ούτε ευθυγραμμισμένη με τον 10ετή κύκλο 

στρατηγικού σχεδιασμού της Ένωσης και με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· είναι της 

γνώμης ότι αυτή η έλλειψη συγχρονισμού θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δημοκρατική 

νομιμότητα της Ένωσης και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διακυβέρνησής της, 

δεδομένου ότι μπορεί να προκύψουν καταστάσεις στις οποίες το Κοινοβούλιο και η 

Επιτροπή θα δεσμεύονται από συμφωνίες της προηγούμενης περιόδου πλαισίου, σχετικά 

με τους πολιτικούς στόχους και τα οικονομικά· τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν κατά κάποιον 

τρόπο δευτερεύουσα σημασία στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού και 

στρατηγικού σχεδιασμού· 

3. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να μειωθεί από επτά σε 

πέντε έτη, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις πολιτικές θητείες του Κοινοβουλίου και 

της Επιτροπής1, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εφαρμογή ή η διαχείριση των εν εξελίξει 

προγραμμάτων, με παράλληλη πρόβλεψη στρατηγικής για μακροπρόθεσμα προγράμματα 

πέντε συν πέντε ετών, με υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση· επισημαίνει ότι το 2020 

θα δοθεί η ευκαιρία να ευθυγραμμιστεί ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός κύκλος με τον 

δημοσιονομικό κύκλο και συνιστά ένθερμα να αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή· θεωρεί ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο της καθιέρωσης ενός κυλιόμενου 

προγράμματος στο οποίο κάθε ΠΔΠ, παρόλο που θα έχει την ίδια διάρκεια με τη 

σημερινή, θα καλύπτει μέρος του προηγούμενου, με το σκεπτικό ότι η αλληλεπικάλυψη 

θα μπορούσε να συμβάλει στον μετριασμό των περιόδων αιχμής και ύφεσης που 

υπάρχουν εκ των πραγμάτων· 

Συνολική επανεξέταση των δαπανών της ΕΕ 

                                                 
1  Βλέπε παράγραφο 73 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ημερομηνία 6 Ιουλίου 2016 σχετικά 

με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου 

ενόψει της πρότασης της Επιτροπής» (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309) και παράγραφο 5 του 

ψηφίσματός του της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (Κείμενα που 

εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0143). 
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4. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει, στην ετήσια έκθεσή του 

και σε ειδικές εκθέσεις1, πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι δαπάνες της ΕΕ θα 

μπορούσαν να είχαν προγραμματιστεί με πιο στρατηγικό τρόπο και να είχαν συμβάλει 

στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι πόροι που διατέθηκαν για μείζονα προγράμματα και καθεστώτα δαπανών 

συχνά δεν ευθυγραμμίστηκαν με τους πολιτικούς στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο του 

10ετούς κύκλου στρατηγικού σχεδιασμού, γεγονός που δυνητικά οδηγεί σε αντιφατικά 

αποτελέσματα· 

5. καλεί την Επιτροπή, κατά την υποβολή της πρότασής της για το ΠΔΠ μετά το 2020, να τη 

συνοδεύσει με λεπτομερή περιγραφή των στρατηγικών προτεραιοτήτων στις οποίες 

βασίζεται το σχέδιο ΠΔΠ· τονίζει ότι οι εν λόγω προτεραιότητες θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής «Ευρώπη 2030», η οποία 

να εξεταστεί διεξοδικά από το Κοινοβούλιο, πριν εγκριθεί  από το Συμβούλιο η δέσμη για 

το ΠΔΠ μετά το 2020· 

6. ζητεί από την Επιτροπή, πριν από τη σύνταξη της πρότασής της για ένα νέο ΠΔΠ, να 

διενεργήσει εμπεριστατωμένη και πλήρη αναθεώρηση των δαπανών της, με την οποία θα 

αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο: 

– η κατανομή των πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ αντικατοπτρίζει τις στρατηγικές 

προτεραιότητες της ΕΕ και τις δυνατότητες επίτευξης προστιθέμενης αξίας, ιδίως στις 

