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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

Τροπολογία 1
Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

(σχέδιο έκθεσης PE 496.558v01-00)

Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να 
εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα για την 
επίτευξη των στόχων της και την άσκηση 
των πολιτικών της, και να χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά με ιδίους πόρους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να 
εφοδιαστεί με τα απαραίτητα μέσα για την 
επίτευξη των στόχων της και την άσκηση 
των πολιτικών της, και να χρηματοδοτείται 
αποκλειστικά με ιδίους πόρους, και ότι το 
Συμβούλιο πρέπει να ζητήσει τη γνώμη 
του Κοινοβουλίου πριν λάβει νέα 
απόφαση για τη μεταρρύθμιση των ιδίων 
πόρων, όπως επίσης πρέπει να ζητεί την 
έγκριση του Κοινοβουλίου πριν από την 
έκδοση κανονισμών για τα μέτρα 
εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων.

Τροπολογία 2
Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

(σχέδιο έκθεσης PE 496.558v01-00)

Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαθέτει έναν προϋπολογισμό και μια 
διαδικασία προϋπολογισμού που να 
αντανακλούν πλήρως τη διαφανή και 
δημοκρατική ουσία της κοινοβουλευτικής 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 
ελέγχου, στη βάση του σεβασμού προς τις 
αρχές της ενότητας και της καθολικότητας, 
οι οποίες απαιτούν την εγγραφή όλων των 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαθέτει έναν προϋπολογισμό και μια 
διαδικασία προϋπολογισμού που να 
αντανακλούν πλήρως τη διαφανή και 
δημοκρατική ουσία της κοινοβουλευτικής 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 
ελέγχου, στη βάση του σεβασμού προς τις 
αρχές της ενότητας και της καθολικότητας, 
οι οποίες απαιτούν την εγγραφή όλων των 
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εσόδων και δαπανών για το πλήρες ποσό 
τους και χωρίς συμψηφισμό μεταξύ τους, 
και ότι θα πρέπει να γίνεται δημόσια 
συζήτηση και ψηφοφορία τόσο για τα 
έσοδα όσο και για τις δαπάνες·

εσόδων και δαπανών για το πλήρες ποσό 
τους και χωρίς συμψηφισμό μεταξύ τους, 
και ότι θα πρέπει να γίνεται δημόσια 
συζήτηση και κοινοβουλευτική 
ψηφοφορία τόσο για τα έσοδα όσο και για 
τις δαπάνες·

Τροπολογία 3
Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

(σχέδιο έκθεσης PE 496.558v01-00)

Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
310 της ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός πρέπει 
να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα 
και τις δαπάνες και, κατά συνέπεια, δεν 
μπορεί να δημιουργεί δημόσιο χρέος·

7. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
310 της ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός πρέπει 
να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα 
και τις δαπάνες και, κατά συνέπεια, δεν 
μπορεί να δημιουργεί δημόσιο έλλειμμα·

Τροπολογία 4
Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

(σχέδιο έκθεσης PE 496.558v01-00)

Τροπολογία

8. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
είναι προϋπολογισμός επενδύσεων και ότι 
το 94% των συνολικών πόρων επενδύονται 
στα ίδια τα κράτη μέλη ή για 
προτεραιότητες όσον αφορά την εξωτερική 
δράση της Ένωσης· τονίζει ότι, για τις 
περιφέρειες και τα κράτη μέλη, οι 
δημόσιες επενδύσεις θα ήταν ελάχιστες ή 
και αδύνατες χωρίς τη συμβολή του 
προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ θα επηρέαζε αναπόφευκτα 
αρνητικά την αναπτυξιακή και 
ανταγωνιστική ικανότητα της οικονομίας 

8. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
είναι κυρίως προϋπολογισμός επενδύσεων 
και ότι το 94% των συνολικών πόρων 
επενδύονται μέσα στα ίδια τα κράτη μέλη 
ή για προτεραιότητες όσον αφορά την 
εξωτερική δράση της Ένωσης· τονίζει ότι, 
για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, οι 
δημόσιες επενδύσεις θα ήταν ελάχιστες ή 
και αδύνατες χωρίς τη συμβολή του 
προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε μείωση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ θα επηρέαζε αναπόφευκτα 
αρνητικά την αναπτυξιακή και 
ανταγωνιστική ικανότητα της οικονομίας 
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ολόκληρης της Ένωσης· ολόκληρης της Ένωσης·

Τροπολογία 5
Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

(σχέδιο έκθεσης PE 496.558v01-00)

Τροπολογία

22. υπενθυμίζει τη θέση του ότι, αν ληφθεί 
υπόψη το ευρύ φάσμα καθηκόντων, 
προκλήσεων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα πρέπει 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία του δεύτερου 
πυλώνα της ΚΓΠ, ο οποίος συμβάλλει 
σημαντικά στις επενδύσεις και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα της 
γεωργίας·

υπενθυμίζει τη θέση του ότι, αν ληφθεί 
υπόψη το ευρύ φάσμα καθηκόντων, 
προκλήσεων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα πρέπει 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, τη σημασία της γεωργίας 
για την επισιτιστική ασφάλεια σε όλα τα 
κράτη μέλη καθώς και τη σημασία του 
δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, ο οποίος 
συμβάλλει σημαντικά στις επενδύσεις και 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές, καθώς και στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα της 
γεωργίας·

