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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και 
μελλοντικές προοπτικές
(2014/2005 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0398), που 
τροποποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2012 (COM(2012)0388), και το Σχέδιο διοργανικής 
συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 
(COM(2011)0403),

 έχοντας υπόψη την έγκριση που χορήγησε στις 19 Νοεμβρίου 2013 για τον κανονισμό 
σχετικά με το ΠΔΠ, σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην έγκριση της σύναψης της διοργανικής συμφωνίας που 
χορήγησε την ίδια μέρα, 

 έχοντας υπόψη το ΠΔΠ και την ΔΟΣ, όπως εγκρίθηκαν τελικά στις 2 Δεκεμβρίου 2013 
και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα στις 20 Δεκεμβρίου 2013,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: 
ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»,1,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τη θετική έκβαση 
της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 
2014-20202,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 όσον αφορά το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο3,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πολιτική συμφωνία 
επί του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-20204,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούν τα εθνικά 
κοινοβούλια5,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

                                               
1 EE C 380 E της 11.12.2012, σ. 89.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0360.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0078.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0304.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0599.
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 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0000/2014),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία επί του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 ήταν το 
αποτέλεσμα μακρών και επίπονων διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν δυόμισι έτη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική πολιτική συμφωνία ήταν δυνατό να επιτευχθεί μόνο σε 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Προεδρίας του Συμβουλίου και 
της Επιτροπή·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ (960 δισ. ευρώ σε 
αναλήψεις υποχρεώσεων, 908 δισ. ευρώ σε πληρωμές σε τιμές 2011), όπως αποφάσισε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ενδεχομένως ενέκρινε το Κοινοβούλιο, αντιπροσωπεύει 
μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 3.5 % και των πληρωμών κατά 3.7 % σε 
σύγκριση με το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 - 2013, παρά τις αυξανόμενες αρμοδιότητες 
της ΕΕ μετά από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τη διεύρυνση της Ένωσης σε 28 κράτη 
μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο αυτό είναι ανεπαρκές σε σχέση με τους 
πολιτικούς στόχους και τις δεσμεύσεις της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη στρατηγική Ευρώπη 
2020·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
αντιπροσωπεύει περίπου το 1 % του ΑΕΕ της ΕΕ τα επόμενα έτη, ποσοστό πολύ 
χαμηλότερο από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που ανέρχεται στο 1,29 % του ΑΕΕ 
της ΕΕ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και στο 1,23 % του ΑΕΕ της ΕΕ για τις 
πληρωμές, όπως αποφασίστηκε το 1992·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ευρισκόμενο αντιμέτωπο με την αδυναμία αλλαγής των 
συνολικών αριθμητικών στοιχείων του ΠΔΠ που αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε με επιτυχία την ενσωμάτωση μιας σειράς 
βασικών νέων διατάξεων που θα συμβάλουν τόσο στην αύξηση της λειτουργικότητας, της 
συνοχής, της διαφάνειας και της ικανότητας ανταπόκρισης του νέου δημοσιονομικού 
πλαισίου και του νέου ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ 
όσο και στη δημιουργία δυνατοτήτων πλήρους χρησιμοποίησης των ανώτατων ορίων του 
ΠΔΠ·  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν, συγκεκριμένα, τις νέες 
ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αναθεώρηση του ΠΔΠ, την ευελιξία, τους ιδίους πόρους 
και την ενότητα και διαφάνεια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έδωσε την έγκρισή του για τον νέο κανονισμό 
για το ΠΔΠ και ενέκρινε τη νέα διοργανική συμφωνία της 19ης Νοεμβρίου 2013, μετά 
από την εκπλήρωση από το Συμβούλιο των όρων που περιλαμβάνει το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης πρόσθετου 
ποσού ύψους 11,2 δισ. ευρώ σε πληρωμές για το 2013.

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να επιτύχει πρόοδο όσον αφορά 
την απολύτως αναγκαία αναμόρφωση του σημερινού συστήματος χρηματοδότησης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, παρά τις φιλόδοξες προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή με 
στόχο την υπέρβαση του αδιεξόδου που προκάλεσε η έλλειψη ενός γνήσιου συστήματος 
ιδίων πόρων·

1. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τόσο η διαδικασία που κατέληξε στη 
συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-2020 όσο και ο πολιτικός διάλογος που πλαισίωσε αυτές τις 



PR\1015745EL.doc 5/20 PE527.841v01-00

EL

διαπραγματεύσεις κατέδειξαν σαφή έλλειψη κοινού οράματος όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και αποδείχθηκαν ανεπαρκείς σε σχέση με τον ενισχυμένο ρόλο 
και τα αυξημένα προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντληθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας έκθεσης τα αναγκαία πολιτικά και θεσμικά διδάγματα, τα οποία 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την προετοιμασία των μελλοντικών 
διαπραγματεύσεων, κυρίως όσον αφορά την μετεκλογική αναθεώρηση του ΠΔΠ, που 
προβλέπεται να ξεκινήσει η Επιτροπή πριν από τα τέλη του 2016·

Πολιτικές εκτιμήσεις

2. αναγνωρίζει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα 
κράτη μέλη δε διευκόλυνε μια περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-2020· 
εκφράζει, ωστόσο, βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των 
διαπραγματεύσεων, ο ρόλος του προϋπολογισμού της ΕΕ ως σημαντικού και κοινού 
εργαλείου πολιτικής για την υπέρβαση της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 
και για τον συντονισμό και την ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών αποκατάστασης της 
ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό 
αγνοηθεί·

3. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό στο Συμβούλιο δηλητηριάστηκε επί πολλά χρόνια από τη λογική των 
«δίκαιων αποδόσεων»· τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 
σημερινό σύστημα χρηματοδότησης της ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου περίπου το 85% των 
εσόδων προέρχονται από τις εθνικές συνεισφορές και όχι από τους γνήσιους ίδιους 
πόρους· φρονεί ότι αυτό το σύστημα αποδίδει δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα 
μεταξύ των κρατών μελών και ότι έχει οδηγήσει στη βαθμιαία θέσπιση πολυσύνθετων και 
αδιαφανών εκπτώσεων και άλλων διορθωτικών μηχανισμών για τη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ·

4. πιστεύει ότι η λογική αυτή επικράτησε επίσης και στον τρόπο με το οποίο επιτεύχθηκε η 
συμφωνία για το ΠΔΠ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 Φεβρουαρίου 2013· εκφράζει 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι τούτο αντικατοπτρίστηκε στο γεγονός ότι οι εθνικές 
χορηγήσεις, ιδίως από την πολιτική γεωργίας και συνοχής, είχαν καθοριστεί τη στιγμή 
εκείνη· εκφράζει ειδικότερα αποδοκιμασία για τον κατάλογο των ειδικών χορηγήσεων και
«δώρων» που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και που δεν βασίζονται σε αντικειμενικά και 
επαληθεύσιμα κριτήρια, αλλά αντανακλούν περισσότερο την αγοραστική δύναμη των 
κρατών μελών που προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα εθνικά συμφέροντά τους και να 
μεγιστοποιήσουν τις καθαρές προσόδους τους·  καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας που 
χαρακτήρισε την επίτευξη αυτής της συμφωνίας·

5. απορρίπτει έντονα αυτήν την αμιγώς λογιστική θεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
στο πλαίσιο της οποίας δε λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αναιρείται 
η αρχή της αλληλεγγύης της ΕΕ και υποτιμάται ο σημερινός και δυνητικός ρόλος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης· τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός με έντονο 
αποτέλεσμα μόχλευσης και καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε 
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ολόκληρη την Ένωση· εκφράζει, ως εκ τούτου, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη δείχνουν να θεωρούν τις εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ απλώς ως ένα έξοδο που πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο·

6. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε μια προσέγγιση «από πάνω προς τα 
κάτω» κατά τη λήψη των αποφάσεών του σχετικά με το συνολικό μέγεθος του ΠΔΠ 
2014-2020, πράγμα που φανερώνει την ύπαρξη ανησυχητικού χάσματος μεταξύ των 
πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ τις οποίες ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και της 
απροθυμίας του να τις χρηματοδοτήσει επαρκώς· πιστεύει, αντίθετα, ότι η απόφαση αυτή 
πρέπει να βασιστεί σε μια διαδικασία «από κάτω προς τα πάνω», που να απορρέει από μια 
ενδελεχή αξιολόγηση των οικονομικών αναγκών και πολιτικών στόχων της ΕΕ, όπως 
ορίζονται στα πολυετή προγράμματα και στις πολιτικές της ΕΕ που ορίζει ο νομοθέτης·

7. είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με το 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα έπρεπε να προηγηθεί γνήσιος πολιτικός διάλογος - ο οποίος θα 
αποτελέσει και τη βάση αυτής της απόφασης - σχετικά με τον ρόλο, τη λειτουργία και την 
προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ καθώς και με τη συμβατότητά του με 
τους πολιτικούς και επιχειρησιακούς στόχους που καλείται να επιτύχει η Ένωση· φρονεί 
ότι, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των διαφορετικών θεωρήσεων του 
ρόλου του προϋπολογισμού της ΕΕ και των στόχων που μπορεί να επιτύχει, ο διάλογος 
αυτός πρέπει να οργανωθεί σε εύθετο χρόνο και πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτόν τα 
τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και εκπρόσωποι του 
ανώτατου πολιτικού επιπέδου στα κράτη μέλη·

8. είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι απτή πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από μια εκ 
βάθρων αναμόρφωση της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ, που πρέπει να 
επιστρέψει σε ένα σύστημα γνήσιων, καθαρών, απλών και δίκαιων ιδίων πόρων· τονίζει 
ότι τούτο πρέπει να οδηγήσει στη θέσπιση ενός ή πολλών νέων ιδίων πόρων που θα 
μειώσουν σημαντικά το μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ και, κατά συνέπεια, την επιβάρυνση των εθνικών ταμείων· επαναλαμβάνει την 
ισχυρή προσήλωσή του σε κάθε διαδικασία που οδηγεί στην αναμόρφωση του σημερινού 
άδικου, αδιαφανούς και περίπλοκου συστήματος ιδίων πόρων·

Θεσμικά ζητήματα

9. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν το πρώτο θεσμικό όργανο της ΕΕ που παρουσίασε 
το όραμά του για το ΠΔΠ 2014-2020 και την ανάγκη αναμόρφωσης της χρηματοδότησης 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, με την έκθεση της ειδικής του επιτροπής SURE, τον Ιούνιο 
2011· φρονεί ότι η έκθεση αυτή παρέσχε ουσιαστική καθοδήγηση στην Επιτροπή κατά 
την κατάρτιση των δικών της προτάσεων για το ΠΔΠ και τους ιδίους πόρους και εκφράζει 
επιδοκιμασία για τον τακτικό πολιτικό διάλογο που καθιερώθηκε μεταξύ των δύο 
θεσμικών οργάνων σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας αυτής της έκθεσης· επισημαίνει 
τα εμφανή πλεονεκτήματα που έχει για το Κοινοβούλιο η έγκαιρη προετοιμασία για 
οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ·

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο εγκρίνει τον κανονισμό 
θέσπισης του ΠΔΠ με ομόφωνη απόφαση, αφού λάβει τη συγκατάθεση του 
Κοινοβουλίου, ενώ τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ «λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο 
για να διευκολύνουν τη θέσπιση αυτή»· διαπιστώνει, ως εκ τούτου, ότι στη Συνθήκη δεν 
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ορίζεται καμία συγκεκριμένη διαδικασία για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ότι στη συνέχεια οι λεπτομέρειες αυτές ορίστηκαν 
στην πράξη μέσω μιας σειράς ειδικών ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν σε πολιτικό 
επίπεδο μετά από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου·

11. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, πριν από τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το 
ΠΔΠ της 8ης Φεβρουαρίου 2013, δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις 
μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου· φρονεί ότι οι πολυάριθμες συνεδριάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας του και των μετέπειτα 
διαδοχικών προεδριών του Συμβουλίου στο περιθώριο των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και η συμμετοχή του στις άτυπες συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου που αφορούσαν το ΠΔΠ, διευκόλυναν απλώς την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, όμως, δυστυχώς, δεν επηρέασαν καθόλου το 
πνεύμα, το χρονοδιάγραμμα ή το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο· 
εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι αντιπροσωπείες του Συμβουλίου 
εξακολούθησαν να αγνοούν ή να παρερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις του· 

12. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, παρά τις έντονες αντιρρήσεις του 
Κοινοβουλίου, όλα τα «διαπραγματευτικά πακέτα» που παρουσίασαν στη συνέχεια οι 
διάφορες προεδρίες του Συμβουλίου και, τελικά, η συμφωνία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για το ΠΔΠ της 8ης Φεβρουαρίου 2013 περιείχαν σημαντικό αριθμό 
νομοθετικών στοιχείων που θα έπρεπε να είχαν αποφασιστεί στο πλαίσιο της τακτικής 
νομοθετικής διαδικασίας· τονίζει ότι η εκ του νόμου απαιτούμενη ομοφωνία στο 
Συμβούλιο για την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο 
μέσω της προεξόφλησης ορισμένων μειζόνων αλλαγών στις τομεακές πολιτικές της ΕΕ, 
πράγμα που θα εμπόδιζε το Κοινοβούλιο να ασκήσει τα προνόμιά του που απορρέουν από 
τη συναπόφαση, αντίθετα προς τα προβλεπόμενα στις Συνθήκες·

13. σημειώνει ότι γνήσιες διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό για το ΠΔΠ και τη ΔΟΣ 
ξεκίνησαν μόλις τον Μάρτιο 2013, ενώ οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου θεώρησαν τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως το μοναδικό σημείο 
αναφοράς, χωρίς κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε συζήτηση· τονίζει ότι η στάση αυτή 
οδήγησε στην απαράδεκτη απόπειρα να εξαιρεθούν ορισμένα ζητήματα από τις 
διαπραγματεύσεις, πράγμα που ανάγκασε το Κοινοβούλιο να δώσει μάχη, μεταξύ άλλων 
και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, ούτως ώστε να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις 
«τύπου συναπόφασης» για κάθε άρθρο του κανονισμού για το ΠΔΠ/της ΔΟΣ·

14. επισημαίνει ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να γίνουν 
αντιληπτά ως οδηγίες διαπραγμάτευσης για το Συμβούλιο και ότι δεν αποτελούν σε καμία 
περίπτωση κόκκινες γραμμές που δεν μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση με το 
Κοινοβούλιο· ζητεί να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
ένα τυποποιημένο κείμενο το οποίο να υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 15 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·

15. εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το ίδιο πρόβλημα επισκίασε τις 
διαπραγματεύσεις για τα πολυετή προγράμματα της ΕΕ, κυρίως στους τομείς της 
γεωργίας και της πολιτικής συνοχής· σημειώνει ότι το Συμβούλιο αρνήθηκε 
επανειλημμένα ακόμα και να αναφερθεί στις «σχετικές με το ΠΔΠ πτυχές» των εν λόγω 
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νομικών βάσεων· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο κατέβαλε σημαντική προσπάθεια και 
χρειάστηκε πολύ χρόνο για να εξασφαλίσει την παραμονή στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων όλων των σημείων των νομικών βάσεων που αποφασίστηκαν με 
συναπόφαση μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· σημειώνει με ικανοποίηση 
ότι οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου επέτυχαν ενδεχομένως να θέσουν υπό 
αμφισβήτηση ορισμένα τμήματα της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