πολιτικές που αποδεδειγμένα απομυζούν πολλούς πόρους ενώ εξυπηρετούν αμιγώς 

αναδιανεμητικούς σκοπούς, όπως η πολιτική συνοχής και η Κοινή Γεωργική Πολιτική 

(ΚΓΠ), και σε τομείς πολιτικής, όπως η μεταναστευτική πολιτική και η εξωτερική 

δράση, στους οποίους δόθηκε πρόσφατα προτεραιότητα και για τους οποίους έχει 

αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή δημοσιονομικά μέτρα σε εποχές μεταβλητών 

συνθηκών· 

– τα προγράμματα και τα καθεστώτα της ΕΕ συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στρατηγικών προτεραιοτήτων, εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα των δαπανών και 

ελέγχουν τον κίνδυνο εμφάνισης παρατυπιών, όπως προτείνεται στο ενημερωτικό 

έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με 

την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-20202· 

– τα διαφορετικά προγράμματα και καθεστώτα της ΕΕ συνεργάζονται με συνεκτικό 

τρόπο, ιδίως σε τομείς στους οποίους η ασάφεια στους στόχους ή στην υλοποίηση 

ενδέχεται να οδηγήσει σε αντιφατικά αποτελέσματα και αναποτελεσματικές δαπάνες· 

– ορισμένα προγράμματα δεν έχουν επιδείξει αποτελεσματικότητα, ούτε προστιθέμενη 

αξία, προκειμένου να προβλεφθεί η διακοπή τους, ώστε να προωθηθούν προγράμματα 

που έχουν επιδείξει πραγματική προστιθέμενη αξία· 

7. ζητεί επίσης από την Επιτροπή, πριν από τη σύνταξη της πρότασής της για ένα νέο ΠΔΠ, 

να διεξαγάγει συγκριτική ανάλυση του κόστους υλοποίησης των επιδοτήσεων και της 

επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης, κυρίως μέσω χρηματοδοτικών μέσων, για την 

περίοδο 2014-2020, προκειμένου να διασαφηνιστεί το πραγματικό επίπεδο του εν λόγω 

                                                 
1  Βλέπε, π.χ. τις ειδικές εκθέσεις 4, 8, 19 και 23 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016. 
2 Βλ. σημείο 55. 
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κόστους, όπως συνιστάται στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης 19/20161 του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

8. καλεί την Επιτροπή να λάβει προσεκτικά υπόψη της τα αποτελέσματα της αναθεώρησης 

των δαπανών κατά την εκπόνηση της πρότασης για το ΠΔΠ και για την κατάρτιση μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής «Ευρώπη 2030»· επιμένει, εν προκειμένω, ότι η Επιτροπή 

πρέπει να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των διοικητικών και ελεγκτικών μηχανισμών σε 

όλα τα επίπεδα και σε όλες τις φάσεις του πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ότι 

οι απάτες και οι παρατυπίες πρέπει να μπορούν να εντοπίζονται και να αποφεύγονται με 

αποτελεσματικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας 

αξιολόγησης βάσει κινδύνων, στο πλαίσιο της οποίας οι πόροι που προορίζονται για τον 

έλεγχο θα μπορούσαν να εστιάζονται περισσότερο στις περιφέρειες και στους τομείς 

πολιτικής όπου έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης 

παρατυπιών· 

Ευελιξία όσον αφορά τους στόχους και τις νέες προτεραιότητες 

9. σημειώνει ότι οι πολιτικές της Ένωσης είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικούς 

βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, η υλοποίηση των 

οποίων δεν μπορεί κατ’ ανάγκη να καθορίζεται από ένα μόνο ΠΔΠ· θεωρεί ότι είναι 

ανάγκη να εξεταστεί η επίτευξη νέας ισορροπίας ανάμεσα στον καθορισμό της πολιτικής 

ατζέντας, στην εφαρμογή των πολιτικών και στις ανάγκες του δημοσιονομικού πλαισίου· 

10. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης μιας πραγματικής 

δημοσιονομικής ευελιξίας όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους, μέσω της σύστασης ενός 

