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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του για την απουσία νέων προτάσεων προερχόμενων από την Επιτροπή 
ως προς την ενίσχυση του εκδημοκρατισμού της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
ο οποίος παραμένει απολύτως απαραίτητος και πρέπει να τυγχάνει υψίστης 
προτεραιότητας· λαμβάνει υπόψη το "Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική 
οικονομική και νομισματική ένωση - Έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο" της 
Επιτροπής· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχων και 
ισορροπιών που θα διέπεται από τον αυξημένο βαθμό συμμετοχής τόσο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων και από τον ενισχυμένο συντονισμό 
αυτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (βάσει του άρθρου 
13 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση) με στόχο την μετατροπή της σημερινής, μάλλον 
τυπικής, εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε μια αυθεντική οικονομική και 
δημοσιονομική συνεργασία·

2. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η Επιτροπή, με την ανακοίνωσή της σχετικά με την 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (COM(2012)0750), δεν ασχολήθηκε επαρκώς με 
τον ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 
εκφράζει ιδίως την λύπη του διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μολονότι προτείνει καίριες 
προτεραιότητες, δεν κατορθώνει εντούτοις να παράσχει απτά και αντικειμενικά στοιχεία 
σχετικά με πως θα αποκτήσει στην πράξη ο προϋπολογισμός της ΕΕ έναν εναυσματικό, 
καταλυτικό, ενεργητικό και συμπληρωματικό ρόλο ως προς τις τοπικές, περιφερειακές 
και εθνικές πολιτικές και επενδύσεις που αναλαμβάνονται προκειμένου να υλοποιηθούν 
οι εν λόγω προτεραιότητες·

3. υπενθυμίζει, με αφορμή τα ανωτέρω, ότι μία από τις διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις 
που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 
σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών" θα 
επικεντρωθεί στον "ρόλο που θα κληθεί να επιτελέσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην 
προσπάθεια ενίσχυσης των κρατών μελών προκειμένου να επιτύχουν τους οικονομικούς 
τους στόχους, όπως αυτοί συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και δη 
στο υπόδειγμα της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης"·  καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων απτά 
και αντικειμενικά στοιχεία που άπτονται της συζήτησης· 

4. εκφράζει την πεποίθηση ότι η χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να εξασφαλίσει 
εξοικονομήσεις για όλους τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και φρονεί ότι 
πρέπει τούτο να επισημανθεί· εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να 
διαδραματίσει ζωτικής σημασίας ρόλο στην προσπάθεια τόνωσης της ανάπτυξης, 
ενίσχυσης της δημιουργίας θέσεων εργασίας και επιτυχούς άμβλυνσης των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου, βασικά, να 
επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"· εκφράζει εκ νέου την 
απογοήτευσή του διότι η Επιτροπή δεν ασχολείται με το θέμα αυτό στην ανακοίνωσή της 
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σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

5. καταδικάζει απερίφραστα τη θέση που για μία ακόμη φορά έλαβε το Συμβούλιο στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2013 περί τεχνητής μείωσης 
του ύψους των πιστώσεων πληρωμών που διατίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 
επισημαίνει ότι η στάση των υπουργών οικονομικών μειώνει την αξιοπιστία των 
αρμόδιων για τον προϋπολογισμό ευρωπαϊκών αρχών διότι θέτει σε κίνδυνο την 
εφαρμογή του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση που εγκρίθηκε στην 
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2012· καλεί εκ νέου το 
Συμβούλιο να συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή επί μιας κοινής μεθόδου 
αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών πληρωμών προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπογραμμίζει την 
απόλυτη κρισιμότητα της κατάστασης, ιδίως όσον αφορά προγράμματα που βρίσκονται 
στο επίκεντρο του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση και περιλαμβάνονται 
στον τομέα 1Α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» και στον 
τομέα 1Β «Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση», καθώς και προγράμματα για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου·

6. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες 
προσπάθειες των κρατών μελών να αναπρογραμματίσουν και να επιταχύνουν την 
απορρόφηση των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και από τα ταμεία συνοχής, ιδίως δε 
όσων προορίζονται για τις ΜΜΕ και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· 

7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις πρόσθετες δυνατότητες 
χρηματοδότησης που παρέχουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το νέο μέσο 
ομολόγων έργων·  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής στο θέμα αυτό και από την 
έγκριση του Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση και έπειτα·

8. ενστερνίζεται το συμπέρασμα της αξιολόγησης της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο τα 
επίπεδα του χρέους που έχουν συσσωρεύσει οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς περιορίζουν 
τα περιθώρια νέων δραστηριοτήτων και επενδύσεων στα κράτη μέλη· καλεί εντούτοις τα 
κράτη μέλη να μην θεωρούν την βάσει του ΑΕΕ εθνική συνεισφορά τους στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ως μεταβλητή αναπροσαρμογής στο πλαίσιο των προσπαθειών 
εξυγίανσης τους και να μην επιδιώξουν μια τεχνητή μείωση του ύψους των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την ενίσχυση της ανάπτυξης, πράξη που αντιβαίνει στις 
πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε ανώτατο επίπεδο· έχει, εντούτοις, πλήρη 
επίγνωση των οικονομικών τριβών που δημιουργούνται μεταξύ αφενός της ανάγκης 
βραχυπρόθεσμης δημοσιονομικής εξυγίανσης και αφετέρου οποιασδήποτε ενδεχόμενης 
αύξησης της συνεισφοράς ορισμένων κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ λόγω της αύξησης 
του ύψους των πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επαναλαμβάνει, συνεπώς, τις 
έντονες εκκλήσεις του για μεταρρύθμιση των χρηματοδοτικών διευθετήσεων που ισχύουν 
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ –οι οποίες θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2014-2020– μέσω της μείωσης του μεριδίου των 
συνεισφορών των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 40 % ως 
το 2020, γεγονός που θα συνεισφέρει στις προσπάθειές τους για εξυγίανση1·

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0245.
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9. παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συμφωνήσει σε ένα φιλόδοξο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, το οποίο θα δώσει στην ΕΕ την 
δυνατότητα να θέσει ολόκληρη την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης, απασχόλησης και 
ανταγωνιστικότητας και να υλοποιήσει με τον τρόπο αυτό τους στόχους της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020", σύμφωνα με το ψήφισμά του της 23 Οκτωβρίου 20121·

10. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ευρώπης είναι κατεξοχήν προϋπολογισμός 
επενδύσεων, με το 94% των συνολικών του πόρων να επιστρέφει στα κράτη μέλη με την 
μορφή επενδύσεων·

11. φρονεί ότι η επιβολή επιπλέον κυρώσεων πέραν εκείνων που συζητούνται στην 
νομοθετική δέσμη των δύο μέτρων μέσω της καθιέρωσης "μακροοικονομικής 
αιρεσιμότητας" στη χρήση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το ταμείο συνοχής 
καθώς και πόρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, της αλιείας και της ναυτιλίας δεν 
μπορεί παρά να επιδεινώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη που 
βρίσκονται ήδη σε δυσχερή μακροοικονομική κατάσταση·  επαναλαμβάνει ότι 
οποιαδήποτε επιβολή όρων μακροοικονομικής αιρεσιμότητας δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή.

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0360.
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