
PR\859160EL.doc PE458.649v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για 
μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013

2010/2211(INI)

3.3.2011

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την Επένδυση στο μέλλον : ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς 
(2010/2211 (INI))

Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους 
δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013

Εισηγητής: Salvador Garriga Polledo 



PE458.649v02-00 2/29 PR\859160EL.doc

EL

PR_INI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ....................................................................................................26



PR\859160EL.doc 3/29 PE458.649v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Επένδυση στο μέλλον : ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική 
πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 312,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των 
ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ της 7ης 
Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων3 πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τους 
κανόνες εφαρμογής της, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η επανεξέταση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ» (COM(2010)0700), 

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 16ης Ιουνίου 2010 για τη σύσταση ειδικής 
επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για 
μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 20134,

– έχοντας υπόψη τη συνεισφορά που είχαν στη συζήτηση η αυστριακή Nationalrat, η 
τσεχική Βουλή, η δανική Folkentinget, η εσθονική Riigikogu, η ιρλανδική Oireachtas, η 
λιθουανική Seimas, η λετονική Saeima, η ολλανδική Tweede Kamer και η σουηδική 
Riksdagen,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 184 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής 
και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013 και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής 
Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0000/2011), 

                                               
1 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ C 27 Ε, 31.1.2008, σ. 214.
3 ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0225.
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει ειδική επιτροπή με 
την ακόλουθη αποστολή: 

α) να ορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ 
μετά το 2013 σε επίπεδο τόσο νομοθετικού έργου όσο και προϋπολογισμού·

β) να εκτιμήσει τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για να επιτυγχάνει η 
Ένωση τους στόχους της και να υλοποιεί τις πολιτικές της για τη χρονική περίοδο 
από 1ης Ιανουαρίου 2014·

γ) να ορίσει τη διάρκεια του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

δ) να προτείνει σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους ως ανωτέρω μία 
δομή για το μελλοντικό ΠΔΠ, δομή η οποία να δηλώνει τα κύρια πεδία 
δραστηριότητας της Ένωσης·

ε) να υποβάλει κατευθυντήριες γραμμές για ενδεικτική χορήγηση πόρων ανάμεσα 
στους διάφορους τομείς δαπανών του ΠΔΠ και εντός εκάστου τούτων σύμφωνα με 
τις προτεραιότητες και την προτεινόμενη δομή·