κυλιόμενου προγράμματος κατάρτισης προϋπολογισμού με πενταετή ορίζοντα 

σχεδιασμού, ρήτρα(ες) αναθεώρησης για τους στόχους και τις πολιτικές και ένα 

κυλιόμενο πρόγραμμα αξιολόγησης· επιθυμεί μεγαλύτερη εσωτερική ευελιξία μεταξύ των 

τομέων και των ετών, για να καταστεί δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση των νέων ανώτατων 

ορίων του ΠΔΠ· 

11. τονίζει ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου του ΠΔΠ, η ΕΕ ενδέχεται να αντιμετωπίσει 

νέες προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ευελιξία στον σχεδιασμό του 

προϋπολογισμού, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά απροσδόκητες 

μεταβολές των συνθηκών· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί τα 

κατάλληλα έκτακτα μέτρα, σε συνδυασμό με άλλες δράσεις, για να αμβλυνθούν οι 

κρίσεις στην Ευρώπη, ιδίως στους τομείς της γεωργίας και της μετανάστευσης, 

παράλληλα με μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι θα γίνεται πλήρως σεβαστός ο ρόλος του 

Κοινοβουλίου στην εφαρμογή και την έγκριση του ΠΔΠ και ότι το Συμβούλιο δεν θα 

ενεργεί χωρίς τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου· 

12. υπενθυμίζει τον προβληματισμό του Κοινοβουλίου για το γεγονός ότι η οικονομική 

πολυπλοκότητα που προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ άνω των χιλίων μέσων 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, καταπιστευματικών ταμείων και πολυάριθμων 

χρηματοδοτικών μηχανισμών που υποστηρίζουν πολιτικές της Ένωσης και που δεν 

εγγράφονται στον ισολογισμό της, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες της 

πιθανής αδυναμίας εξασφάλισης δημοκρατικής λογοδοσίας για το πλήθος αυτό των 

                                                 
1  Ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ 

διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»  



 

PE606.021v02-00 6/13 AD\1139776EL.docx 

EL 

προϋπολογισμών·  ζητεί, εκτός από την απλούστευση του πλήθους των προϋπολογισμών, 

μεγαλύτερη ευελιξία στη διατομεακή χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, 

προκειμένου να αρθούν οι περιοριστικοί κανόνες που παρεμποδίζουν την αξιοποίηση, εκ 

μέρους των αποδεκτών, πολλαπλών προγραμμάτων για έργα με αντίστοιχους στόχους· 

13. επαναλαμβάνει το αίτημά του για ένταξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγξει και να αντιμετωπίσει τα 

βαθύτερα αίτια της υπερβολικής μετανάστευσης με καλύτερο τρόπο και σύμφωνα με τις 

πολιτικές και στρατηγικές της Ένωσης, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις μεθόδους 

που απορρέουν από τη δημοσιονομική αρμοδιότητα της Ένωσης· θεωρεί ότι οι κοινές 

ευρωπαϊκές προκλήσεις στην πολιτική ανάπτυξης θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 

καλύτερα μέσω κοινής διαχείρισης από τον προϋπολογισμό· 

Επαρκώς αιτιολογημένες ανάγκες και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 

14. εγκρίνει την πρόταση που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο ενημερωτικό του 

έγγραφο σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(2014-2020), σύμφωνα με την οποία είναι προτιμότερο να καθορίζεται η διάρκεια των 

προγραμμάτων και καθεστώτων με γνώμονα τις ανάγκες πολιτικής και πολιτών, αντί να 

βασίζεται στη διάρκεια της περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού1· 

15. τονίζει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλούνται 

επαρκώς αιτιολογημένες ανάγκες για την παροχή ενωσιακής χρηματοδότησης, και να 

καθορίζουν τους στόχους και τα προς επίτευξη αποτελέσματα, πριν από τον καθορισμό 

οποιασδήποτε δαπάνης, και τονίζει τη σημασία που έχει ο σεβασμός των πραγματικών 

αναγκών των πολιτών μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης και εδαφικής προσέγγισης· 

καλεί την Επιτροπή να ορίσει με σαφήνεια τα κριτήρια της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ 