16. σημειώνει ότι τα αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ (συνολικό επίπεδο και κατανομή ανά 
κατηγορία), όπως αποφασίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν αμφισβητήθηκαν 
στο τέλος από το Κοινοβούλιο, το οποίο αναγνώρισε την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική 
και δημοσιονομική συγκυρία που επικρατούσε τη στιγμή αυτής της απόφασης· τονίζει, 
ωστόσο, ότι τούτο δεν πρέπει επ΄ ουδενί να γίνει αντιληπτό ως προηγούμενο και 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι τα αριθμητικά στοιχεία του ΠΔΠ και κάθε άλλο τμήμα 
της σχετικής πολιτικής συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο·

17. τονίζει την ανάγκη σημαντικής βελτίωσης των πρακτικών λεπτομερειών οιωνδήποτε 
μελλοντικών διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα αδιέξοδα 
και να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και πόροι κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων· φρονεί ότι οι πρακτικές αυτές λεπτομέρειες πρέπει να 
επισημοποιηθούν στο πλαίσιο συμφωνίας που θα επιτευχθεί στο ανώτατο δυνατό πολιτικό 
επίπεδο και στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ελλείψεις των 
πρόσφατων διαπραγματεύσεων και να περιφρουρηθούν πλήρως ο ρόλος και τα προνόμια 
του Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της ΕΕ· φρονεί ότι αυτή 
η διαδικασία θα έπρεπε ενδεχομένως να κατοχυρωθεί στην ίδια τη ΔΟΣ, όπως συνέβη και 
με τη διαδικασία του προϋπολογισμού·

18. είναι πεπεισμένο ότι ο κανόνας της ομοφωνίας στο Συμβούλιο σημαίνει ότι η συμφωνία 
αντιπροσωπεύει τον μικρότερο κοινό παρονομαστή, με βάση την ανάγκη αποφυγής της 
αρνησικυρίας ενός μόνο κράτους μέλους· τονίζει ότι η μετάβαση στην ψηφοφορία με 
ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ συνάδει όχι μόνο με την 
τακτική νομοθετική διαδικασία, που εφαρμόζεται ουσιαστικά για όλα τα πολυετή 
προγράμματα της ΕΕ, αλλά και με την ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ· φρονεί ότι τούτο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της ρήτρας «γέφυρας» που 
προβλέπεται στο άρθρο 312 και ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω με την 
ευκαιρία οποιασδήποτε μελλοντικής αναθεώρησης της Συνθήκης·  

ΠΔΠ 2014-2020: μελλοντικές ενέργειες

19. δηλώνει την πρόθεσή του να εξασφαλίσει ότι όλες οι νέες διατάξεις που ενσωματώθηκαν 
με επιτυχία στον κανονισμό για το ΠΔΠ και στη ΔΟΣ θα αξιοποιηθούν πλήρως στην 
ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· προσδοκά ότι το Συμβούλιο δεν θα επιχειρήσει 
να επιβάλει περιορισμένες ερμηνείες αυτών των διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τη φύση 
και την εμβέλεια όλων των ειδικών μέσων·

20. αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους κανόνες για την ευελιξία που θα έπρεπε να 
επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των αντίστοιχων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές· τονίζει ότι η πρακτική των προηγούμενων 
δημοσιονομικών πλαισίων, στο πλαίσιο της οποίας ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ 
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παρέμενε κατά πολύ χαμηλότερος από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, ειδικά όσον αφορά τις 
πιστώσεις πληρωμών, δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί·

21. υπενθυμίζει ότι η επόμενη Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα μετά από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, προβλέπεται να ξεκινήσει υποχρεωτική επανεξέταση και 
αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020 έως τα τέλη του 2016· υπογραμμίζει ότι αυτή η ρήτρα 
περί μετεκλογικής επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ ήταν ένα από τα βασικά 
αιτήματα του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, το οποίο 
βασίστηκε στην ανάγκη να επιτραπεί στην επόμενη Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο να 
επανεκτιμήσουν τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο 
στο ΠΔΠ ανανεωμένη δημοκρατική νομιμότητα· τονίζει ότι το επόμενο Κοινοβούλιο 
πρέπει να εντοπίσει εγκαίρως πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες θα κριθούν 
αναγκαίες περισσότερες επενδύσεις κατά το δεύτερο ήμισυ του επόμενου ΠΔΠ· 

22. τονίζει ότι στις προτάσεις της Επιτροπής για την αναθεώρηση του ΠΔΠ πρέπει να 
ληφθούν πλήρως υπόψη οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις και να 
συμπεριληφθεί ενδελεχής αξιολόγησης της λειτουργίας όλων των ειδικών μέσων, και 
ειδικότερα των συνολικών περιθωρίων των αναλήψεων υποχρεώσεων και των 
πληρωμών·  υπενθυμίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν θα επηρεάσει αρνητικά κανένα από τα 
εθνικά κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί·  

23. καλεί, ως εκ τούτου, το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξαρτήσει την εκλογή του 
προτεινόμενου υποψήφιου Προέδρου της Επιτροπής από τον όρο ότι θα αναλάβει ισχυρή 
και αδιαφιλονίκητη δέσμευση για εφαρμογή αυτής της ρήτρας 
επανεξέτασης/αναθέωρησης και για συμμετοχή σε γνήσιο και εμπεριστατωμένο πολιτικό 
διάλογο σχετικά με το περιεχόμενό της· 

24. πιστεύει ακράδαντα ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους συνιστά 
μοναδική ευκαιρία για υπέρβαση του αδιεξόδου που έχει προκύψει όσον αφορά την 
αναμόρφωση του σημερινού συστήματος ιδίων πόρων· αναμένει ότι θα συμβάλει 
σημαντικά στην κατανόηση των ελλείψεων του σημερινού συστήματος και των οφελών 
που μπορούν να προκύψουν από μια εις βάθος, σφαιρική αναμόρφωση και από τη 
θέσπιση νέων και γνήσιων ιδίων πόρων που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το μερίδιο 
των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

25. υπενθυμίζει ότι η ομάδα υψηλού επιπέδου έχει εντολή να εξετάσει όλες τις πτυχές της 
αναμόρφωσης του συστήματος ιδίων πόρων· εμμένει σταθερά στη δέσμευσή του να 
εργαστεί εντατικά, μέσω των τριών εκπροσώπων του, σε όλα τα στάδια αυτής της 
διαδικασίας και να την ολοκληρώσει επιτυχώς· αναμένει ότι το Συμβούλιο θα στρατευθεί 
και θα δεσμευτεί εξίσου υπέρ αυτής της διαδικασίας·  τονίζει την ανάγκη 
ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων και των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τα επίμαχα 
ζητήματα· τονίζει ότι τα πορίσματα και τα συμπεράσματα αυτής της ομάδας υψηλού 
επιπέδου πρέπει να είναι έτοιμα εγκαίρως για να εξετασθούν κατά τη διάρκεια της 
αναθεώρησης/επανεξέτασης του ΠΔΠ το 2016, ούτως ώστε να μπορέσουν οι πιθανές 
μεταρρυθμίσεις να τεθούν σε εφαρμογή έως το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Ο πολυετής δημοσιονομικός σχεδιασμός της ΕΕ εισήχθη για πρώτη φορά το 1988 με σκοπό 
να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ της δεκαετίας του 1970 και 1980. 
Οι εν λόγω κρίσεις συχνά εκτραχυνόντουσαν και κατέληγαν σε ανοιχτή διαμάχη μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πράγμα το οποίο οδήγησε στη μη έγκριση των ετήσιων 
προϋπολογισμών της ΕΕ για τα έτη 1980, 1985, 1986 και 1988 και αυτό ενώ το οικονομικό
έτος ευρίσκετο ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Καθορίζοντας τα ετήσια ανώτατα ποσά («οροφές») για τις δαπάνες της ΕΕ στο σύνολό τους 
(τόσο από απόψεως αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και πληρωμών) καθώς και τα ανώτατα 
όρια ανά τομείς πολιτικής («τομείς») των δαπανών της ΕΕ, ο κύριος στόχος του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) είναι να εξασφαλίσει έναν υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας, 
μια τακτική εξέλιξη των δαπανών σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ με 
ταυτόχρονο σεβασμό του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων της Ένωσης. Το εν λόγω ανώτατο 
όριο έχει καθοριστεί από το 1992 (ΕΕ των 12) σε 1,23 % του ΑΕΕ της ΕΕ (σε πληρωμές) και 
δεν έχει αναθεωρηθεί έκτοτε.

