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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι, αντιμέτωπη με ένα 
είδος κρίσης νομιμοποίησης όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να έρθει το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο κοντά 
στους πολίτες της ΕΕ, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες, τις ζωές και τις 
προσδοκίες τους, προκειμένου, πρωτίστως, να ενισχυθεί η νομιμοποίηση της ΕΕ και να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και ο ενθουσιασμός για αυτό, 
χάρη στην ανανεωμένη διακυβέρνηση της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών αποτελεί 
ζωτικό στοιχείο ενός σύγχρονου δημοκρατικού συστήματος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερη δημοκρατία στην ΕΕ συνεπάγεται μεγαλύτερη 
διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα, και ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει να είναι 
κεντρικές στην κουλτούρα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ώστε να προαχθεί η 
αποτελεσματική διακυβέρνηση και να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία και η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ θα είναι πιο ανοικτές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να λειτουργούν με 
διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που 
τους ανατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους ως θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της ΕΕ των 27 έδωσαν ένα σαφές μήνυμα «ενότητας 
και αλληλεγγύης» με την έγκριση της διακήρυξης της Ρώμης, στις 25 Μαρτίου 2017·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδράνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αποτελεί πλέον επιλογή, 
δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ένωση, ιδίως σε 
σχέση με την παγκοσμιοποίηση, τη μετανάστευση, την άμυνα βάσει ενισχυμένης 
συνεργασίας, τα κοινωνικά ζητήματα, την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής 
Ένωσης και την επιλογή νέων ιδίων πόρων της ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ παραμένει πολύτιμη πηγή 
χρηματοδότησης για τα κράτη μέλη·

1. θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και την αποτελεσματική χάραξη 
πολιτικής·

2. τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπερκεραστούν τα αλληλοσυγκρουόμενα οράματα για 
την Ευρώπη και να επέλθει συμβιβασμός ανάμεσα στις αντικρουόμενες 
προτεραιότητες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσης ή αποδυνάμωσης 
της Ένωσης·

3. αναγνωρίζει ότι το Μπρέξιτ καθιστά πιο επιτακτική την ανάγκη να διερευνηθεί 
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περαιτέρω η θεσμική αρχιτεκτονική και η αρχιτεκτονική των δαπανών της ΕΕ, και να 
δοθεί νέα πολιτική δυναμική στην ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση 
θα έχει πολύπλοκες δημοσιονομικές συνέπειες και θα επηρεάσει αρνητικά τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ· επιμένει ότι τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να 
είναι πιο φιλόδοξα ως προς τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, δεδομένων των 
σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ·

5. είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για καλύτερη εδραίωση της 
δημοκρατικής λογοδοσίας στο πλαίσιο της Ένωσης, και συγκεκριμένα με την ανάπτυξη 
ισχυρών μηχανισμών για τη διασφάλιση της πολιτικής νομιμότητας και της θεσμικής 
λογοδοσίας και με τον εξορθολογισμό των ολοένα πιο πολύπλοκων δομών 
διακυβέρνησης της ΕΕ·

6. υπενθυμίζει την ανάγκη για επείγουσα δημοσιονομική και διοικητική μεταρρύθμιση της 
ΕΕ που θα εξορθολογίσει τις εσωτερικές διαδικασίες και θα καταστήσει την ΕΕ πιο 
κατανοητή και προσβάσιμη για τους πολίτες·

7. υπενθυμίζει ότι τυχόν περαιτέρω εξέλιξη της αρχιτεκτονικής της Ένωσης σε σχέση με 
τα υφιστάμενα όργανα ή με τη δημιουργία νέων νομικών οντοτήτων θα πρέπει πάντα να 
λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα της δημοκρατικής λογοδοσίας της ΕΕ, τις ρυθμίσεις για 
τον δημόσιο έλεγχο και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων·

8. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να περιοριστούν τα κενά όσον αφορά τη λογοδοσία στην 
ΕΕ και να πραγματοποιηθεί μια στροφή προς περισσότερο συνεργατικούς τρόπους 
ελέγχου, που θα συνδυάζουν δημοκρατική εποπτεία και δραστηριότητες λογιστικού 
ελέγχου, προσφέροντας επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια· ζητεί, προς τούτο, να 
εξασφαλιστεί πλήρης λογοδοσία και αποτελεσματική δημοκρατική εποπτεία της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς 
και να συσταθούν νέα όργανα, όπως ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο·