ώστε να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες στις αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ· 

τονίζει, επιπλέον, ότι οι αρχές της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να τηρούνται πριν από κάθε 

δημοσιονομική απόφαση· 

16. πιστεύει ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας της ΕΕ πληρούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

από τις περιφέρειες που καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους σύμφωνα με τα Λογιστικά 

Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα· επισημαίνει επίσης ότι ένα διπλογραφικό λογιστικό 

σύστημα θα πρέπει να αποτελεί τον ιδανικό τρόπο ελάφρυνσης των υποχρεώσεων 

υποβολής εκθέσεων από τις περιφέρειες και τους αναπτυξιακούς οργανισμούς προς την 

Επιτροπή· ζητεί, ως επιπλέον κίνητρο, τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ όσον αφορά 

την εφαρμογή και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των δημόσιων λογιστικών προτύπων· 

17. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση και εξορθολογισμό της 

διάρθρωσης και της σύνθεσης των δαπανών της ΕΕ στην πολιτική συνοχής, προκειμένου 

να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις ανισότητες και το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών και μεταξύ κρατών μελών, να αντιστραφούν επειγόντως οι διαδικασίες 

δημιουργίας όλο και βαθύτερων αποκλίσεων, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός και 

να διασφαλιστεί η μελλοντική ισχυρή ανάπτυξη της ΕΕ ως μιας δημοκρατικής, εύρωστης 

και συνεκτικής κοινότητας· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι πρόσθετες πολιτικές 

προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυάζονται με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα και να μη 

                                                 
1  Βλ. σημεία 39 και 40. 
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χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ· φρονεί ότι οι 

οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές πολιτικές συνοχής της Ένωσης μπορούν να 

εξακολουθήσουν να παρέχουν στήριξη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, και για 

την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία, ενθαρρύνει όμως την Επιτροπή να μην παρέχει 

χρηματοδοτική στήριξη για αμιγώς αναδιανεμητικούς σκοπούς, αλλά, έχοντας κατά νου 

τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στην 

ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της ανάπτυξης, την καινοτομία, την κινητικότητα, την 

κλιματική αλλαγή, την προστασία του εδάφους από ανθρωπογενείς και φυσικές 

καταστροφές, την ενεργειακή και την περιβαλλοντική μετάβαση και τη χωροταξική 

επίδραση των πολιτικών της ΕΕ, εφαρμόζοντας όμως τα ίδια κριτήρια σε ολόκληρη την 

ΕΕ· επισημαίνει επίσης ότι αυτή η προσέγγιση με τοπική διάσταση παράγει ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία καθώς και αξία για τους πολίτες της ΕΕ και είναι καίριας σημασίας για 

την επίτευξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης, καθώς παρέχει 

ευελιξία στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων απαντήσεων σε διαφορετικές εδαφικές 

ανάγκες χωρίς οι πολιτικές της ΕΕ να χάνουν τη θεματική εστίασή τους· 

18. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για απλούστευση του συστήματος διαχείρισης της 

πολιτικής για τη συνοχή σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και του συστήματος 

ελέγχου, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται περισσότερο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και 

τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών αρχών ελέγχου, προκειμένου να μειωθεί ο 

διοικητικός φόρτος· είναι της γνώμης ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική πολιτική 

συνοχής της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στις ειδικές ανάγκες των 

αντίστοιχων περιοχών, με στόχο την αντιμετώπιση των πραγματικών αδυναμιών και την 

ενίσχυση των πλεονεκτημάτων των εν λόγω περιοχών· 

19. επισημαίνει ότι η προηγούμενη εξέλιξη των δικαιούχων της συνοχής θα πρέπει να 

λαμβάνεται καλύτερα υπόψη κατά την κατανομή των πόρων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 

να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο σύστημα για τα ποσοστά συγχρηματοδότησης των 

έργων συνοχής, αναγνωρίζοντας τις προηγούμενες εξελίξεις και μειώνοντας το μερίδιο 

της χρηματοδότησης της ΕΕ σε τομείς που έχουν ήδη επιδείξει πρόοδο· 

20. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί νέα ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ΚΓΠ και της 