Ιστορικά, οι εγκριθέντες ετήσιοι προϋπολογισμοί της ΕΕ ευρίσκονταν πάντα κάτω από τα 
ανώτατα όρια του ΠΔΠ.

Ενώ μέχρι τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέσω της 
έγκρισης Διοργανικής Συμφωνίας, η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει τυποποιήσει την πρακτική 
του πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού και προβλέπει ότι το ΠΔΠ καθορίζεται 
πλέον από κανονισμό του Συμβουλίου για περίοδο το λιγότερο πέντε ετών (άρθρο 312 της 
ΣΛΕΕ). Μια ειδική νομοθετική διαδικασία εφαρμόζεται για την έγκρισή του με το Συμβούλιο 
να δρα ομόφωνα αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη 
της Λισαβόνας προβλέπει τη δυνατότητα να εγκριθεί μια Διοργανική Συμφωνία, η οποία 
συμπληρώνει τον κανονισμό ΠΔΠ.

Tα κύρια στάδια των διαδικασιών για τον ΠΔΠ 2014-2020 μπορούν να συνοψισθούν ως 
ακολούθως:

16/06/2010: Δημιουργία της Επιτροπής SURE του ΕΚ

08/06/2011: Έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της έκθεσης της Επιτροπής SURE με 
τίτλο «Επενδύοντας στο μέλλον» ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»

29/06/2011: Πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2014-2020 και μια νέα διοργανική 
συμφωνία, που ακολουθείτο από πάνω από 60 νομοθετικές προτάσεις που κάλυπταν όλα τα 
πολυετή προγράμματα δαπανών

06/07/2012: Επικαιροποιημένη πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο ΠΔΠ

24/05/2012: Πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο του Συμβουλίου

23/10/2012: Ενδιάμεση έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

23/11/2013: Μη επίτευξη συμφωνίας κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης τον 
Νοέμβριο του 2012 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

08/02/2013: Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το ΠΔΠ

13/03/2013: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ακολουθήθηκε από διοργανικές διαπραγματεύσεις

27/06/2013: Πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ που ακολουθήθηκε από το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 το οποίο υιοθετούσε την πολιτική 
συμφωνία για το ΠΔΠ

19/11/2013: «Επίσημη» συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ, 02/12/2013: 
Επίσημη έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ και της Διοργανικής Συμφωνίας

Αρχική πρόταση του ΕΚ / διαπραγματευτική θέση

Η θέση του ΕΚ όσον αφορά το επίπεδο και τη φιλοδοξία του ΠΔΠ είχε καθοριστεί πρώτη 
φορά στην ειδική έκθεση της Επιτροπής SURE στις 8 Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επενδύοντας 
στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς», η οποία - ενόψει των φιλόδοξων στόχων της Ένωσης 
για τα επόμενα έτη - θεωρούσε ως αναγκαία μια αύξηση των γενικότερων ανώτατων ορίων 
ΠΔΠ (πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών) σε ποσοστό το λιγότερο 5% σε 
σύγκριση με τα ανώτατα όρια του 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμενε για μεγαλύτερη 
συγκέντρωση των πόρων σε τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, 
με τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής να παραμένει το λιγότερο στο ίδιο επίπεδο όπως 
και για την περίοδο 2007-2013. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τη γεωργία, τα ποσά τα οποία 
χορηγήθηκαν το 2013 έπρεπε το λιγότερο να διατηρηθούν στο ίδιο επίπεδο. Με βάση την 
πολιτική εντολή που είχε δοθεί στην έκθεση SURE, το ΕΚ καθόρισε τη διαπραγματευτική 
θέση του στην ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ της 23ης Οκτωβρίου 2012. 

Το Κοινοβούλιο, ενώ δήλωνε την πρόθεσή του να διεξαγάγει πλήρεις διαπραγματεύσεις με το 
Συμβούλιο για κάθε άρθρο του κανονισμού για το ΠΔΠ και την αντίστοιχη διοργανική 
συμφωνία, καθόρισε τέσσερα βασικά σημεία για τις διαπραγματεύσεις: ευελιξία, μετεκλογική 
αναθεώρηση, ίδιοι πόροι και ενότητα του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, ένας αριθμός άλλων 
σημαντικών θεμάτων αποτελούσε τμήμα της θέσης του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου.

I. Στο πλαίσιο της γενικότερης δημοσιονομικής προσέγγισης στα κράτη μέλη το ΕΚ 
αποφάσισε ενδεχομένως να μην αμφισβητήσει τα γενικότερα στοιχεία (γενικότερα ανώτατα 
όρια στον τομέα της ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για το σύνολο της περιόδου) 
που είχαν συμφωνηθεί ομόφωνα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Δεν 
αμφισβήτησε ούτε τα στοιχεία ανά τομείς τα οποία προέβλεπαν έναν ελαφρό 
επαναπροσανατολισμό προς την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις 
προσανατολισμένες προς το μέλλον (τομέας 1). Η αποδοχή αυτή  υπόκειτο όμως στην 
προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι τα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια του ΠΔΠ για πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πληρέστερο 
βαθμό, όταν θα θεσπίζονταν οι ετήσιοι προϋπολογισμοί. Το Κοινοβούλιο πρότεινε ως εκ 
τούτου μια νέα προσέγγιση με στόχο την ευελιξία. Θεωρούσε ότι το προταθέν ΠΔΠ δεν θα 
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ήταν απλά διαχειρίσιμο χωρίς «όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία», μια έννοια η οποία 
είχε αναφερθεί αλλά δεν είχε αναπτυχθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Η διαπιστωθείσα ανάγκη για τη δυνατότητα μεταφοράς οιουδήποτε μη χρησιμοποιηθέντος 
περιθωρίου μεταξύ των τομέων και μεταξύ ετών υλοποιήθηκε μέσω των καινοτόμων 
προτάσεων του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία συνολικών περιθωρίων σε πιστώσεις 
πληρωμών και αναλήψεις υποχρεώσεων. Άλλοι μηχανισμοί ευελιξίας τους οποίους είχε 
υποστηρίξει το Κοινοβούλιο περιελάμβαναν το πεδίο και τον ακριβή καθορισμό ειδικών 
μέσων, το περιθώριο για απρόοπτα, τις προσαρμογές που έχουν σχέση με την εφαρμογή, 
κ.λπ. Αναφέρονται και περιγράφονται συντόμως στον πίνακα που ακολουθεί. 

Επειδή για το 2014-2020 τα προτεινόμενα ανώτατα όρια του ΠΔΠ εξακολουθούν να είναι 
υψηλότερα από τα στοιχεία εκτέλεσης του 2007-2013 σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών 
(μόνο), εξακολουθεί να είναι δυνατό με επαρκή υλοποίηση των μηχανισμών ευελιξίας που θα 
συμφωνηθούν ενδεχομένως, οι προϋπολογισμοί που εκτελούνταν για την περίοδο 2014-20 να 
είναι υψηλότεροι από αυτούς για την περίοδο 2007-2013.

