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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ως 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει τις ακόλουθες προτάσεις στην ενδιάμεση έκθεσή 
της σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 και σχετικά με την απόφαση του 
Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόταση για το ΠΔΠ:

1. υπενθυμίζει τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές αρχές της ενότητας, της ακρίβειας, της 
ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, των 
επιδόσεων, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας του 
προϋπολογισμού, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)·

2. τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 θα πρέπει να διευκολύνει έναν πραγματικό 
προϋπολογισμό ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας με επαρκή χρηματοδότηση για την 
επίτευξη των φιλοδοξιών του και την ενίσχυση της εστίασης στη σταθερότητα και στην 
απλούστευση, στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα καλύτερες και 
αποδοτικότερες δαπάνες, χαμηλές λειτουργικές δαπάνες, αποτελεσματική κατανομή 
πόρων, ισότητα και μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια σε σχέση με τα κονδύλια της 
Ένωσης·

Ποσά1

3. σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), η πρόταση της 
Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 18 %, σε τρέχουσες 
τιμές, του ΠΔΠ 2014-2020: από 1087 σε 1279 δισεκατομμύρια EUR· τονίζει, ωστόσο, 
ότι, μετά τον συνυπολογισμό του πληθωρισμού, των προς απόδοση ποσών στους 
δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου στη διάρκεια του ΠΔΠ 2014-2020, και της 
ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στον προϋπολογισμό, η 
πραγματική αύξηση είναι 5 %· επισημαίνει ότι, ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος (ΑΕΕ), η Επιτροπή εκτιμά ότι, όταν εφαρμόζεται η ίδια συγκρίσιμη βάση, 
υπάρχει στην πραγματικότητα μείωση από 1,16 % σε 1,08 %, και της τάξεως του 11 % 
κατά την ενσωμάτωση του ΕΤΑ·

4. επισημαίνει ότι η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί η χρηματοδότηση κατά 16 % στον 
τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον» του ΠΔΠ, πράγμα που σημαίνει ιδίως:

– μείωση κατά 15 % στο σύνολο της ΚΓΠ (μείωση κατά 11 % των άμεσων 
ενισχύσεων και κατά 27 % στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης),

– σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινοβουλίου, αύξηση κατά 38 % για το πρόγραμμα 
για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE), που θα παραμείνει ένα 
μικρό μέρος του τομέα «Φυσικοί πόροι και περιβάλλον»: 2 %·

                                               
1 Η πρόταση της Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, Ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ, 
Ιούλιος 2018.
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5. σημειώνει ότι οι δαπάνες που προτείνονται για τον τομέα «Συνοχή και αξίες» 
αναμένεται να αυξηθούν κατά 1 %, αλλά ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο 
προγράμματος, δεδομένου ότι, από κοινού, τα τρία ταμεία που αποτελούν σήμερα τη 
συνοχή, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), πρόκειται να μειωθούν κατά 
10 %, πράγμα που σημαίνει:

– αύξηση κατά 2 % στο ΕΤΠΑ, 

– μείωση κατά 45 % στο Ταμείο Συνοχής,

– μείωση κατά 7 % στο ΕΚΤ, παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 
ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

6. σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, η 
Επιτροπή παρουσίασε τα εθνικά κονδύλια για την πολιτική συνοχής χωρίς λεπτομερή 
κατανομή μεταξύ του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου + (ΕΚΤ +)·

7. σημειώνει ότι στον τομέα «Συνοχή και Τιμές» θα συμπεριληφθούν και άλλα 
προγράμματα, όπως το Erasmus +, για τα οποία η Επιτροπή σχεδιάζει αύξηση της 
χρηματοδότησης κατά 77 % (που αντιπροσωπεύει το 7 % του νέου τομέα «Συνοχή και 
Αξίες»)·

8. σημειώνει ότι, συνολικά, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τους 
άλλους τομείς του ΠΔΠ κατά 115 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 
11 % του τρέχοντος ΠΔΠ· 

9. σημειώνει ότι ο προτεινόμενος από την Επιτροπή επανακαθορισμός των 
προτεραιοτήτων επικεντρώνεται στους τομείς «Μετανάστευση και διαχείριση των 
συνόρων» και «Ασφάλεια και άμυνα», που θα ανέλθουν σχεδόν στο 5 % του συνολικού 
προϋπολογισμού, από το σημερινό επίπεδο του 1 %, και ότι οι δαπάνες στο πλαίσιο του 
τομέα «Ενιαία Αγορά, Καινοτομία και Ψηφιακή Οικονομία» θα ανέλθουν στο 15 % 
από το σημερινό επίπεδο του 11 %·