9. τονίζει, επιπλέον, ότι έχει έρθει η ώρα για ρεαλιστικό στοχασμό όσον αφορά τους 
τρόπους δράσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να απαντηθούν τα εξής 
κεντρικά ερωτήματα: Πώς θα υλοποιηθούν καλύτερα οι πολιτικές της Ένωσης και ποια 
μοντέλα διακυβέρνησης θα πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος 
για μια Ευρώπη που παράγει απτά αποτελέσματα·

10. υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να έχει η ΕΕ μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα· θεωρεί 
ότι είναι καιρός να προαχθούν νέα ευρωπαϊκά αφηγήματα και να υλοποιηθούν 
ενωσιακές πολιτικές με πιο στρατηγικό τρόπο, βάσει ορισμένων σαφώς καθορισμένων 
και κατανοητών προτεραιοτήτων, κοινών στόχων και ικανοτήτων της Ένωσης, με 
σκοπό τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας·

11. υπογραμμίζει ότι απαιτείται τακτικός έλεγχος ώστε να εξασφαλίζεται ότι η μετουσίωση 
των γενικών πολιτικών στόχων σε απτές και ορατές δράσεις και αποτελέσματα για τους 
πολίτες της ΕΕ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, συνεπώς πρέπει να καταστεί 
απολύτως αναγκαία η διατήρηση του δημοσιονομικού ελέγχου ως θεμελιώδους 
συστατικού στοιχείου του δημοκρατικού ελέγχου·
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12. επισημαίνει ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής εποπτείας και του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στον παραδοσιακό έλεγχο των αποθεμάτων 
και των χρηματοοικονομικών ροών αλλά και στην ενδελεχή αξιολόγηση της σχέσης 
κόστους ωφέλειας, της αξίας και της βιωσιμότητας του αντικτύπου στους πολίτες, 
καθώς και της τήρησης των αξιών της Ένωσης και του κράτους δικαίου·

13. θεωρεί ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών, η εξασφάλιση της προστασίας του 
κράτους δικαίου στα κράτη μέλη ή η εισαγωγή αιρεσιμότητας που συνδέεται με 
οικολογικά ζητήματα είναι απαραίτητες δημοκρατικές προϋποθέσεις για τον καθορισμό 
οιωνδήποτε νέων μορφών οικονομικής αλληλεγγύης στην ΕΕ· ανησυχεί για τις 
πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με την έλλειψη σεβασμού του κράτους δικαίου σε 
ορισμένα κράτη μέλη· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής 
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)· τονίζει 
ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να αναλάβουν δράση για την προστασία 
του κράτους δικαίου·

14. απαιτεί να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης με ένα σύστημα κυρώσεων, αναλογικών προς τον βαθμό των 
ελλείψεων ή των προσπαθειών υπονόμευσης του κράτους δικαίου βάσει ανεξάρτητης 
αξιολόγησης, οι οποίες θα κυμαίνονται από τη μείωση της ενωσιακής χρηματοδότησης 
έως την αναστολή των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων για 
επαναλαμβανόμενες ελλείψεις· θεωρεί ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να συμμετέχει επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων όσον αφορά την κίνηση σχετικών διαδικασιών και την άρση των σχετικών 
μέτρων·

15. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητο να προαχθεί η επιδίωξη ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας, με άλλα λόγια η συγκέντρωση πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
αποφέρει περισσότερους καρπούς σε σύγκριση με τις δαπάνες σε εθνικό επίπεδο, οι 
οποίες δεν μπορούν να εστιάζουν στην παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών·

16. θεωρεί απαραίτητο να σχεδιαστούν καλύτερα εργαλεία για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις σε ολόκληρη την ΕΕ με προοπτική την παροχή σημαντικών 
ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών, και τούτο να επιτευχθεί με τη δέουσα εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

17. είναι της γνώμης ότι πρέπει να ενισχυθεί η προ-αιρεσιμότητα των πολιτικών, στις 
περιπτώσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργικότητα 
των προγραμμάτων, με σκοπό να εξασφαλιστεί αποτελεσματική χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση κατά την εκτέλεση των δαπανών της Ένωσης·

18. επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, πρέπει να 
εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί το δημοσιονομικό 
σύστημα της Ένωσης προκειμένου ο προϋπολογισμός να επαρκεί για να εγγυηθεί τη 
χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων πολιτικών και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
προβλεψιμότητας και ικανότητας ανταπόκρισης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα 
μπορούσε να εξασφαλιστεί ότι οι συνολικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις δεν είναι πιο 
σύνθετες από όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι της Ένωσης και να 
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διασφαλιστεί η λογοδοσία·

19. κρίνει σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός προσφέρει πραγματική 
προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ·

20. τονίζει ότι η εξασφάλιση επαρκών οικονομικών μέσων, σε συνδυασμό με τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος των ιδίων πόρων, δηλαδή με την εξασφάλιση 
σταθερών, αποδοτικών και πραγματικά ευρωπαϊκών ιδίων πόρων, είναι σημαντική για 
τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επενδύσεων και για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου 
φιλοδοξίας και επιρροής της Ένωσης στη διεθνή σκηνή·

21. επισημαίνει ότι είναι αναντικατάστατος ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργανισμών όσον 
αφορά την παροχή εμπειρογνωσίας στους αντίστοιχους τομείς τους και, παράλληλα, 
την εκπροσώπηση της ΕΕ στα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο 
να εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον το έργο των οργανισμών θα είναι καλά δομημένο και 
οργανωμένο, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται από τους οργανισμούς είναι
βιώσιμες και ότι διασφαλίζεται συνεχώς η προβολή τους· 

22. τονίζει, επιπλέον, ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως ήδη αναφέρθηκε στην πρόταση για το 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός του προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι η συμπερίληψη του ΕΤΑ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ αυξάνει την ικανότητα της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής 
να ελέγχει τις δαπάνες στην ΕΕ·

23. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις πρακτικές 
που ακολουθούν για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να 
συνεισφέρουν ενεργά σε μια διαδικασία απαλλαγής προσανατολισμένη στα 
αποτελέσματα· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διαδικασία απαλλαγής αποτελεί 
απαραίτητο μέσο δημοκρατικής λογοδοσίας έναντι των πολιτών της Ένωσης·

24. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η προστασία των χρημάτων των 
φορολογουμένων της ΕΕ από την απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες που 
θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

25. υπενθυμίζει τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις 
διαδικασίες απαλλαγής, λόγω της έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· 
επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να είναι υπόλογο και διαφανές, όπως τα άλλα θεσμικά 
όργανα· τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις·

26. θεωρεί ότι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο για 
την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει
προσπάθειες για την ταχεία σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παρέχοντας 
επαρκείς πόρους·

27. εφιστά την προσοχή στο φαινόμενο της διαφθοράς, που έχει σημαντικές οικονομικές 
επιπτώσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις 
δημόσιες επενδύσεις· ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να επαναλάβει τη δημοσίευση 
ετήσιας έκθεσης για τη διαφθορά·



AD\1168947EL.docx 7/9 PE625.208v02-00

EL

28. καλεί την Επιτροπή να προτείνει λύσεις για τις μελλοντικές μεθόδους συνεργασίας με 
την Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO), του Συμβουλίου της Ευρώπης, και, 
στο πλαίσιο αυτό, να προτείνει την υποβολή αίτησης προσχώρησης της ΕΕ και να τηρεί 
ενήμερο το Κοινοβούλιο για την πρόοδο της εν λόγω αίτησης·

29. ζητεί να ενισχυθούν η πολιτική ακεραιότητας και το δεοντολογικό πλαίσιο όλων των 
θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, μέσω καλύτερης εφαρμογής των κωδίκων 
δεοντολογίας, της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, των ηθικών 
αρχών, της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

30. ενθαρρύνει, εν είδει κατευθυντήριας αρχής, τον αδρομερή σχεδιασμό της Ευρώπης του 
μέλλοντος, με την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ ευθύνης και μιας νέας αλληλεγγύης, 
και με την προτίμηση της κοινοτικής, αντί της διακυβερνητικής, μεθόδου 
διακυβέρνησης στην ΕΕ·

31. είναι της γνώμης ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η συζήτηση για το μέλλον της 
Ευρώπης στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότερη 
χρήση της χρηματοδότησης και στους δημοκρατικούς μηχανισμούς ελέγχου του 
προϋπολογισμού της ΕΕ·
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