II. Η αποδοχή των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει επίσης να εξεταστεί 
σε σχέση με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ισχυρή ρήτρα μετεκλογικής 
αναθεώρησης, σε αντίθεση με την «επανέξεταση» της τρέχουσας περιόδου, επειδή το ΕΚ 
θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί τυφλά έναν προϋπολογισμό λιτότητας για μια 
περίοδο επτά ετών, δεσμεύοντας το επόμενο Κοινοβούλιο και Επιτροπή, καθώς και τους 
διαδόχους τους. Ως εκ τούτου, για το σκοπό καλύτερης ευθυγράμμισης εκλογικών και 
δημοσιονομικών χρονοδιαγραμμάτων και για να είναι σε θέση να αντιδρά σε νέες 
οικονομικές εξελίξεις, το Κοινοβούλιο πρότεινε ειδικούς τρόπους ώστε να καταστήσει 
υλοποιήσιμη τη ρήτρα αναθεώρησης (πεδίο, χρονοδιάγραμμα, χρησιμοποίηση της ρήτρας 
γέφυρας στην ειδική πλειοψηφία, κ.λπ.).

III. Όσον αφορά τους ίδιους πόρους, το Κοινοβούλιο υποστήριξε τις φιλόδοξες νομοθετικές 
προτάσεις της Επιτροπής και πίεσε για έναν σαφή οδικό χάρτη με στόχο την επιστροφή σε 
ένα γνήσιο, σαφές, απλό και δίκαιο σύστημα ιδίων πόρων το οποίο θα παρέχει τις εγγυήσεις 
που χαρακτηρίζουν όλους τους δημόσιους προϋπολογισμούς όσον αφορά τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και το δημοκρατικό έλεγχο. Προταθέντα ορόσημα περιλαμβάνουν τη 
μείωση του επιπέδου των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ σε 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ,
μεταφέροντας έσοδα από το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης συνεργασίας πλήρως ή εν μέρει στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταρρύθμιση των 
ιδίων πόρων ΦΠΑ, μείωση των δαπανών συλλογής των παραδοσιακών ιδίων πόρων στο 10% 
των ποσών που συλλέγονται από τα κράτη μέλη, και σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων 
επιστροφών και άλλων μηχανισμών διόρθωσης.

IV. ΄Οσον αφορά την ενότητα του προϋπολογισμού και τη διαφάνεια, το Κοινοβούλιο 
επέμενε στην αρχή ότι όλες οι δαπάνες και τα έσοδα που προκύπτουν από αποφάσεις που 
λαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή εξ ονόματός τους θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, από κοινού με μία περιεκτική επισκόπηση των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων όλων των δράσεων και οργάνων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων της ΕΕ που γίνονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
ενισχυμένης συνεργασίας ή ειδικής Συνθήκης.

Επιπλέον, τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οδήγησαν επίσης το Κοινοβούλιο να
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καθορίσει μια προϋπόθεση για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, δηλαδή η Επιτροπή να 
προτείνει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο πληρωμών του 2013, 
με σκοπό να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες αξιώσεις πληρωμών του 2013 στο 
πλαίσιο του δυνατού πριν από την έναρξη της νέας περιόδου και να αποφύγει ότι το επίπεδο 
των πληρωμών που έχει καθορισθεί για την περίοδο 2014-2020 θα χρειαστεί να καλύψει ένα 
δυσανάλογο τμήμα των αξιώσεων πληρωμών από την προηγούμενη περίοδο. Επίσης, ως 
άμεσο αποτέλεσμα της πρόσφατης κρίσεως πληρωμών του προϋπολογισμού της ΕΕ, το 
Κοινοβούλιο πρότεινε έναν αριθμό διατάξεων με σκοπό την αντιμετώπιση του θέματος 
πληρωμών, όπως η πιθανή επαναχρησιμοποίηση των πλεονασμάτων, που παρουσιάζονται 
στον πίνακα κατωτέρω.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα ήταν να αποφευχθεί η προεξόφληση εξουσιών συναπόφασης για 
το ΕΚ εφόσον τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 
προχωρούσαν πολύ περισσότερο από τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυρίων θεμάτων του 
ΠΔΠ και στοιχείων που σχετίζονταν με προγράμματα υπό συναπόφαση. Αυτό αποτέλεσε την 
πρώτη εμπειρία όσον αφορά την υλοποίηση των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας για 
το ΠΔΠ. 

Τέλος, ένας αριθμός άλλων ζητημάτων σε σχέση με το ΠΔΠ ή την ετήσια διαδικασία 
προϋπολογισμού, ή ορισμένα επιπλέον ειδικά θέματα που θίχθησαν από τις εξειδικευμένες 
επιτροπές (PECH, CONT, AFET, FEMM, κ.λπ.) αντιμετωπίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων κατόπιν αιτήματος του ΕΚ. Παρουσιάζονται στον πίνακα κατωτέρω.

Η λεπτομερής θέση του Κοινοβουλίου στα εν λόγω ζητήματα παρουσιάστηκε στις διάφορες 
εκθέσεις που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο πριν από την έγκριση των συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 8 Φεβρουαρίου. Έγιναν επιχειρησιακά, ενόψει των 
διαπραγματεύσεων, από έγγραφο εργασίας εκ μέρους των εισηγητών1, που παρουσίασαν 
συγκεκριμένες φραστικές αλλαγές στις προτάσεις της Επιτροπής. Περιγράφονται κατωτέρω.

                                               
1 «Έγγραφο εργασίας ΠΔΠ–Διοργανική συμφωνία που παρουσιάστηκε από την ομάδα διαπραγματεύσεων του  
ΕΚ» (INSERT LINK)
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Αίτημα του 

Κοινοβουλίου 
Περιγραφή / Στόχος

4 βασικά θέματα

Ευελιξία:

Γενικός στόχος: να δοθεί ευελιξία στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 

κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας, να καταστεί το ΠΔΠ διαχειρίσιμο και 

να επιτραπεί η πλήρης χρήση των συμφωνηθέντων ανώτατων ορίων

- γενικό περιθώριο 
ΠΠ

Αυτόματη, απεριόριστη μεταφορά μεταξύ ετών για μη περιλαμβανόμενες στον 

προϋπολογισμό / μη δαπανηθείσες πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ) κάτω από το 

ανώτατο όριο. Αυτό προκειμένου να επιτραπεί η πιθανή αναπλήρωση της 

υστέρησης σε ΠΠ σε περίπτωση καθυστερήσεων όσον αφορά την εφαρμογή.

- γενικό περιθώριο 
ΠΑΥ

Ο ίδιος μηχανισμός για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, με σκοπό να 

διευκολυνθεί η χρηματοδότηση προτεραιοτήτων που θα αναδειχθούν και 

αναγκών, καθώς και πλήρης χρήση του ανωτάτου ορίου του ΠΔΠ στο σύνολό 

του

- ειδικά μέσα

Μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρήση τους και κινητοποίηση (ετήσιο ποσό, 

αντίστοιχες πληρωμές, απεριόριστη μεταφορά μη χρησιμοποιημένων ποσών) με 

σκοπό την ύπαρξη επαρκών πόρων και ευελιξίας για να αντιμετωπιστούν όλα τα 

μη προβλεπόμενα αντίστοιχα συμβάντα 

Περιθώριο για 
απρόβλεπτα

Ως συμπλήρωμα σε άλλα μέσα ευελιξίας, σε περίπτωση που τα τελευταία 

αποδειχτούν ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν αναδυόμενες ανάγκες (μη 

αντιστάθμιση).

