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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:

Δημοσιονομική διαχείριση

1. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 247 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιεί στις 31 Ιουλίου κάθε 
έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενοποιημένο σύνολο 
δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων 
μακροπρόθεσμων προβλέψεων μελλοντικών εισροών και εκροών για τα επόμενα πέντε 
έτη·

2. εμμένει στην άποψη οι εκθέσεις αυτές να αναλύουν τον αντίκτυπο των αναλήψεων 
υποχρεώσεων στο μέγεθος των καθυστερούμενων πληρωμών του εκάστοτε πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)·

Δηλώσεις προγράμματος επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό

3. επικροτεί τις δηλώσεις προγράμματος επιχειρησιακών δαπανών που συνοδεύουν τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 
(προϋπολογισμός για το 2020), οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 3 
στοιχείο η) του δημοσιονομικού κανονισμού, παρέχουν πληροφορίες για καθένα από τα 
προγράμματα δαπανών·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι δηλώσεις προγράμματος για το 2020 
αναφέρονται στην επίτευξη εγκάρσιων στόχων πολιτικής, όπως η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και η ενσωμάτωση της βιολογικής ποικιλότητας· εκτιμά το γεγονός 
ότι η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης τα σχετικά προγράμματα δαπανών που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και 
επισημαίνει τις πιο πρόσφατες και σημαντικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνεργασία και 
ανάπτυξη, αν και συχνά με έμμεσο τρόπο που δεν επιτρέπει ποσοτικό προσδιορισμό·

5. ζητεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, σε συντονισμό με τις τομεακές επιτροπές 
του Κοινοβουλίου, να προωθήσει μια ουσιαστική νοοτροπία «προσανατολισμού στα 
αποτελέσματα» που θα αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων, 
στην ανάλυση των λόγων που οδηγούν σε προγράμματα χαμηλών επιδόσεων και στην 
προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της απορρόφησης και των επιδόσεων·

Εκθέσεις επιδόσεων

6. υπενθυμίζει ότι το τρέχον πλαίσιο επιδόσεων των προγραμμάτων για τα οποία γίνεται 
λόγος στις προγραμματικές δηλώσεις περιλαμβάνει πάνω από 700 δείκτες που μετρούν 
τις επιδόσεις σε σχέση με πάνω από 60 γενικούς και πάνω από 220 ειδικούς στόχους·

7. διερωτάται γιατί η Επιτροπή χρησιμοποιεί δύο δέσμες στόχων και δεικτών για να μετρά 
τις επιδόσεις της δημοσιονομικής διαχείρισης: αφενός, οι Γενικοί Διευθυντές της 
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Επιτροπής αξιολογούν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο 
διαχείρισης στους στόχους και τους δείκτες των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων 
τους και, αφετέρου, η Επιτροπή μετρά τις επιδόσεις των προγραμμάτων δαπανών μέσω 
των προγραμματικών δηλώσεων σχετικά με τις επιχειρησιακές δαπάνες, που 
προσαρτώνται στο σχέδιο προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να βασίζει τις εκθέσεις 
της σε ενιαίο σύνολο στόχων και δεικτών·

8. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εξήγησε στις εκθέσεις 
επιδόσεων τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε τις πληροφορίες για τις επιδόσεις 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

9. καλεί την Επιτροπή:

α) να εξορθολογήσει τον τρόπο παροχής 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· 

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

β) να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

γ) να αναπτύξει μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων για τις τεράστιες ποσότητες 
δεδομένων που δημιουργούνται με τις εκθέσεις επιδόσεων, προκειμένου να 
διαμορφώνεται έγκαιρη, σωστή και ακριβής εικόνα των επιτευγμάτων· επιμένει ότι 
οι εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στόχων των 
προγραμμάτων·

δ) να μεριμνήσει για καλύτερη ισορροπία στις εκθέσεις για τις επιδόσεις, 
παρουσιάζοντας με σαφήνεια τις πληροφορίες για τα κύρια προβλήματα που δεν 
έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί από την ΕΕ·