Στρατηγικός σχεδιασμός

10. σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να ευθυγραμμίσει πλήρως τη δομή και τα 
προγράμματα του προϋπολογισμού της ΕΕ με το θετικό θεματολόγιο της Ένωσης μετά 
το 2020, όπως συμφωνήθηκε στην Μπρατισλάβα και τη Ρώμη1· σημειώνει ότι οι 
δηλώσεις και ο χάρτης πορείας που εγκρίθηκαν στη Μπρατισλάβα και τη Ρώμη δεν 
μπορούν να θεωρηθούν μακροπρόθεσμη στρατηγική θεώρηση με στόχους και δείκτες 
που καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
μακροπρόθεσμο όραμα για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης το οποίο θα στηρίζεται στην ορθή εφαρμογή πολιτικών που θα 
βασίζονται σε μακροπρόθεσμους πολιτικούς στόχους, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 

                                               
1 Δήλωση της Μπρατισλάβας της 16ης Σεπτεμβρίου 2016· Δήλωση της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017.
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στην ΕΕ να ανταπεξέλθει στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει· σημειώνει ότι αν αυτό δε συμβεί, ενδέχεται να υπονομευθεί η 
προστιθέμενη αξία της πρότασης για το ΠΔΠ·

12. επισημαίνει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα λήξει πριν από την έναρξη της νέας 
περιόδου του ΠΔΠ και ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη καμία νέα δέσμη στρατηγικών 
στόχων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω στρατηγικό σχεδιασμό πολιτικής από 
την πλευρά της Επιτροπής και επαναλαμβάνει ότι οι δημόσιοι προϋπολογισμοί 
πρόκειται να καθοριστούν μετά τον ορισμό μακροπρόθεσμων πολιτικών στόχων και 
τον σχεδιασμό πολιτικών σύμφωνα με ένα συνολικό όραμα για την ΕΕ και, ως εκ 
τούτου, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νέα πρόταση για το ΠΔΠ δεν 
αντικατοπτρίζει πλήρως αυτήν την ανάγκη·

13. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει καταρχάς να  υποβάλλουν 
δεόντως αιτιολογημένες ανάγκες για χρηματοδότηση από την Ένωση και να 
καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που πρέπει 
να επιτευχθούν πριν από τον προγραμματισμό οιασδήποτε δαπάνης με τους 
αντίστοιχους προς μέτρηση δείκτες·

Πολιτικές προτεραιότητες και παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ

14. επικροτεί το γεγονός ότι τα νέα προγράμματα θα ομαδοποιηθούν σε ομάδες πολιτικής, 
που θα αντανακλώνται στους τίτλους του ετήσιου προϋπολογισμού· εκφράζει την 
ελπίδα ότι αυτό θα παράσχει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον γενικό εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του 
προϋπολογισμού, καθώς και για τη φιλοδοξία να αυξηθούν ο εξορθολογισμός, η 
ευελιξία και η διαφάνεια·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται, από το 2021, 
να ευθυγραμμίσει την έννοια των τομέων πολιτικής με τις δέσμες προγραμμάτων και 
ότι η εν λόγω ευθυγράμμιση θα επιτρέψει την ευκολότερη εναρμόνιση μεταξύ του 
ετήσιου προϋπολογισμού και των τομέων του ΠΔΠ·

17. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) ζήτησε 
επανειλημμένως από την Επιτροπή να υποβάλει τον προϋπολογισμό της Ένωσης 
σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους του ΠΔΠ, όπως εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο· 
είναι της γνώμης ότι αυτό θα επιτρέψει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να 
εξετάσει και να παρακολουθήσει ευχερέστερα την κατάρτιση και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού· 

18. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση πολιτικών και σχεδίων θα πρέπει να συνάδει με τους 
στόχους που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια και με τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού· υπενθυμίζει, συνεπώς, ότι 
τουλάχιστον το 30 % των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων για το κλίμα και συμφωνεί ότι αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με την 
ενσωμάτωση των δαπανών για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι αυτό θα 
εφαρμόζεται με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο, σύμφωνα με τον στρατηγικό 
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σχεδιασμό·

19. επισημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη σαφών επενδύσεων σε σχέση με τους στόχους του 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ που θεσπίστηκε από τα τρία θεσμικά όργανα·

20. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ευθυγράμμισης του προτεινόμενου ΠΔΠ με τους 
17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ για το 2030 που στηρίζουν τον 
προοδευτικό μετασχηματισμό προς μια βιώσιμη ευρωπαϊκή κοινωνία·

21. καλεί την Επιτροπή να διαδραματίζει διαρκώς ηγετικό ρόλο και να επιδεικνύει 
δέσμευση στους στρατηγικούς τομείς, και την καλεί να μεριμνήσει για την αύξηση της 
συνολικής προβολής της χρηματοδότησης στο ευρύ κοινό·

Απλούστευση και επιδόσεις

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να μειωθεί ο αριθμός 
των προγραμμάτων δαπανών κατά το ένα τρίτο και να γίνουν οι κανόνες πιο 
συνεκτικοί· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματικά η απλούστευση για τους 
δικαιούχους, θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι περιττοί κανόνες, απαιτήσεις και 
διαδικασίες·

23. διερωτάται γιατί η Επιτροπή χρησιμοποιεί δύο δέσμες στόχων και δεικτών για τη 
μέτρηση των επιδόσεων δημοσιονομικής διαχείρισης: αφενός, οι Γενικοί Διευθυντές 
της Επιτροπής αξιολογούν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο 
διαχείρισής τους στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους και, αφετέρου, η Επιτροπή 
μετρά την απόδοση των προγραμμάτων δαπανών μέσω των προγραμματικών 
δηλώσεων σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, που προσαρτώνται στο σχέδιο 
προϋπολογισμού·

24. υπενθυμίζει ότι το τρέχον πλαίσιο επιδόσεων των προγραμμάτων που αναφέρονται στις 
προγραμματικές δηλώσεις περιλαμβάνει 716 δείκτες διαφόρων τύπων που μετρούν τις 
επιδόσεις σε σχέση με 61 γενικούς και 228 ειδικούς στόχους·

25. ζητεί από την Επιτροπή:

α) να εξορθολογίσει τον τρόπο αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις:

– μειώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των στόχων και δεικτών που 
χρησιμοποιεί στις διάφορες εκθέσεις επιδόσεών της και εστιάζοντας σε 
εκείνους που επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση των επιδόσεων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης με στόχο την απλούστευση, τη διαφάνεια και 
τον καλύτερο έλεγχο· 

– επεκτείνοντας μια ποιοτική προσέγγιση και συμπεριλαμβάνοντας 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση 
του αντίκτυπου της πολιτικής της ΕΕ στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
πολιτικές·

– παρουσιάζοντας τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τρόπο που να 
επιτρέπει τη σύγκρισή τους με στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις, έτσι ώστε 
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να είναι σαφής η σχέση μεταξύ δαπανών και επιδόσεων·

β) να μεριμνήσει για καλύτερη ισορροπία στις εκθέσεις επιδόσεων, παρουσιάζοντας 
με σαφήνεια τις πληροφορίες για τις κύριες προκλήσεις της ΕΕ που μένει να 
αντιμετωπιστούν·

γ) να παρέχει δήλωση σχετικά με την ποιότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων για 
τις επιδόσεις·

Επανεξέταση των δαπανών που συνοδεύει την πρόταση για το ΠΔΠ

26. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή προέβη απλώς σε επανεξέταση 
των δαπανών αντί να αναλύσει όλα τα μείζονα προγράμματα του τρέχοντος ΠΔΠ, μέσω 
μιας προσέγγιση του προϋπολογισμού από μηδενική βάση·  επισημαίνει ότι, ωστόσο, η 
περιορισμένη επανεξέταση της Επιτροπής είχε ως στόχο να συνδυάσει:

– μια στρατηγική επισκόπηση (που εστιάζει κυρίως στην απόδοση προτεραιότητας σε 
προγράμματα με γνώμονα την προστιθέμενη αξία τους και τη συνοχή τους με τους 
στόχους της ΕΕ), με

– μια επισκόπηση της αποτελεσματικότητας (αναζήτηση μέσων βελτίωσης όσον αφορά 
την υλοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων)· 

27. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προαναφερόμενη επανεξέταση των δαπανών 
δεν έχει παράσχει ολοκληρωμένη αξιολόγηση με στόχο να καταστεί εμφανής η 
πραγματική προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων·