Τροπολογία 6
Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

(σχέδιο έκθεσης PE 496.558v01-00)

Τροπολογία

24. θεωρεί ότι το συνολικό ποσό που 
προβλέπεται από την Επιτροπή για τον 
Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς 
την ενίσχυση του τομέα αυτού στο πλαίσιο 

24. θεωρεί ότι το συνολικό ποσό που 
προβλέπεται από την Επιτροπή για τον 
Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς 
την ενίσχυση του τομέα αυτού στο πλαίσιο 
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της Συνθήκης της Λισαβόνας και τον 
μεγαλύτερο αριθμό καθηκόντων και 
προκλήσεων που συνεπάγεται·

της Συνθήκης της Λισαβόνας και τον 
μεγαλύτερο αριθμό καθηκόντων και 
προκλήσεων που συνεπάγεται, ιδιαίτερα 
για την καταπολέμηση του εγκλήματος 
και στον τομέα των πολιτικών για τη 
μετανάστευση και το άσυλο·

Τροπολογία 7
Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

(σχέδιο έκθεσης PE 496.558v01-00)

Τροπολογία

26. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι για τις 
νέες αρμοδιότητες που ανατίθενται στην 
ΕΕ από τις Συνθήκες θα απαιτηθεί 
πρόσθετη χρηματοδότηση σε σύγκριση με 
το ΠΔΠ 2007-2013, ώστε να μπορέσει η 
Ένωση να εκπληρώσει τον ρόλο της ως 
διεθνής παράγοντας, ανταποκρινόμενη 
ταυτόχρονα στις ήδη ανειλημμένες 
υποχρεώσεις της, ιδίως δε την επίτευξη 
των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας 
έως το 2015· υπογραμμίζει τον 
συμπληρωματικό χαρακτήρα της βοήθειας 
της ΕΕ ως προς εκείνη που παρέχεται από 
τα κράτη μέλη και την καταλυτική 
επίδραση της όσον αφορά την παρέμβαση 
σε περιοχές όπου δεν παρέχεται διμερής 
βοήθεια· υποστηρίζει ιδιαίτερα τον κοινό 
προγραμματισμό των δράσεων των κρατών 
μελών και της ΕΕ·

26. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι για τις 
νέες αρμοδιότητες που ανατίθενται στην 
ΕΕ από τις Συνθήκες θα απαιτηθεί 
πρόσθετη χρηματοδότηση σε σύγκριση με 
το ΠΔΠ 2007-2013, ώστε να μπορέσει η 
Ένωση να εκπληρώσει τον ρόλο της ως 
διεθνής παράγοντας και να εξασφαλίσει 
την πραγμάτωση των φιλοδοξιών της για 
προώθηση της δημοκρατίας, ειρήνη, 
αλληλεγγύη, σταθερότητα, και μείωση 
της φτώχειας στις γειτονικές χώρες και 
τις χώρες εταίρους, ανταποκρινόμενη 
ταυτόχρονα στις ήδη ανειλημμένες 
υποχρεώσεις της, ιδίως δε την επίτευξη 
των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας 
έως το 2015· υπογραμμίζει τον 
συμπληρωματικό χαρακτήρα της βοήθειας 
της ΕΕ ως προς εκείνη που παρέχεται από 
τα κράτη μέλη και την καταλυτική 
επίδραση της όσον αφορά την παρέμβαση 
σε περιοχές όπου δεν παρέχεται διμερής 
βοήθεια· υποστηρίζει ιδιαίτερα τον κοινό 
προγραμματισμό των δράσεων των κρατών 
μελών και της ΕΕ· υπογραμμίζει την 
αύξηση των ευθυνών της Ένωσης σε 
διεθνές επίπεδο και την ανάπτυξη νέων 
μέσων συμπεριλαμβανομένου εκείνου της 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· εμμένει 
στην ανάγκη για επίτευξη αποτελεσμάτων 
ανάλογων με τις προσδοκίες του, όσον 
αφορά την ανάπτυξη κοινών πολιτικών 
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στους τομείς των εξωτερικών, της 
ασφάλειας και της άμυνας·

Τροπολογία 8
Σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

(σχέδιο έκθεσης PE 496.558v01-00)

Τροπολογία

62. εκφράζει την προθυμία του να 
πραγματοποιήσει ουσιαστικές συζητήσεις 
με το Συμβούλιο τόσο για τον κανονισμό 
για το ΠΔΠ όσο και για τη διοργανική 
συμφωνία, και καλεί το Συμβούλιο να 
εντείνει τις επαφές σε όλα τα επίπεδα 
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
22-23 Νοεμβρίου·

62. εκφράζει την προθυμία του να 
πραγματοποιήσει ουσιαστικές συζητήσεις 
με το Συμβούλιο τόσο για τον κανονισμό 
για το ΠΔΠ όσο και για τη διοργανική 
συμφωνία, και καλεί το Συμβούλιο να 
εντείνει τις επαφές σε όλα τα επίπεδα 
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 
22-23 Νοεμβρίου· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να επιτευχθεί η τελική συμφωνία 
για το ΠΔΠ το ταχύτερο δυνατόν, 
δεδομένου ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση 
θα επηρέαζε αρνητικά τη δυνατότητα για 
αποτελεσματική αξιοποίηση των 
δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
δεδομένων των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες 
λόγω της οικονομικής κρίσης·
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