στ) να συγκεκριμενοποιήσει τον σύνδεσμο ανάμεσα σε μία αναμόρφωση του 
συστήματος χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και μία ανασκόπηση 
των δαπανών για να παρασχεθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών γερή βάση για τη 
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με θέμα το νέο ΠΔΠ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική επιτροπή πρέπει να υποβάλει την τελική έκθεσή της 
πριν η Επιτροπή υποβάλει τις προτάσεις της για το επόμενο ΠΔΠ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και δημιουργεί νέα πεδία αρμοδιότητας, τα οποία θα πρέπει να 
αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες της, 
όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων οικονομιών, η 
μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η απειλητική για τη 
βιωσιμότητα του οικονομικού της μοντέλου γήρανση του πληθυσμού, η μετατόπιση της 
παγκόσμιας κατανομής της παραγωγής και της αποταμίευσης προς τις αναδυόμενες 
οικονομίες, καθώς και οι απειλές της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, 
απαιτούν ισχυρή απάντηση από την .Ένωση και τα κράτη μέλη της,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν περισσότερες απαιτήσεις από την 
Ένωση και μεγαλύτερη κριτική διάθεση όσον αφορά τις επιδόσεις της, και ότι το 
αίσθημα του κοινού ότι η ΕΕ είναι δική του υπόθεση θα επανέλθει μόνον όταν οι 
πολίτες της θα είναι βέβαιοι ότι οι αξίες και τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται 
καλύτερα από την Ένωση,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να βοηθήσει την 
Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να βγει ισχυρότερη, μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική αυτή βασίζεται σε πέντε πρωταρχικούς στόχους 
της Ένωσης που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών 
για την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων που αφορούν 
την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, τη βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να αποτελέσει ισχυρό 
εργαλείο μιας μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του μπορεί να ενισχυθεί αν 
κινητοποιήσει πρόσθετους ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς πόρους προς υποστήριξη των 
επενδύσεων, λειτουργώντας έτσι σαν καταλύτης όσον αφορά την πολλαπλασιαστική 
επίδραση των δαπανών της Ένωσης, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διακυβέρνησης αποτελεί 
μία από τις βασικές αρχές της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης· ότι πολλά 
κράτη μέλη πραγματοποιούν δύσκολες δημοσιονομικές προσαρμογές στον εθνικό τους 
προϋπολογισμό· και ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση –αποδοτικότητα, 
αποτελεσματικότητα, οικονομία– έχει αποκτήσει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στις 
δημόσιες δαπάνες, σε επίπεδο τόσο Ένωσης όσο και κρατών μελών,  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις για περιοδική προσαρμογή των προγραμμάτων 
δαπανών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και περιστάσεις έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς· 
και ότι η πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων και των κανόνων έχει αποτελέσει έναν από 
τους λόγους για την πλημμελή απόδοση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα τέσσερα χρόνια του τρέχοντος ΠΔΠ 2007-2013 
έδειξαν ξεκάθαρα τα όρια της ικανότητας του δημοσιονομικού πλαισίου να 
προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις και προτεραιότητες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις 
ήδη υπάρχουσες· και ότι το τρέχον ΠΔΠ δεν στάθηκε ικανό να ανταποκριθεί γρήγορα 
σε νέες δεσμεύσεις όπως το Galileo, το ITER, η επισιτιστική διευκόλυνση ή το 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις εισφορές των 
κρατών μελών είναι υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν έχει επαρκή σύνδεση με 
τις υφιστάμενες πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι αρκετά δίκαιο, ιδίως όσον αφορά 
τους μηχανισμούς διόρθωσης οι οποίοι έπαψαν να έχουν λόγο ύπαρξης,

Μέρος I: Οι κυριότερες προκλήσεις 

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται για τη 
δημογραφία, είτε για την κλιματική αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές ελλείψεις– είναι 
πολύ μεγάλες για να μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος μόνο του· 
είναι πεπεισμένο ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να αποδείξει την αξία της ως 
οντότητα που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών μελών της, 

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και την πλήρη συμμετοχή τους στην εσωτερική 
αγορά· πιστεύει ότι η Ένωση διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί με 
γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και ότι περιορίζεται 
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λιγότερο στη δράση της από την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα που 
αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό·

Οικοδόμηση μιας κοινωνίας της γνώσης

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των περισσότερων κρατών μελών:  χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και μικρή ανάπτυξη· 

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, 
ξεπερνώντας την ΕΕ και τις ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση υστερεί και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού μόνο γύρω στα 30 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
συγκαταλέγονται στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου· τονίζει ότι η Ευρώπη 
βραδυπορεί και στον αγώνα δρόμου των εργασιακών δεξιοτήτων και εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας 
θα απαιτούν υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για χαμηλά τυπικά προσόντα θα 
μειωθεί κατά 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

Η δημογραφική πρόκληση

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη δημογραφική πρόκληση 
που της τίθεται· επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου εργαζόμενου πληθυσμού και 
μεγαλύτερου ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

Προκλήσεις σε επίπεδο κλίματος και φυσικών πόρων

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 δισεκατομμύρια θα 
εντείνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους και θα ασκήσει 
πρόσθετη πίεση στο περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση τροφίμων είναι πιθανό να 
αυξηθεί κατά 70 % έως το 2050 και ότι η αναποτελεσματική διαχείριση των πρώτων 
υλών εκθέτει τους πολίτες σε επιζήμιες και δαπανηρές εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε 
κίνδυνο την οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή·

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να αυξηθεί, με την 
Ένωση έως το 2050 να καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των αναγκών της με εισαγωγές· 
προειδοποιεί ότι η μεταβλητότητα των τιμών και οι εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα 
ενταθούν και εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στις ενεργειακά πλούσιες χώρες·

Εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια και ατομικές ελευθερίες

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας τη 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της ασφάλειας· είναι 
πεπεισμένο ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου στον τομέα της ασφάλειας, 
με ταυτόχρονη διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
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προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

Η Ευρώπη στον κόσμο: μετατροπή σε ενεργό παίκτη

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως σημαντική πολιτική, οικονομική και εμπορική 
δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· υπενθυμίζει 
ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει νέα εργαλεία για αποτελεσματικότερη 
προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· τονίζει ότι η Ένωση θα 
προσθέσει αξία στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει τις παγκόσμιες αποφάσεις 
πολιτικής μόνο αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η ενισχυμένη εξωτερική 
εκπροσώπηση πρέπει να συνδυαστεί με μεγαλύτερο εσωτερικό συντονισμό·

Επίτευξη χρηστής διακυβέρνησης

10. είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση του ενστερνισμού της Ένωσης από το κοινό πρέπει να 
γίνει κατευθυντήρια δύναμη της συλλογικής δράσης· πιστεύει ότι η επίτευξη «χρηστής 
διακυβέρνησης» είναι μακράν το ισχυρότερο μέσο της Ένωσης για να εξασφαλιστούν η 
διαρκής προσήλωση και το ενδιαφέρον των πολιτών της· 

Μέρος ΙΙ: Βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων: ο ρόλος του προϋπολογισμού της ΕΕ

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το κόστος της μη-Ευρώπης

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της παροχής 
οικονομιών κλίμακας, μπορούν να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (ΕΠΑ), 
συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων 
πολιτικής και μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες·

12. θεωρεί ότι, πέραν του ελέγχου της επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλια όπως 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να πραγματοποιείται εκτίμηση ΕΠΑ για 
κάθε νομοθετική πρόταση που έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό· επιμένει ωστόσο 
ότι η εκτίμηση ΕΠΑ πρέπει να υπερβαίνει τη λογική του ‘λογιστικού φύλλου’ και ότι 
μια πολιτική αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη δράση θα 
συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ και κατά πόσον θα 
δημιουργήσει ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά· 

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον συντονισμό των εθνικών πολιτικών· υπογραμμίζει 
ότι, για κάθε παρέμβαση, πρέπει να αξιολογείται το κατάλληλο μίγμα πολιτικής μεταξύ 
νομοθεσίας, συντονισμού και δαπανών·

14. σημειώνει τη δέσμευση της Επιτροπής να δρομολογήσει διεξοδική ανάλυση του 
‘κόστους της μη-Ευρώπης’ για τα κράτη μέλη και τους εθνικούς προϋπολογισμούς·
καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την έκθεση αυτή εγκαίρως ώστε να μπορεί να 
ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ·

15. επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ του ευρωπαϊκού και 
των εθνικών προϋπολογισμών· πιστεύει ότι ο νέος μηχανισμός συντονισμού της 
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οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής (το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο») θα 
έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των επιθυμητών συνεργειών ανάμεσα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς·

Για έναν αποτελεσματικό προϋπολογισμό

16. θεωρεί ότι, ενώ η αρχή της ΕΠΑ πρέπει να χρησιμοποιείται για να προσανατολίζει τις 
μελλοντικές αποφάσεις περί καθορισμού προτεραιοτήτων στις δαπάνες, η αποδοτική 
και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πιστώσεων πρέπει να καθοδηγεί την 
υλοποίηση των διάφορων πολιτικών και δραστηριοτήτων·

17. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα αποτελέσματα για 
την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 
βελτίωση των συνεργειών και την ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση, στην 
ανάπτυξη πολιτικών προσανατολισμένων στα αποτελέσματα, καθώς και στη 
χρησιμοποίηση της αιρεσιμότητας και, κατά περίπτωση, παραγόντων επιτυχίας και 
δεικτών επίτευξης αποτελεσμάτων·

Χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση των επενδύσεων

18. θεωρεί ότι, σε πλαίσιο έντονων περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, η προσέλκυση 
πρόσθετων κεφαλαίων θα έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των μεγάλων 
επενδύσεων τις οποίες απαιτούν οι στόχοι της πολιτικής Ευρώπη 2020· τονίζει 
ειδικότερα την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της ενωσιακής χρηματοδότησης 
με την κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους τομείς 
των μεταφορών, των δημόσιων κτιρίων και εξοπλισμού και του περιβάλλοντος, σαν 
μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού τομέα με στόχο να 
βελτιωθεί η υλοποίηση υποδομών και στρατηγικών δημόσιων υπηρεσιών· εκφράζει 
ωστόσο τον προβληματισμό του για το πρόβλημα των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και 
του οικονομικού και κοινωνικού κόστους που προκύπτουν από χρεωκοπημένες ΣΔΙΤ·

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, όπως ο 
μηχανισμός εγγύησης δανείων για σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 
(LGTT), ο μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων (RSFF) και οι 
μηχανισμοί της πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, JESSICA, JASPERS και 
JASMINE)– προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί ότι η 
Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για να επεκτείνει το σύστημα της καινοτόμου
χρηματοδότησης, βάσει μιας ακριβούς εκτίμησης των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτικών αναγκών· ζητά συνεπώς την ουσιαστική ενίσχυση του κανονιστικού, 
δημοσιονομικού και επιχειρησιακού πλαισίου των μηχανισμών αυτών, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους ως προς τη μόχλευση των επενδύσεων και 
την ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ και ως προς την επάρκεια της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της λογοδοσίας·
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21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία των 
ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη να 
αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια 
να προσελκύουν τη στήριξη που χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η υποστήριξη του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την προσέλκυση και κινητοποίηση ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πόρων για έργα ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως όσα δεν 
θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα·

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου ορίου– από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ σε εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη χρηματοδότηση 
σχεδίων μεγάλης κλίμακας και σχεδίων κατασκευής υποδομών· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για τα ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, με αξιοποίηση της 
υπάρχουσας πείρας από τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, και να συμπεριλάβει 
σαφή και διαφανή κριτήρια για την επιλεξιμότητα και την επιλογή των σχεδίων αυτών· 

Εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

23. θεωρεί ότι η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών πρέπει να 
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη βέλτιστης χρήσης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ και για την κατάστρωση και διαχείριση των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
της θέσης 2013 του προϋπολογισμού·

24. τονίζει περαιτέρω ότι η κατάστρωση προγραμμάτων δαπάνης πρέπει να δίνει μεγάλη 
έμφαση στις αρχές της σαφήνειας των στόχων, της συνοχής και συμπληρωματικότητας
των μέσων και δράσεων, της εναρμόνισης και απλούστευσης των κανόνων 
επιλεξιμότητας και εκτέλεσης, της διαφάνειας και της πλήρους και συμφωνημένης 
λογοδοσίας· 

25. τονίζει ειδικότερα ότι η απλούστευση των κανόνων και διαδικασιών πρέπει να αποτελεί 
καίρια οριζόντια προτεραιότητα και είναι πεπεισμένο ότι η αναθεώρηση του 
δημοσιονομικού κανονισμού θα έχει κρίσιμη σημασία από την άποψη αυτή·

26. τονίζει ότι η βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση πρέπει να 
υποστηριχθεί με στενή παρακολούθηση της συντελούμενης προόδου στην Επιτροπή και 
στα κράτη μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν ευθύνες στη 
διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι η αξιολόγηση των προτερημάτων και των ατελειών στα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε επιμέρους τομείς 
πολιτικής είναι απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της διαχείρισης και 
του ελέγχου των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από τα κράτη μέλη· πιστεύει επίσης 
ότι χρειάζεται βελτίωση της διαχείρισης και βελτίωση, όχι αύξηση των ελέγχων, 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