28. υπενθυμίζει ότι, για να είναι το Κοινοβούλιο σε θέση να καταρτίσει το πολιτικό πλαίσιο 
για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη, ο προγραμματισμός του προϋπολογισμού θα 
πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους νομοθετικούς κύκλους· θεωρεί ότι το ΠΔΠ 2017-
2021 είναι μια μεταβατική περίοδος από έναν επταετή προϋπολογισμό σε νέο τύπο που 
θα ευθυγραμμίζεται με τις πενταετείς νομοθετικές περιόδους και δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τις πολιτικές για τις οποίες απαιτείται μακροπρόθεσμος προγραμματισμός·

29. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης του ΠΔΠ 
με τους πολιτικούς και θεσμικούς κύκλους, και θεωρεί ότι η οργάνωση ενδιάμεσης 
επανεξέτασης στο τέλος του 2023 το αργότερο αποτελεί βήμα προόδου για τον 
σταδιακό συγχρονισμό της διάρκειας του ΠΔΠ με τον πενταετή πολιτικό κύκλο των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Προστιθέμενη αξία της ΕΕ

30. υπενθυμίζει ότι στο έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών 
της ΕΕ1, η Επιτροπή πρότεινε κατάλογο επτά κριτηρίων για την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και διευκρίνισε το γεγονός ότι η χρηματοδοτική στήριξη 
προγραμμάτων από την ΕΕ θα πρέπει να εξαρτάται από τα αποτελέσματα της εν λόγω 
αξιολόγησης2· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υπάρχει και δεν 

                                               
1 Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, 28 Ιουνίου 2017, COM(2017)0358.
2 Στα κριτήρια περιλαμβάνονται: οι στόχοι και οι υποχρεώσεις της Συνθήκης, τα δημόσια αγαθά με ευρωπαϊκή 
διάσταση, οι οικονομίες κλίμακας, οι δευτερογενείς επιπτώσεις, η επικουρικότητα, τα οφέλη από την 
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αναμένεται να υπάρξει στο άμεσο μέλλον διαφανής ορισμός της προστιθέμενης αξίας 
της ΕΕ·

31. σημειώνει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο προβληματισμού, μόνο προγράμματα με πολύ 
υψηλή προστιθέμενη αξία της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρη χρηματοδότηση από 
την ΕΕ, ότι για τα προγράμματα με μεσαία έως υψηλή προστιθέμενη αξία της ΕΕ θα 
πρέπει να περιοριστεί η χρηματοδότηση, και ότι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται 
προγράμματα με χαμηλή προστιθέμενη αξία της ΕΕ·

32. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δημοσιευθείσα επισκόπηση των δαπανών 
δεν παρέχει ούτε συστηματική αξιολόγηση των προγραμμάτων βάσει των κριτηρίων
που καθόρισε η Επιτροπή για την προστιθέμενη αξία της ΕΕ, ούτε σαφή γενικά 
συμπεράσματα σχετικά με την προστιθέμενη αξία της ΕΕ για κάθε πρόγραμμα· ζητεί 
από την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ισχυρή και σαφή έννοια 
προστιθέμενης αξίας της ΕΕ με βάση τα επτά κριτήρια που ορίζονται στο έγγραφο 
προβληματισμού·

33. επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι στρατηγικοί στόχοι για 
την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να προβεί σε επαρκή 
αξιολόγηση της συνοχής με τους στόχους της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 
καθιστώντας δύσκολη την επισήμανση και την παρακολούθηση της προστιθέμενης 
αξίας της ΕΕ, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξακολουθήσει να παρουσιάζει 
βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

34. υπενθυμίζει ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει την υποχρέωση να ανταποκρίνεται 
επαρκώς στις απαιτήσεις και τις φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών πολιτικών και να έχει 
προστιθέμενη αξία για την Ένωση·