πολιτικής συνοχής και, αφετέρου, των λοιπών εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ καθώς και 

μία ενισχυμένη εξωτερική ικανότητα της Ένωσης που να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία 

της ασφάλειας και της άμυνας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να τονίσει τη συνεργασία σε 

θέματα ασφάλειας και άμυνας, κατά την προετοιμασία της πρότασής της για το ΠΔΠ 

μετά το 2020 και κατά την αναμόρφωση και εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων της 

ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υποστηρίζει την ιδέα 

της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ανάληψης συγκεκριμένων 

πρωτοβουλιών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· 

21. υπενθυμίζει τις παρατηρήσεις του1 σχετικά με τη μη βιώσιμη διάρθρωση των δαπανών 

της ΚΓΠ: επισημαίνει με ανησυχία ότι το 44,7% του συνόλου των ενωσιακών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων είχε ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από 4 000 EUR· επισημαίνει με 

ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία ότι ένα μέσο ποσοστό της τάξης του 80% των δικαιούχων 

                                                 
1  Βλέπε σημείο 207 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις 

παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεών του περί απαλλαγής όσον αφορά την 

εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III — 

Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0143). 
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άμεσης στήριξης της ΚΓΠ εισέπραξαν περίπου το 20% των πληρωμών, και συνιστά στην 

Επιτροπή να καθορίσει ανώτατο όριο για τις πληρωμές της ΚΓΠ ώστε να διορθωθεί αυτή 

η ανωμαλία· τονίζει ότι, σε καιρούς αστάθειας ή κρίσεων, οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις 

δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη τον ίδιο βαθμό στήριξης για τη σταθεροποίηση των 

γεωργικών εισοδημάτων όπως οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι συχνά 

επωφελούνται από δυνητικές οικονομίες κλίμακας οι οποίες πιθανώς τις καθιστούν 

ανθεκτικότερες· θεωρεί ότι τα καθεστώτα χρηματοδότησης της ΚΓΠ θα μπορούσαν να 

επικεντρωθούν περισσότερο στους αγρότες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες: 

μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, περιοχές που αντιμετωπίζουν κλιματολογικές και 

γεωγραφικής προκλήσεις και αραιοκατοικημένες περιοχές· 

22. καλεί την Επιτροπή, με δεδομένο τον προβληματισμό της σχετικά με την απλοποίηση και 

τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ, να ορίσει διαφορετικό σχεδιασμό των πολιτικών ή 

διαφορετικό μοντέλο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων, το οποίο θα προσφέρει 

καλύτερα μέσα για την εστίαση των δημόσιων πόρων σε στόχους που αφορούν την δράση 

για το αγροτικό περιβάλλον και για το κλίμα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να παρέχεται 

οικονομική αποζημίωση για να καλυφθεί το κόστος της διατήρησης υψηλών 

υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων στον τομέα της παραγωγής τροφίμων, και 

το υψηλό κόστος παραγωγής που συνδέεται με τις δυσχερείς κλιματικές συνθήκες που 

επικρατούν σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, δεδομένου ότι οι αγρότες στην Ευρώπη 

συχνά αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό· 

Πώς να τεθεί τέλος στις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων: επιπτώσεις της έλλειψης μιας 

πραγματικής αξιολόγησης και ουσιαστικής δημοσιονομικής ικανότητας 

23. εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για την επίμονη ύπαρξη υψηλών επιπέδων εκκρεμών 

αναλήψεων υποχρεώσεων, οι οποίες αφενός είναι το αποτέλεσμα της καθυστερημένης 

υποβολής αιτήσεων πληρωμής από τα κράτη μέλη και αφετέρου οφείλονται στη 

σημαντική καθυστέρηση υποβολής των προτάσεων προγραμμάτων εκ μέρους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επισημαίνει ότι οι καταστάσεις αυτές καθιστούν αδύνατη 

οποιαδήποτε αποτελεσματική αξιολόγηση και επανεξέταση της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, είτε στο μέσον είτε στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την ικανότητα 