- χρησιμοποίηση 
πλεονάσματος

Ειδικά για πληρωμές, με σκοπό να αποφευχθεί κατάσταση όπου πρόσθετες 

ανάγκες για πληρωμές εμφανίζονται ενώ ταυτόχρονα, επιπλέον πόροι της ΕΕ 

στην πλευρά των εσόδων επιστρέφονται από τα κράτη μέλη μέσω μείωσης της 

συνεισφοράς τους βάσει του ΑΕΕ 

Προσαρμογή σε 
πληρωμές που 
σχετίζονται με την 
εφαρμογή

Αντιμετώπιση κάθε αλλαγής στους τρόπους εκτέλεσης και τα τρέχοντα 

χαρακτηριστικά εκταμίευσης στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισμού

- νομοθετική ευελιξία
Άδεια για παρέκκλιση από τα συμφωνηθέντα δημοσιονομικά όρια των 

προγραμμάτων κατά 10%

- νέα τυπολογία 
ενισχυμένη ευελιξία / 
ενημέρωση / 
προσαρμογή / 
αναθεώρηση

Ευθυγράμμιση και διευκρίνιση των διαφορετικών τρόπων τροποποίησης 

παρέκκλισης από το ΠΔΠ, ανάλογα εάν τα γενικά ανώτατα όρια πλήττονται, με 

κατάλληλες διευθετήσεις στον τομέα της λήψης αποφάσεων

Μετεκλογική 
αναθεώρηση

Θέσπιση «ρήτρας ραντεβού» που θα δίνει στους νεοεκλεγέντες βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη νέα Επιτροπή τη δυνατότητα να εκφράσουν 
τη δική τους άποψη όσον αφορά τα εφαρμοζόμενα ανώτατα όρια του ΠΔΠ κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες οικονομικές 
περιστάσεις

Ενότητα και 
διαφάνεια

Αποφυγή χρηματοδοτήσεων εκτός του προϋπολογισμού και εξασφάλιση σαφούς 

επανεξέτασης όλων των μέσων που κινητοποιούνται από την ΕΕ ή εξ ονόματός 

της
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Ίδιοι πόροι Καθορισμός του τρόπου επιστροφής προς ένα αυθεντικό σύστημα ιδίων πόρων

«Άλλα» σημεία

Έργα μεγάλης 
κλίμακας 

Δεν περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο του ΠΔΠ αλλά το υπερβαίνουν, 

οριοθετώντας την επιχορήγησή τους σε περίπτωση υπέρβασης του κόστους

Πληρωμές και 
υπόλοιπα προς 
εκκαθάριση

Ο γενικός στόχος είναι να δοθούν στην αρχή για τον προϋπολογισμό μέσα ώστε 

να εξέλθει από την πρόσφατη κρίση πληρωμών του προϋπολογισμού

- αιτιολόγηση 
διαφορών με τις 
εκτιμήσεις της 
Επιτροπής

Αποφυγή γενικευμένων ή αυθαίρετων περικοπών που είναι αποσυνδεδεμένες 

από την πραγματικότητα εφαρμογής του προϋπολογισμού και προβλέψεων 

δαπανών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών (υπό κοινή 

διαχείριση) 

- πιστοποίηση των 
προβλέψεων 
πληρωμών 

Προκειμένου να τεθεί τέλος στη διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων των εθνικών 

αρχών για τις απαιτήσεις πληρωμών που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση και των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων που προτείνονται από το Συμβούλιο για την 

εξυπηρέτησή τους

- αντιμετώπιση των 
συνεισφορών των 
κρατών μελών στους 
εθνικούς 
προϋπολογισμούς

Καλύτερη εκτίμηση των εθνικών συνεισφορών στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς σύμφωνα με τα δημόσια λογιστικά πρότυπα, προκειμένου να 

αποφευχθεί ότι το επίπεδο της ΕΕ στον τομέα των πληρωμών αποτελεί 

μεταβλητή προσαρμογής για τους εθνικούς στόχους ελλείμματος και χρέους

- τακτικές 
συνεδριάσεις και 
ενημέρωση

Προκειμένου να προωθηθεί η συζήτηση και η ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες 

πληρωμών και να δημιουργηθεί μια κοινή βάση για το ΕΚ και το Συμβούλιο 

ώστε να εκπονήσουν τη θέση τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ

- πρόγραμμα δράσης 
για υπόλοιπα προς 
εκκαθάριση

Το οποίο περιέχει την τρέχουσα αύξηση των υπόλοιπων (απλήρωτων) εκκρεμών 

αναλήψεων υποχρεώσεων

ΚΕΠΠΑ
Περισσότερος έλεγχος (μεγαλύτερη υποβολή αναφορών καμία εξαίρεση) και 

διαφάνεια (πλέον λεπτομερής ονοματολογία) για το ΕΚ

Διοικητικές δαπάνες 
Θέμα του επιδιωκόμενου στόχου -5% σε σχέση με τις παράλληλες 

διαπραγματεύσεις για τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης

Χρηστή 
δημοσιονομική 
διαχείριση

Βελτίωση του δημοσιονομικού ελέγχου, υποβολή εκθέσεων και λογοδοσία για 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Εθνικές δηλώσεις 
διαχείρισης 

Νέα ώθηση στην έκδοση εθνικών δηλώσεων για τη διαχείριση των κονδυλίων 

της ΕΕ

Διεθνείς οργανισμοί 

Εξασφάλιση της διαβίβασης όλων των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων 

που αφορούν πιστώσεις της ΕΕ οι οποίες έχουν δαπανηθεί μέσω διεθνών 

οργανισμών

Αξιολόγηση 
Έκθεση αξιολόγησης βάσει του άρθρου 318 της ΣΛΕΕ που επικεντρώνεται όσον 

αφορά την εσωτερική της διάσταση σχετικά με τη στρατηγική Ευρώπη 2020

Δήλωση για 
συνέργιες, 
εξορθολογισμός των 
δαπανών

Ανεξάρτητη αξιολόγηση για να αναγνωριστούν πιθανές συνέργιες, από κοινού 

συγκέντρωση πόρων και εξοικονόμηση δαπανών σε κάθε κυβερνητικό επίπεδο 

(ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό)
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Διάρκεια 

ΠΔΠ 2014-2020 το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια μεταβατική λύση προς 

μία πενταετή ή 5+5 περίοδο ετών προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η διάρκεια 

του ΠΔΠ με τις θητείες των θεσμικών οργάνων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό 

τη δημοκρατική λογοδοσία

Οργανισμοί

Διαδικασία για την καλύτερη ευθυγράμμιση των νομοθετικών και 

δημοσιονομικών αποφάσεων σε σχέση με τους οργανισμούς (δημιουργία, 

επέκταση καθηκόντων), συμπεριλαμβανομένων κατά τη διάρκεια των 

νομοθετικών διαπραγματεύσεων

ΕΤΑ Ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ισότητα των φύλων

Ενσωμάτωση, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, στοιχείων που ανταποκρίνονται 

στη διάσταση του φύλου, συνεκτίμηση των τρόπων με τους οποίους το 

γενικότερο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην αυξημένη 

ισότητα των φύλων (και εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του 

φύλου).

Συμφωνίες αλιείας

Ενισχυμένη συμμετοχή των εκπροσώπων του ΕΚ στις διαπραγματεύσεις για 

διεθνείς συμφωνίες αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξουσίες του Κοινοβουλίου 

στον τομέα των συμφωνιών αλιείας

Άλλα θέματα στο 
Παράρτημα ΙΙΑ 

Σκοπός είναι η διευκόλυνση της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού 

(συμπεριλαμβανομένης ενός ευέλικτου πραγματικού χρονοδιαγράμματος για την 

ετήσια διαδικασία ώστε αυτή να εξελίσσεται ομαλά)

Διαπραγματεύσεις και μέθοδος εργασίας

Με σκοπό να εξασφαλιστεί η κοινή ανάπτυξη, ιδιοκτησία και επικοινωνία των θέσεων και 
της στρατηγικής του ΕΚ, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί εντός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου συμπεριλαμβάνουν: 

- Έγκαιρη δημιουργία της προσωρινής επιτροπής SURE που αποτελείται από μέλη της 
επιτροπής BUDG και εξειδικευμένες επιτροπές. Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη επιρροή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του για το ΠΔΠ πριν από τη δημοσιοποίηση της 
πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το ΠΔΠ, αντί ως αντίδραση σ' αυτό.