Ευελιξία και λογοδοσία

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτίωση της 
ικανότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, μέσω της αύξησης της συνολικής ευελιξίας και της εξασφάλισης επαρκών 
πιστώσεων για την κάλυψη απρόβλεπτων γεγονότων χωρίς να παρεμποδίζονται η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος· εκφράζει, ειδικότερα, την ικανοποίησή του για τις 
προτάσεις για την αύξηση του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων, τη μείωση της 
διαφοράς μεταξύ των συνολικών πιστώσεων πληρωμών και των συνολικών πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων, την κατάργηση των ορίων που τίθενται στο συνολικό 
περιθώριο για πληρωμές, την αύξηση του μεγέθους και του πεδίου εφαρμογής των 
ειδικών μέσων εκτός του ΠΔΠ (Μέσο Ευελιξίας, Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής 
στην Παγκοσμιοποίηση), για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Αποθεματικού 
Επείγουσας Βοήθειας σε επιχειρήσεις εντός της ΕΕ και για τη διεύρυνση του συνολικού 
περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τη μετονομασία του σε αποθεματικό 
της Ένωσης·

36. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να εντάξει το ΕΤΑ στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να υπόκειται στις ίδιες αρχές και τους ίδιους κανόνες που 

                                               
ολοκλήρωση της ΕΕ και οι ευρωπαϊκές αξίες: ειρήνη, δημοκρατία, κράτος δικαίου.
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εφαρμόζονται στα άλλα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, αλλά τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα σταθερό επίπεδο λογοδοσίας 
και διαφάνειας σε σχέση με τα κονδύλια που δαπανώνται για την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και εκείνων που θα εξακολουθήσουν να 
δαπανώνται εκτός αυτού·

37. τονίζει ότι θα πρέπει να καθοριστούν εντολές δημόσιου λογιστικού ελέγχου για όλα τα 
είδη χρηματοδότησης των πολιτικών της ΕΕ σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, και 
ότι θα πρέπει να οριστεί το ΕΕΣ ως ο ελεγκτής οργάνων που έχουν συσταθεί για την 
εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων οργάνων της ΕΕ όπως ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο 
και φορέων που έχουν δημιουργηθεί μέσω συμφωνιών εκτός της έννομης τάξης της ΕΕ, 
όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
σε σχέση με τις πράξεις της που δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Περικοπές στην ΚΓΠ και συνοχή

38. σημειώνει τις περικοπές που πρότεινε η Επιτροπή στους τομείς της ΚΓΠ και της 
συνοχής και τις θεωρεί αναγκαίο βήμα προς αποτελεσματικότερες και στοχευμένες 
δαπάνες·

39. εκφράζει τον φόβο ότι οι περικοπές στην ΚΓΠ θα επηρεάσουν την ικανότητα ενός 
μεγάλου αριθμού γεωργών να διατηρήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα· 
πιστεύει ότι η αύξηση της αποτελεσματικότητας της στήριξης της ΚΓΠ είναι απολύτως 
αναγκαία για τον περιορισμό αυτών των αρνητικών επιπτώσεων·

40. υπενθυμίζει τις συστάσεις του ΕΕΣ ως προς την ανακοίνωση της Επιτροπής για το 
μέλλον της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα ότι το νέο μοντέλο υλοποίησης θα πρέπει να 
επιτυγχάνει φιλόδοξους και σημαντικούς στόχους επιδόσεων που θα βασίζονται σε 
στατιστικά και επιστημονικά στοιχεία, θα είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους της 
ΕΕ, θα χαρακτηρίζονται από μια σταθερή αλυσίδα λογοδοσίας και ελέγχου και θα 
βασίζονται σε αυξημένη παρακολούθηση των επιδόσεων και αξιολόγηση των 
επιδόσεων πολιτικής και σε ένα άρτιο πλαίσιο αξιολόγησης·

41. τονίζει ότι τα συστήματα χρηματοδότησης της ΚΓΠ πρέπει να ωφελήσουν ιδιαίτερα τις 
μικρές γεωργικές επιχειρήσεις, τις οικολογικά και  γεωγραφικά δύσκολες περιοχές και 
τις αραιοκατοικημένες περιφέρειες, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ·

42. σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής για τον σχεδιασμό της νέας ΚΓΠ με βάση 
στρατηγικά σχέδια που θα καταρτίσουν τα κράτη μέλη ενδέχεται να τα υποχρεώνει να 
αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για τη γεωργική πολιτική και την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού· σημειώνει, επιπλέον, ότι με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να αυξηθεί ο 
κίνδυνος να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα στη 
δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ και να καταστούν δυσχερέστεροι οι νόμιμοι 
έλεγχοι·