πραγματοποίησης προβλέψεων από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· θεωρεί δε 

ιδιαιτέρως λυπηρό το γεγονός ότι οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν 

σημαντικά στο τέλος του 2016 και έφτασαν τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ, και ότι η 

αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2015 - περισσότερα από 21 δισεκατομμύρια 

ευρώ - ήταν διπλάσια από ό,τι αναμενόταν αρχικά· 

24. τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πολύ χαμηλό επίπεδο 

υποβολής αιτήσεων πληρωμών από τα κράτη μέλη για το διάστημα 2014-2020, και 

τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών 

διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα 

βαθύτερα αίτια των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στην υποβολή των αιτήσεων 

πληρωμών των κρατών μελών και, ειδικότερα, να επανεξετάσει τη συνολική 

αρχιτεκτονική των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία 

προγραμματισμού της ΕΕ, η παρακολούθηση από την Επιτροπή και η εκτέλεση από τις 

αρχές των κρατών μελών· 
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25. καλεί την Επιτροπή να θέσει υπό αμφισβήτηση την προστιθέμενη αξία των κανόνων ν+2 

και ν+3 στις πληρωμές των διαρθρωτικών ταμείων και να υποβάλει πρόταση όπου θα 

ορίζεται ότι, έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού, τα κράτη μέλη θα είναι 

υποχρεωμένα να επιστρέφουν τα αδρανή διαρθρωτικά κεφάλαια στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ· 

Προϋπολογισμός βάσει επιδόσεων: πλαίσιο για τον προσδιορισμό των τιμών αποκοπής 

26. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν σημαντικά και να 

σχεδιάσουν εκ νέου τον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές της κατάρτισης του 

προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, αξιολογώντας και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις 

κοινωνικές επιπτώσεις της εν λόγω κατάρτισης του προϋπολογισμού, προκειμένου να τον 

προσαρμόσουν στις νέες προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ των 27, 

καθώς και να υποστηρίξουν την καθιέρωση μιας λειτουργίας δημοσιονομικής 

σταθεροποίησης για τη ζώνη του ευρώ, χρησιμοποιώντας ιδίους πόρους· 

27. θεωρεί ότι, εάν προταθεί τυχόν νέα δημοσιονομική ικανότητα ειδικά για τα κράτη μέλη 

της ευρωζώνης, η ικανότητα αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Ένωσης και 

να υπόκειται σε επαρκή δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω των υφιστάμενων 

θεσμικών οργάνων, καθώς και ότι οποιαδήποτε χρηματοδοτική στήριξη από αυτήν την 

ικανότητα θα πρέπει να εξαρτάται από την εφαρμογή των συμφωνημένων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 

28. επιμένει ότι ο στόχος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να είναι η επίτευξη των 

πολιτικών στόχων, όπως ορίζονται σε μια πολιτική στρατηγική της ΕΕ και 

αντικατοπτρίζονται στους τομείς του ΠΔΠ, και ότι οι γραμμές του προϋπολογισμού θα 

πρέπει να παρουσιάζονται σε αυτό το πλαίσιο και να ομαδοποιούνται στο πλαίσιο 

δηλώσεων προγράμματος που θα επιδιώκουν την επίτευξη αυτών των στόχων, αντί να 

ταξινομούνται ανά δραστηριότητες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια 

περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χρήση διαφορετικών γραμμών και 

κονδυλίων του προϋπολογισμού, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε 

πραγματικές προκλήσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει επίσης 

ότι οι δαπάνες για την ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να συμπεριληφθούν στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 

29. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του που συνόδευε την απόφαση απαλλαγής για το 2015, το 

Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή αφενός να προτείνει αναγκαίες επικαιροποιήσεις στον 

μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 

ταμείων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προτάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την 

απλούστευση, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην 

αντιμετώπιση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών της Ένωσης και 