Έγκαιρη απορρόφηση

10. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ακρίβεια των προβλέψεων πληρωμών και να 
χρησιμοποιήσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις 
πληρωμών και να αποφύγει τις αρνητικές τους επιπτώσεις στο επόμενο ΠΔΠ αλλά και 
να υποβάλει το σχέδιο δράσης για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών κατά τη 
διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027·

11. καλεί την Επιτροπή να προσφέρει στις εθνικές αρχές των κρατών μελών την κατάλληλη 
τεχνική υποστήριξη προκειμένου αυτές να μπορούν να απορροφούν τα ποσά που τους 
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διατίθενται·

12. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει έλλειμμα και 
ότι οι αυξανόμενες καθυστερήσεις πληρωμών ισοδυναμούν στην πραγματικότητα με 
χρηματοοικονομικό χρέος·

Κλιματική αλλαγή

13. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να διαθέσει το 20% του 
προϋπολογισμού της σε ζητήματα που έχουν σχέση με το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία προκειμένου να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος του 20 %·

Μετανάστευση, προστασία των συνόρων και ανθρώπινα δικαιώματα

14. καλεί την Επιτροπή, για τους σκοπούς της διαχείρισης και της υποβολής εκθέσεων, να 
θεσπίσει τρόπο καταγραφής των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης που θα 
καθιστά δυνατή την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το σύνολο της χρηματοδότησης που 
σχετίζεται με τα ζητήματα των προσφύγων και της μετανάστευσης, καθώς και για τη 
μελλοντική πολιτική της Ένωσης όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών και την ένταξη·

Ορίζων 2020

15. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Ορίζων 2020 έχει την πολιτική στήριξη των κρατών 
μελών· σημειώνει ότι η έρευνα αποτελεί άμεση επένδυση για την εξασφάλιση έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που ευνοεί τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· εκτιμά ότι μόνο ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός θα επιτρέψει στην Ένωση 
να αναπτύξει ηγετικό ρόλο στον επιστημονικό τομέα με σκοπό να αντιμετωπίσει τα 
κοινωνικά προβλήματα όσον αφορά την απασχόληση, την ενεργειακή μετάβαση, την 
ψηφιοποίηση και την ιατρική και φαρμακευτική έρευνα·

16. υπενθυμίζει ότι κάθε μεταναστευτική κρίση εμπεριέχει ένα ανθρωπιστικό στοιχείο που 
αναγκαστικά συνεπάγεται συνήθως επείγοντα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να βρει 
τρόπους για την ταχεία αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και των 
ανθρωπιστικών καταστάσεων που προκαλούνται από αυτήν·

17. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους πόρους στα κράτη μέλη της πρώτης 
γραμμής που ασχολούνται με τη μεταναστευτική και την προσφυγική κρίση, 
προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο πρόβλημα της 
μεταναστευτικής κρίσης·

18. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να υπάρχει χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για 
τον ειδικό στόχο του προγράμματος «Δάφνη», το οποίο αποτελεί τμήμα του 
προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», προκειμένου να καταδειχθεί η 
δέσμευση της Ένωσης η οποία έχει στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να αυξηθούν οι πόροι σε αυτή τη γραμμή του 
προϋπολογισμού και να αντιστραφεί η μείωση των κονδυλίων που διατέθηκαν στον 
στόχο του προγράμματος «Δάφνη» κατά την περίοδο 2014-2020· προτείνει να αυξηθεί 
στο επόμενο ΠΔΠ ο προϋπολογισμός για το νέο ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα 
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δικαιώματα και τις αξίες, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης το πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια»· ζητεί να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την 
ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με τις επιχορηγήσεις που περιλαμβάνονται στον 
ειδικό στόχο του προγράμματος «Δάφνη», καθώς και να ληφθούν μέτρα για να 
καταστούν οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες πιο φιλικές προς τον χρήστη·

Ασφάλεια και άμυνα

19. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει χωριστό τομέα για την ασφάλεια και την άμυνα, 
προκειμένου να προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στους ελέγχους·