28. τονίζει ότι η θεσμική ικανότητα συγκαταλέγεται στα κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχή 
ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών της Ένωσης· θεωρεί συνεπώς 
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ότι η ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο θα μπορούσε να στηρίξει τις διαρθρωτικές προσαρμογές και να 
συμβάλει στην ομαλή και επιτυχή απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ·

Μέρος ΙΙΙ: Πολιτικές προτεραιότητες 

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις πολιτικές της 
Ένωσης και παρέχει στην Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, ιδίως στους τομείς της 
εξωτερικής δράσης, του αθλητισμού, του διαστήματος, της κλιματικής αλλαγής, της 
ενέργειας, του τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· τονίζει ότι αυτό απαιτεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους·

Ένας προϋπολογισμός που θα στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την πολιτική αναφοράς 
για το επόμενο ΠΔΠ· υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν είναι 
καθολικής εμβέλειας και δεν καλύπτει όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης· τονίζει 
το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που βασίζονται 
στις Συνθήκες και επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους· 

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως οι 
πρωταρχικοί στόχοι, οι εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία συμφόρησης και οι 
δείκτες, παραμένει πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το σύνολο πρωτοβουλιών 
είναι δυνατόν να υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τα κράτη 
μέλη στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και μέσω συγκεκριμένων και 
συνεπών νομοθετικών προτάσεων· 

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνον εάν 
έχει επαρκή χρηματοδότηση· ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ οι φιλοδοξίες 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο ειδικότερα να 
εξασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής αυτής· υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα καθήκοντα, οι πόροι και οι 
αρμοδιότητες πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να συντονιστούν αποτελεσματικά 
ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου ότι αυτά τα 
επείγοντα σχέδια δράσης διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές που 
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

33. προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη δεκαετούς στρατηγικής Ευρώπη 2020 απαιτεί επαρκή 
δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δημοσιονομικά μέσα θα 
μπορούν να ευθυγραμμίζονται κατάλληλα με τις εξελισσόμενες περιστάσεις και 
προτεραιότητες· 

Ένας προϋπολογισμός που στηρίζει την οικονομική διακυβέρνηση 

34. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του υπάρχοντος ευρωπαϊκού μηχανισμού 
χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης, δανειακές εγγυήσεις ποσού έως 60 δισ. ευρώ 
πρέπει να καλυφθούν από το περιθώριο ανάμεσα στο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων 
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και τις ετήσιες δαπάνες που εγγράφονται στον προϋπολογισμό· επισημαίνει τις 
πρόσθετες υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης 
χρηματοπιστωτικής συνδρομής προς κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης, οι οποίες πρέπει να 
καλυφθούν από το ίδιο περιθώριο· 

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να παράσχει βελτιωμένο δημοσιονομικό 
συντονισμό και συνέργειες μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, αυξάνοντας 
έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να ενισχύει τον 
οικονομικό συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και να εξασφαλίσει βελτιωμένη 
οικονομική διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, μειώνοντας έτσι την ανάγκη προσφυγής 
στον μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης·

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας πρέπει 
να οργανωθεί σε αμιγώς διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την έλλειψη 
δημοκρατικού ελέγχου και λογοδοσίας στη διακυβερνητική προσέγγιση· θεωρεί ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί μια δίοδος για ενδεχόμενη παρέμβαση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο σύστημα εγγύησης και υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 
αν ληφθεί υπόψη η ενωσιακή μέθοδος· πιστεύει ότι αυτό θα συνεπαγόταν ενδεχομένως 
τροποποίηση της απόφασης περί ιδίων πόρων· 

Γνώση για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

Έρευνα και καινοτομία

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη για να επιτευχθεί ο 
στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
(ΑΕγχΠ) σε δαπάνες Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και μιας 
“Ένωσης της Καινοτομίας”· 

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, τονωθεί και διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της 
έρευνας και ανάπτυξης στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης των σχετικών δαπανών 
από το 2013, ιδίως για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· τονίζει ότι αυτή η αύξηση 
των χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να είναι 
περισσότερο επικεντρωμένη στα αποτελέσματα και ωθούμενη από τις επιδόσεις και 
από μια ριζική απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης·