- Τακτικές συνεδριάσεις της ομάδας επαφής για το ΠΔΠ, υπό την προεδρία του Προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία η ομάδα διαπραγματεύσεων της BUDG, 
πολιτικές ομάδες και πρόεδροι άλλων επιτροπών, ήταν παρόντες, όπου αυτό ήταν απαραίτητο 
επιτρέποντας μια αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή εκπόνηση των θέσεων 
του ΕΚ.

- υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με τη σημασία επανεξέτασης και της υποχρεωτικής 
αναθεώρησης του προσεχούς ΔΠΔ πριν το τέλος του έτους 2016, κατά τρόπο ώστε να 
καταστεί δυνατό για την προσεχή Επιτροπή καθώς και για το επόμενο Κοινοβούλιο να 
επανεξετάσει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, να το προσαρμόσει στις νέες 
προκλήσεις και να λάβει πλήρως υπόψη τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές προβλέψεις·

- κοινοί εισηγητές για τις διαπραγματεύσεις ΠΔΠ και OR με τη συμμετοχή ενός αριθμού 
πολιτικών ομάδων, διευκολύνοντας ξανά την ανάπτυξη μιας προσέγγισης με ευρύτατη 
υποστήριξη εντός του ΕΚ
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- ομάδα διαπραγματεύσεων ΠΔΠ στην οποία συμμετέχουν ο πρόεδρος της BUDG και 
εισηγητές για το ΠΔΠ και OR, η οποία συνεδριάζει τακτικά και καλεί σε τακτική βάση 
εκπροσώπους άλλων πολιτικών ομάδων.

- εισηγητές για το ΠΔΠ επισκέφθηκαν εξειδικευμένες επιτροπές και προσεκάλεσαν 
εισηγητές από εξειδικευμένες επιτροπές για το ΠΔΠ σε μηνιαίες συνεδριάσεις για ενημέρωση 
και ανταλλαγή απόψεων, λαμβάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις διάφορες 
επιτροπές στο ΕΚ.

Οι συνεδριάσεις αυτές συνοδεύτηκαν από συνεδριάσεις σε κάθε σχετικό διοικητικό επίπεδο 
για την υποστήριξη της πολιτικής διαδικασίας λήψεως απόφασης.

Πριν από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 και την 
έναρξη των επίσημων συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων (τριμερείς 
διάλογοι, συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου, κ.λπ.) τα μέτρα τα οποία αφορούσαν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων 
περιελάμβαναν: 

- Συνεδριάσεις μεταξύ των εκπροσώπων των τριών προεδριών του Συμβουλίου (Πολωνία, 
Δανία και Κύπρος) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άμεσα πριν από κάθε Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων για το ΠΔΠ και παροχή σχετικών εγγράφων καθώς και ενημέρωση 
κατόπιν από την προεδρία του Συμβουλίου, σύμφωνα με την επιστολή που απευθύνθηκε από 
τον πρωθυπουργό Orban, εξ ονόματος των προεδριών της Ουγγαρίας, Πολωνίας και της 
Κύπρου, στον πρόεδρο Buzek στις 6 Ιουνίου 2011·

- οι προεδρίες της Δανίας και της Κύπρου προσκάλεσαν και οι δύο τη διαπραγματευτική 
ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετάσχει σε ανεπίσημες συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων·

- ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασε τη θέση του ΕΚ κατά τη διάρκεια 
ομιλιών προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων του 
άρθρου 324 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των Προέδρων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στις οποίες είχε συχνά 
προσκληθεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

- πολυάριθμες διμερείς επαφές μεταξύ του Προέδρου του ΕΚ και μελών της ομάδας 
διαπραγματεύσεων του ΠΔΠ και των ομολόγων στα εθνικά κοινοβούλια.

Πέρα από τα προαναφερθέντα, το Κοινοβούλιο  κατέστησε γνωστή τη θέση του μέσω 
διάφορων νομοθετικών και μη νομοθετικών βημάτων (βλ. ανωτέρω). Με βάση την εντολή 
που είχε δοθεί στην έκθεση SURE και στην ενδιάμεση έκθεση του Οκτωβρίου 2012, προέβη 
σε έναν αριθμό επαφών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη 
συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στο ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2013, το Κοινοβούλιο απέρριψε τη συμφωνία για το 
ΠΔΠ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 στην τρέχουσα μορφή της, 
εκτιμώντας ότι δεν αντιπροσώπευε τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί 
από το Κοινοβούλιο και δεν ελάμβανε υπόψη το ρόλο του Κοινοβουλίου και τις 
αρμοδιότητές του. Υπογράμμισε ότι η εν λόγω συμφωνία δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή 
χωρίς να πληρούνται ορισμένες ουσιώδεις προϋποθέσεις, καθορίζοντας τη διαπραγματευτική 
του θέση για τις πλήρεις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
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κάθε άρθρο του κανονισμού ΠΔΠ και την αντίστοιχη Διοργανική Συμφωνία. .

Σε συνέχεια εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Μαρτίου και του Ιουνίου του 2013, με 
πέντε τριμερείς διαλόγους σε υπουργικό επίπεδο, έξι τριμερείς συνεδριάσεις σε επίπεδο 
πρεσβευτών, και πολλές συνεδριάσεις των Προέδρων των τριών θεσμικών οργάνων, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία στο τέλος του Ιουνίου του 
2013. Η εν λόγω συμφωνία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 
3ης Ιουνίου 2013, όπου το ΕΚ έθεσε μια σειρά από προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ισχύουν 
πριν το Κοινοβούλιο θα ήταν σε θέση να συναινέσει για τον κανονισμό ΠΔΠ: η έγκριση των 
διορθωτικών προϋπολογισμών θα έπρεπε να παράσχουν επιπλέον πιστώσεις πληρωμών για το 
οικονομικό έτος 2013 συνολικού ύψους 11,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η πολιτική συμφωνία 
για τις σχετικές νομικές βάσεις για τα πολυετή προγράμματα της ΕΕ, ειδικότερα για θέματα 
τα οποία είχαν αντίκτυπο στον κανονισμό ΠΔΠ, και ο καθορισμός μιας υψηλού επιπέδου 
ομάδας για τους ίδιους πόρους. 

Αυτές οι τρεις προϋποθέσεις υλοποιήθηκαν εγκαίρως ώστε το Κοινοβούλιο να δώσει την 
έγκρισή του στο σχέδιο κανονισμού για το ΠΔΠ κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του 
Νοεμβρίου, σε συνέχεια της οποίας το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό ΠΔΠ για το 
χρονικό διάστημα 2014-2020 στις 2 Νοεμβρίου 2013.

Αποτελέσματα

Τα συνολικά ανώτατα όρια για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σύμφωνα με το ΠΔΠ  
2014-2020 καθορίζονται σε 960 δισεκατομμύρια EUR και για πιστώσεις πληρωμών σε 908 
δισεκατομμύρια EUR. Επιπλέον, προβλέπονται ειδικά μέσα (μέσο ευελιξίας, αποθεματικό 
έκτακτης βοήθειας, ταμείο αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση), τα οποία όταν θα κινητοποιηθούν, δεν θα 
συνυπολογίζονται στα ανώτατα όρια του ΠΔΠ. 