43. σημειώνει τις περικοπές στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες ανέρχονται 
συνολικά σε 27 %, με 45 % στον τομέα της συνοχής και 10 % στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να διασφαλίσει την ικανότητά της να 
αντιμετωπίσει επιτυχώς τις ανισότητες και τις έντονες διαιρέσεις μεταξύ των αστικών 
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και των αγροτικών περιοχών, να αντιστρέψει τη διαδικασία αύξησης των ανισοτήτων 
και να υπερβεί τον κατακερματισμό·

Ίδιοι πόροι

44. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις τρεις νέες κατηγορίες ιδίων πόρων που 
περιλαμβάνουν ένα μερίδιο της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ), ένα ποσοστό 20 % των εσόδων που παράγονται από το σύστημα εμπορίας 
εκπομπών και μια εθνική συνεισφορά που υπολογίζεται βάσει της ποσότητας των μη 
ανακυκλωμένων πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας σε κάθε κράτος μέλος· 
υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι το προτεινόμενο σύστημα ιδίων πόρων δεν θα πρέπει 
να επιφέρει αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για τους 
φορολογούμενους της ΕΕ και ότι θα πρέπει να οδηγήσει σε αναλογική μείωση της 
συνεισφοράς των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

45. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει συμπληρωματικές προτάσεις για νέους ίδιους 
πόρους, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμα ένας αυτοδύναμος προϋπολογισμός 
της ΕΕ· είναι της γνώμης ότι το μερίδιο των νέων και γνήσιων ιδίων πόρων πρέπει να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

46. επαναλαμβάνει ότι το ισχύον σύστημα διορθώσεων και εκπτώσεων πρέπει να 
καταργηθεί, και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να καταργήσει όλες τις 
εκπτώσεις σταδιακά μέχρι το 2025, πράγμα που θα οδηγούσε στην επίτευξη 
απλούστερης και διαφανέστερης δομής·

47. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για μείωση του ποσοστού των δασμών που 
παρακρατούν τα κράτη μέλη ως «έξοδα είσπραξης» σε 10 %·

48. ζητεί να διατηρηθεί ο ΦΠΑ ως ίδιος πόρος της ΕΕ, εφαρμόζοντας παράλληλα μια 
πραγματική απλοποίησή του· 

49. πιστεύει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο σταθερή, βιώσιμη, 
προβλέψιμη, διαφανής και κατανοητή για τους πολίτες της ΕΕ·

50. σημειώνει ότι ο πρωταρχικός στόχος της αιρεσιμότητας στην ΕΕ είναι η προώθηση της 
ολοκλήρωσης και της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών· πιστεύει ότι μια υγιής και 
λογική αιρεσιμότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη θέσπιση κινήτρων κατά τρόπο 
ώστε να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργού συμμετοχής των κρατών μελών 
στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, να συμβάλλει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου 
αποτελέσματος και να αποτρέπει κατάχρηση των κονδυλίων της ΕΕ·

51. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τον υπολογισμό της εθνικής συνεισφοράς με 
βάση την ποσότητα των μη ανακυκλωμένων πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας 
στα κράτη μέλη και τον τρόπο είσπραξής της· καλεί την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή σειρά εργαλείων παρακολούθησης που θα στηρίξουν τα κράτη μέλη στη 
θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή και τον υπολογισμό της συνεισφοράς·

52. σημειώνει με ανησυχία ότι η νομοθετική πρόταση για την ΚΕΒΦΕ δεν έχει ακόμη 
εγκριθεί και ότι δεν υπάρχει καμία χρονική πρόβλεψη για το πότε θα συμφωνηθεί στο 
Συμβούλιο· θεωρεί ότι, για τον λόγο αυτό, η ΚΕΒΦΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
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πραγματικός ίδιος πόρος για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· παροτρύνει το 
Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία στο πλαίσιο αυτό, δεδομένης της σημασίας που 
έχει η ΚΕΒΦΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροαποφυγής από τις 
πολυεθνικές εταιρείες·

53. επικροτεί την αρχή σύμφωνα με την οποία τα μελλοντικά έσοδα από τις πολιτικές της 
ΕΕ θα πρέπει να εισρέουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελούν 
πραγματική πηγή εισοδήματος της ΕΕ·

54. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου και της πρόληψης 
της απάτης και των παρατυπιών που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

55. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη εξάλειψης των διαφορών των τελωνειακών 
ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει την τελωνειακή διοίκηση 
σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να καταπολεμηθούν  αποτελεσματικά το 
λαθρεμπόριο και η φορολογική απάτη.
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