20. επισημαίνει τον σημαντικό δημοσιονομικό και οργανωτικό κίνδυνο που συνδέεται με 
τη σημαντική επέκταση οργανισμών όπως η επέκταση που προτείνεται στο πλαίσιο του 
ΠΔΠ 2021-27 για τον Frontex· για τη διαχείριση αυτού του δημοσιονομικού κινδύνου, 
ζητεί επειγόντως την ανάπτυξη, την υποβολή σχετικών εκθέσεων και την εξέταση ενός 
λεπτομερούς και κλιμακούμενου προγράμματος επέκτασης στο πλαίσιο της νομικής 
βάσης που εγκρίθηκε για το επόμενο ΠΔΠ από το οποίο θα προκύψουν οι 
δημοσιονομικές ρυθμίσεις τα επόμενα έτη και βάσει στου οποίου οι ρυθμίσεις αυτές θα 
αιτιολογούνται·

Χρηματοδοτικά μέσα και καταπιστευματικά ταμεία

21. επιμένει, από κοινού με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι πρέπει να υποβάλλονται 
λεπτομερέστερες εκθέσεις όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα και καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα υπό 
επιμερισμένη διαχείριση μετά το κλείσιμο, αναφέροντας τα ποσά που επιστρέφονται 
στον προϋπολογισμό της Ένωσης και τα ποσά που παραμένουν στα κράτη μέλη·

22. επισημαίνει ότι για τις ενισχύσεις προς τρίτες χώρες χρησιμοποιήθηκαν ολοένα και 
περισσότερο εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης – όπως καταπιστευματικά ταμεία 
και η Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία – γεγονός που αυξάνει την 
πολυπλοκότητα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δομών·

23. επισημαίνει ότι η συγκέντρωση των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης και από άλλους χορηγούς σε καταπιστευματικά ταμεία 
δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια, κονδύλια προοριζόμενα για την πολιτική ανάπτυξης 
και συνεργασίας να μη συμβάλλουν στην επιδίωξη των αρχικών στόχων τους, όπως 
είναι η εξάλειψη της φτώχειας και η προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

24. τονίζει ότι καταπιστευματικά ταμεία θα πρέπει να δημιουργούνται μόνον όταν η χρήση 
τους είναι δικαιολογημένη και δεν είναι εφικτή η απαιτούμενη δράση μέσω άλλων, 
υφιστάμενων διαύλων χρηματοδότησης· καλεί ακόμη την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο, με βάση την αρχή της ενότητας του προϋπολογισμού, να τεθεί τέλος στα 
καταπιστευματικά ταμεία που δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν συνεισφορά από 
άλλους χορηγούς ή δεν παρέχουν προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με «παραδοσιακά» 
εξωτερικά μέσα της Ένωσης·

25. πιστεύει ότι η λειτουργία και η λογοδοσία των καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης 
επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω της διαφανούς διαχείρισής τους ως μέρους του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης·
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Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

26. εμμένει στην άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) πρέπει να διαθέτει επαρκή 
χρηματοδότηση και προσωπικό· επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να 
τεθεί σε λειτουργία ήδη από την 1η Νοεμβρίου 2020· τονίζει τη σημασία της σαφούς 
κατανομής καθηκόντων και του καλού συντονισμού μεταξύ της EPPO και της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

27. υπενθυμίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η οποία 
αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργοποίησης και της ένταξής τους στην αγορά 
εργασίας·

28. σημειώνει ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 η συνεισφορά της Ένωσης 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8 372 000 EUR·

29. υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής επαρκών πόρων και προσωπικού στην OLAF, την 
Ευρωπόλ και την Eurojust, προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητά τους να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά με την EPPO και να εκπληρωθεί η κοινή αποστολή της 
προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει 
ανησυχίες σχετικά με τη μείωση του προσωπικού που αναφέρθηκε από την OLAF στην 
ετήσια έκθεσή της για το 2018, ενώ ο φόρτος εργασίας του Γραφείου έχει αυξηθεί 
διαρθρωτικά.
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