Οι εν λόγω αριθμοί αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα 1,00 % του ΑΕΕ της ΕΕ και 0,95 % του 
ΑΕΕ της ΕΕ με βάση τις εαρινές προβλέψεις για το ΑΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012. 
Όμως, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις της Επιτροπής για την εξέλιξη του ΑΕΕ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (προβλέψεις φθινόπωρο 2013), τα εν λόγω στοιχεία θα ανέλθουν 
αντίστοιχα σε 1,04 και 0,99% του ΑΕΕ της ΕΕ, όπως παρουσιάστηκαν στις τεχνικές 
προσαρμογές για το ΠΔΠ εκ μέρους της Επιτροπής στις αρχές του 2014 (COM(2013)928).

Η συμφωνία για τη δέσμη ΠΔΠ όσον αφορά τη χρονική περίοδο 2014-2020 περιλαμβάνει 
μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις πληρωμές και με τις αναλήψεις υποχρεώσεων μεταξύ 
των τομέων και μεταξύ των ετών προκειμένου να επιτραπεί η πλήρης χρήση των γενικότερων 
ανώτατων ορίων όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμών που προβλέπονται 
για το 2014 έως το 2020. Νέα μέσα καθορίζονται σχετικά, όπως το συνολικό περιθώριο 
πληρωμών, με κάποιους όμως περιορισμούς που επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο από 
απόψεως ποσών, το συνολικό περιθώριο αναλήψεως υποχρεώσεων για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, ειδικότερα δε για την απασχόληση των νέων και την έρευνα. Αυξημένη 
ευελιξία προβλέπεται επίσης σε σχέση με την κινητοποίηση και τη χρηματοδότηση των 
ειδικών μέσων.

Επιπλέον, εισήχθη μια ειδική ευελιξία για την αντιμετώπιση της απασχόλησης των νέων και 
την ενίσχυση της έρευνας κατά τον τελευταίο γύρο των διαρπαγματεύσεων που προβλέπει τη 
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δυνατότητα προκαταβολής της δαπάνης (προκαταβολικές πληρωμές) στα έτη 2014/2015 σε 
τομείς όπως η απασχόληση των νέων, η έρευνα, το Erasmus και οι ΜΜΕ. Η εν λόγω διάταξη 
δεν έχει ως αποτέλεσμα όμως μια αύξηση των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για τις εν 
λόγω πολιτικές για την περίοδο 2014-2020, αλλά μια αλλαγή στο δημοσιονομικό 
προγραμματισμό που είχε προταθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προβλέπει επίσης:

- μια επανεξέταση/ αναθεώρηση του ΠΔΠ που θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή μέχρι 
τα τέλη του 2016, προκειμένου να επιτρέψει στην επόμενη Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να 
επανεξετάσει τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, να προσαρμόσει το ΠΔΠ σε νέες 
προκλήσεις και ανάγκες και να λάβει πλήρως υπόψη τις τελευταίες μακροοικονομικές 
προβλέψεις,

- μια σαφή κατανόηση (κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων) όσον αφορά ένα 
βιώσιμο τρόπο και ένα χρονοδιάγραμμα για τον καθορισμό ενός πραγματικού συστήματος 
ιδίων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

- ορισμένες διατάξεις για τον ενιαίο χαρακτήρα και τη διαφάνεια, εξασφαλίζοντας πλήρη 
ενημέρωση για τους πολίτες για όλες τις δαπάνες και έσοδα. Ένας αριθμός βελτιώσεων των 
διατάξεων σχετικά με τη Διοργανική Συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού, ειδικότερα 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για τον προϋπολογισμό, συμφωνήθηκαν επίσης (πληρωμές, 
οργανισμοί, ΚΕΠΠΑ, συμφωνία αλιείας, κ.λπ.). Τέλος, κατά τον τελευταίο γύρο 
διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο πέτυχε επίσης ένα επιπλέον δισεκατομμύριο το οποίο θα 
χορηγηθεί, σε εθελοντική βάση, για το πρόγραμμα 2014-2020 «βοήθεια προς τους απόρους».

Κύριες αναφορές στις παραγράφους του κανονισμού ΠΔΠ που εγκρίθηκε και της 
διοργανικής συμφωνίας, που αντιστοιχούν στα αιτήματα και τις επιτεύξεις του Κοινοβουλίου 
αναφέρονται στον πίνακα κατωτέρω.

Αίτημα του ΕΚ Αναφορά ΠΔΠ - Διοργανική συμφωνία

4 κύρια θέματα

Ευελιξία:

- συνολικό περιθώριο πιστώσεων 
πληρωμών

Άρθρο 5 ΠΔΠ

- συνολικό περιθώριο πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων

Άρθρο 14 ΠΔΠ

- ειδική ευελιξία Άρθρο 15 ΠΔΠ+ Κοινή Δήλωση 

- ειδικά μέσα
Άρθρο 3.2, 4.1, 9 έως 12 ΠΔΠ, παρ.10 έως 13 Διοργανικής 
Συμφωνίας (ΔΣ)

- περιθώρια για απρόβλεπτα Άρθρο 13 ΠΔΠ, παρ. 14 ΔΣ 

-  χρήση πλεονάσματος Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική συμφωνία

- προσαρμογή σε πληρωμές 
σχετικά με την εφαρμογή

Άρθρο 18 ΠΔΠ

- νομοθετική ευελιξία Παρ. 17 ΔΣ
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- νέα τυπολογία ενισχυμένης 
ευελιξίας / επικαιροποίηση / 
προσαρμογή / αναθεώρηση

Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική συμφωνία

Μετεκλογική αναθεώρηση
Άρθρο 2 ΠΔΠ, Δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
επανεξέταση/αναθεώρηση

ΙΙΙ. Ενότητα και διαφάνεια Άρθρο 24 ΠΔΠ, Παρ. 7 και 16 ΔΣ

Ίδιοι πόροι Κοινή Δήλωση για τους ιδίους πόρους

«Άλλα» σημεία

Έργα μεγάλης κλίμακας: Galileo, 
ITER, Copernicus

Αιτιολογική σκέψη 13, άρθρο 16 ΠΔΠ

Πληρωμές και υπόλοιπο προς 
εκκαθάριση:

- αιτιολόγηση διαφορών με τις 
εκτιμήσεις της Επιτροπής

Άρθρο 36 ΔΣ Παράρτημα

- πιστοποίηση των προβλέψεων 
πληρωμών

Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική συμφωνία

- εξέταση των συνεισφορών των 
κρατών μελών στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς

Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική συμφωνία

- τακτικές συνεδριάσεις και 
ενημέρωση

Άρθρο 36 ΔΣ Παράρτημα

- πλεόνασμα Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική συμφωνία

- πρόγραμμα δράσης για τα 
υπόλοιπα προς εκκαθάριση

Δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική συμφωνία

ΚΕΠΠΑ Παρ. 23 έως 25 ΔΣ

Διοικητικές δαπάνες Παρ. 27 ΔΣ

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης 
(ΕΔΔ)

Δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ΕΔΔ

- διεθνείς οργανώσεις Παρ. 28 ΔΣ

- αξιολόγηση Παρ. 29 ΔΣ

Δήλωση για συνέργιες, 
εξορθολογισμός των δαπανών

Κοινή δήλωση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων 
δαπανών σε θέματα που υπόκεινται σε δράσεις εκ μέρους της ΕΕ

Διάρκεια Αιτιολογική σκέψη 3 - ΠΔΠ

Οργανισμοί Παρ. 31 και 32 ΔΣ

ΕΤΑ Παρ. 26 ΔΣ

Ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα: ΔΣ Παράρτημα 

Ισότητα των φύλων Κοινή δήλωση

Συμφωνίες στον τομέα της αλιείας Παρ. 19 έως 21 ΔΣ

Άλλα θέματα στο Παράρτημα ΔΣ Παρ. 8, 15 του Παραρτήματος ΔΣ , μεταξύ άλλων