μεταξύ κρατών μελών, και αφετέρου να προβλέψει, για την προσεχή περίοδο 

προγραμματισμού, περισσότερο εύχρηστους και μετρήσιμους δείκτες επιδόσεων, 

περιλαμβανομένων των κοινωνικών επιπτώσεων των προγραμμάτων αυτών· επιμένει ότι 

όλες οι μελλοντικές δαπάνες θα πρέπει να εστιάζουν σε προγράμματα και μέσα με 

αποδεδειγμένη ενωσιακή προστιθέμενη αξία, και ότι οι επιδόσεις θα πρέπει να βρίσκονται 

στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς όλων των προγραμμάτων και καθεστώτων, μαζί με 

καλύτερη γεωγραφική ισορροπία, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει δίκαιη κατανομή της 

χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
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30. τονίζει ότι τα οικονομικά της ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

χρηματοδότησης των νέων προτεραιοτήτων, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η 

διαχείριση της μετανάστευσης μέσω καλύτερης αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της 

και βελτίωσης της ενσωμάτωσης μέσω διασυνοριακών ελέγχων, μεταξύ άλλων, και η 

ελαχιστοποίηση των συνεπειών του οικονομικού κενού που ενδέχεται να προκαλέσει το 

Brexit· 

31. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη στρατηγική ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την 

προστιθέμενη αξία των ταμείων της ΕΕ· 

Πώς θα καλυφθεί το κενό μετά το Brexit: εξορθολογισμός του προϋπολογισμού και 

εισαγωγή νέων πόρων  

32. φρονεί ότι, παρόλο που η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την 

Ένωση αποτελεί ατυχές γεγονός που θα έχει αρνητική επίδραση στο μέλλον των πολιτών 

στο ΗΒ και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, δημιουργεί επίσης μια ευκαιρία για 

επαναπροσδιορισμό και μεταρρύθμιση των πολιτικών φιλοδοξιών της ΕΕ των 27 και των 

αναγκαίων εργαλείων και μεθόδων του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι η ΕΕ των 27 θα 

πρέπει να είναι φιλόδοξη όσον αφορά την μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της και να 

έχει ως στόχο να διατηρήσει έναν ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ παρόμοιου μεγέθους με 

εκείνον της ΕΕ των 28· 

33. πιστεύει ότι οι τομείς που ενδέχεται να επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από το 

δημοσιονομικό κενό που προκύπτει από το Brexit θα πρέπει να προστατευτούν από 

μείζονες οπισθοδρομήσεις, προκειμένου να αποτραπεί η αποσταθεροποίηση σε 

οποιοδήποτε σημερινό οικονομικό, κοινωνικό ή διοικητικό πλαίσιο· επισημαίνει 

ειδικότερα την ανάγκη να διασφαλιστούν οι πόροι της Ένωσης στους τομείς της 

ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της έρευνας, ανάπτυξης και 

καινοτομίας, ώστε να ενισχυθεί η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της Ένωσης· καλεί, εν 

προκειμένω, την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τις συνέπειες των διαφόρων σεναρίων 

για το Brexit κατά την προετοιμασία της πρότασης για το ΠΔΠ και τη σχετική εκτίμηση 

επιπτώσεων· 

34. επισημαίνει, ωστόσο, ότι κατά την αναπλήρωση του δημοσιονομικού κενού, ο κύριος 

στόχος δεν θα πρέπει να είναι η αύξηση του μεριδίου της δημόσιας χρηματοδότησης, 

αλλά η παροχή πιο βιώσιμης οικονομικής βάσης για όλους τους τομείς πολιτικής και η 

κινητοποίηση της μέγιστης μόχλευσης των ιδιωτικών πόρων· ζητεί, εν προκειμένω, τον 

ριζικό αναπροσανατολισμό των δαπανών της ΕΕ, από την επιδότηση μέσω 

επιχορηγήσεων προς ένα περισσότερο χρηματοοικονομικό σύστημα εστιασμένο στα 

μέσα, το οποίο, ωστόσο, θα εξετάζει προσεκτικά τις δυνατότητες και τις οικονομικές 

ανάγκες των διαφόρων δικαιούχων· τονίζει, ωστόσο, ότι ο εν λόγω αναπροσανατολισμός 

θα πρέπει γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπονομεύει τη διαφανή διαχείριση του 

