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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρότασή της για την έκδοση απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες προτάσεις:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 στο υψηλότερο 
πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Ιρλανδικής Προεδρίας και της Επιτροπής 
σχετικά με το πακέτο που αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 
(κανονισμός ΠΔΠ και διοργανική συμφωνία), ως την καλύτερη εφικτή υπό τις παρούσες 
περιστάσεις και διαδικασίες· εκφράζει την αποφασιστικότητά του να κάνει πλήρη χρήση, 
στη διάρκεια των επερχόμενων διαδικασιών προϋπολογισμού, των νέων θεσμοθετημένων 
μέτρων, ιδίως σε ό,τι αφορά την ευελιξία·

2. θεωρεί ότι οι μακρές και επίπονες διαπραγματεύσεις, τόσο εντός του Συμβουλίου όσο και 
σε διοργανικό επίπεδο, και το αποτέλεσμά τους δεν συνιστούν ικανοποιητική εφαρμογή 
των νέων διατάξεων της ΣΛΕΕ όσον αφορά το ΠΔΠ, οι οποίες εφαρμόστηκαν για πρώτη 
φορά, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ρόλο και τα προνόμια του Κοινοβουλίου·

3. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο θεώρησε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 δεσμευτικά για τους διαπραγματευτές του 
Συμβουλίου· τονίζει ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιείχαν και 
στοιχεία υπαγόμενα στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, όπως τα λεπτομερή κριτήρια 
κατανομής, τα κονδύλια ανά πρόγραμμα και ανά δικαιούχο, καθώς και τις διακριτές 
δημοσιονομικές κατανομές που προσαρμόζουν το επίπεδο των εθνικών επιστροφών από 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4. εκφράζει, επιπλέον, τη λύπη του διότι οι πολυάριθμες επαφές και συνεδριάσεις οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν κατά τα λίγα περασμένα έτη μεταξύ της αντιπροσωπείας του και των 
διαδοχικών προεδριών του Συμβουλίου δεν είχαν αντίκτυπο στο πνεύμα, χρονοδιάγραμμα 
ή το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων ή στη θέση του Συμβουλίου, περιλαμβανομένης 
της ανάγκης διάκρισης των νομοθετικών από τις δημοσιονομικές πτυχές της συμφωνίας 
για το ΠΔΠ·

5. συμπεραίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει στο 
μέλλον να καθορισθούν εναλλακτικές ρυθμίσεις εργασίες που να διευκολύνουν την 
έγκριση του ΠΔΠ, διασφαλίζοντας ότι γίνονται πλήρως σεβαστές οι νομοθετικές και 
δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου, όπως ανατίθενται από τη ΣΛΕΕ, ότι το 
Συμβούλιο πράγματι διαπραγματεύεται και τα λεγόμενα «σχετικά με το ΠΔΠ» τμήματα 
των νομικών βάσεων, και ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ενεργεί ως νομοθέτης, κατά 
παράβαση της ΣΛΕΕ·

6. καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, να αντλήσουν τα απαραίτητα συμπεράσματα και να διατυπώσουν νέες 
προτάσεις, εγκαίρως πριν από τις προτάσεις επανεξέτασης / αναθεώρησης του 2016, όσον 
αφορά τις λεπτομέρειες τέτοιων διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί ο 
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δημοκρατικός και διάφανος χαρακτήρας ολόκληρης της διαδικασίας κατάρτισης του 
προϋπολογισμού.