προϋπολογισμού και τα μέτρα ελέγχου του προϋπολογισμού· 

35. υπενθυμίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για όλες τις μορφές 

παρέμβασης σε τομείς πολιτικής όπως η πολιτική συνοχής· επισημαίνει ότι τα δάνεια, τα 

ίδια κεφάλαια και οι εγγυήσεις μπορούν να διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο, θα 

πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται με προσοχή, βάσει κατάλληλης εκ των προτέρων 

αξιολόγησης, και οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνο όταν τα 

χρηματοδοτικά μέσα αποδεικνύουν ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και θα μπορούσαν να 
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έχουν αποτέλεσμα μόχλευσης προσελκύοντας πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη· 

36. τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να εγκαταλειφθεί η περιττή εμμονή στο ανώτατο όριο του 

1% του ΑΕΕ της ΕΕ, το οποίο εφαρμόστηκε στην πράξη για το τρέχον ΠΔΠ 2014-2020, 

δεδομένου ότι οι δαπάνες συχνά περιορίζονται από αυτό το όριο, γεγονός που δυσκολεύει 

την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού σε καιρούς μεταβαλλόμενων συνθηκών· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα της ευελιξίας, κατά τις 

συζητήσεις τους για τον προϋπολογισμό· 

37. ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένες προτάσεις για νέους πόρους, οι 

οποίοι θα μειώνουν το μερίδιο των αμιγώς βασιζόμενων στο ΑΕΕ εθνικών συνεισφορών 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επισημαίνει ότι το νέο σύστημα θα μπορούσε να θέσει 

τέρμα στην αντιευρωπαϊκή λογιστική προσέγγιση της «δίκαιης επιστροφής», η οποία 

δίνει δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών και δυστυχώς 

κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια στις δημοσιονομικές συζητήσεις στο Συμβούλιο· 

38. φρονεί ότι η δυνατότητα είσπραξης μιας εισφοράς για το διοξείδιο του άνθρακα μέσω της 

τιμολόγησης του άνθρακα (χρησιμοποιώντας είτε την φορολογία είτε μέσα που 

βασίζονται στην αγορά) - όπως παρουσιάστηκε από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους 

ιδίους πόρους στην έκθεσή της σχετικά με την μελλοντική χρηματοδότησης της ΕΕ1 - θα 

πρέπει να εξετασθεί από την Επιτροπή καταρχάς ως τρόπος ενίσχυσης του 

προϋπολογισμού της EU-27· θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε επίσης να παράσχει 

επιπλέον προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η εισφορά θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως κίνητρο για να αλλάξει η συμπεριφορά των παραγωγών και των 

καταναλωτών υπέρ ενός μέλλοντος με μικρότερη ένταση άνθρακα· θεωρεί, ωστόσο, ότι 

οιαδήποτε λύση που βασίζεται στην φορολογία της ΕΕ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο ουδέτερη για τον δείκτη συνολικής φορολογίας ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους 

και θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην καταβολή υψηλότερων εισφορών από τους 

παράγοντες κινδύνου· επισημαίνει ότι η εν λόγω εισφορά για το διοξείδιο του άνθρακα θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ισχύοντα συστήματα εμπορίας εκπομπών, προκειμένου να 

αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη και η σύγκρουση μέσων και στόχων· 

39. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν και άλλους πόρους που 

διαθέτει η ΕΕ των 27 οι οποίοι βασίζονται στην φορολογία και θα μπορούσαν να 

εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε ορισμένους τομείς πολιτικής 

που σχετίζονται με κινδύνους και, παράλληλα, να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ·  

40. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία μεταρρύθμισης του προϋπολογισμού της 

ΕΕ και να παραλείψει όλους τους μηχανισμούς διόρθωσης, δεδομένου ότι με αυτόν τον 

τρόπο θα εξασφαλιζόταν πιο δίκαιη, θεμιτή και ενθαρρυντική διάρθρωση για όλα τα 

κράτη μέλη. 

  

                                                 
1  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ — τελική έκθεση και συστάσεις της ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους», 4 Ιανουαρίου 2017, σ. 41-43. 
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