39. εκτιμά πως οι καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, αλλά 
επίσης περισσότερη ελευθερία και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· τονίζει εν 
προκειμένω τον σημαντικό ρόλο που  πρέπει να αναλάβει η ΕΤΕπ και θεωρεί 
ειδικότερα ότι πρέπει να επεκταθούν τα προϊόντα μόνιμου επιμερισμού των κινδύνων 
που προσφέρει η ΕΤΕπ μέσω του RSFF (μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό 
των κινδύνων)·

40. αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας ως φορέας βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, στοιχεία τα 
οποία επιτυγχάνει μέσω της τόνωσης της παγκοσμίως πρωτοποριακής καινοτομίας, και 
ζητεί τη διεύρυνση και αρμόζουσα χρηματοδότηση των Κοινοτήτων Γνώσης και 
Καινοτομίας· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
όσον αφορά την παροχή υπερσύγχρονης γνώσης για μελλοντικούς καινοτόμους·
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Βιομηχανία και ΜΜΕ

41. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν καίριους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, και αναγνωρίζει τον σημαντικό 
ρόλο τους στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και αναζωογόνησης της οικονομίας της 
ΕΕ· χαιρετίζει συνεπώς την έμφαση που δίνει η στρατηγική Ευρώπη 2020 στη 
βιομηχανική πολιτική, ιδίως μέσω της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και τονίζει την ανάγκη να 
ενισχυθούν οι σχετικές με τις ΜΜΕ δράσεις στις άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες·

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι επιχειρηματίες στο επίκεντρο της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020· ζητά επομένως μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου ΠΔΠ, για όλα 
τα προγράμματα και μηχανισμούς που αποσκοπούν στην προώθηση των ΜΜΕ, και 
ιδίως για το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και 
μεγαλύτερης προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ 
άλλων με διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF 
εντός του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

Ψηφιακό θεματολόγιο

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία και την 
εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών· τονίζει την ανάγκη 
να αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου και γνώσης, η λεγόμενη «πέμπτη 
ελευθερία»· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία εκτέλεση του 
ψηφιακού θεματολογίου  της Ένωσης και να συνεχισθούν οι προσπάθειες προς 
πανταχού παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας σταθερή και 
κινητή ευρυζωνική τεχνολογία για όλους τους πολίτες έως το 2020, ιδίως στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές· 

Ουρανός και διάστημα

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον τομέα αυτό: τα 
ευρωπαϊκά συστήματα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης (Galileo και Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), η Παγκόσμια Παρακολούθηση 
του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης χρονικής καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη διάρκεια των 
περιόδων δημοσιονομικού προγραμματισμού·

Οι κατάλληλες δεξιότητες για το αυριανό εργατικό δυναμικό

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, της 
κινητικότητας και των προγραμμάτων διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα αποτελούσε 
ουσιαστική συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην επίτευξη του βασικού 
στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό απασχόλησης 75 %·
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46. πιστεύει ότι η εμβληματική πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας θα 
επέτρεπε ευρύτερη εστίαση στους νέους, σε όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, 
στους ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να 
χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού· 

Βιώσιμη ανάπτυξη

Κοινή γεωργική πολιτική

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι προσανατολισμένη 
στην επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ 
μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο αυτό λειτουργώντας 
συμπληρωματικά· τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
η οποία καθορίζει τους στόχους της και τα καθήκοντά της· 

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την εξασφάλιση 
ποικίλων δημόσιων αγαθών πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι η κατοχύρωση 
της επισιτιστικής ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση καλλιεργούμενων γαιών σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, η διαμόρφωση της ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση της 
βιοποικιλότητας και της  διαβίωσης των ζώων και η καταπολέμηση της πληθυσμιακής 
αποψίλωσης της υπαίθρου·

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με στόχο μια 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ άλλων με δικαιότερη κατανομή των άμεσων 
πληρωμών μέσω ενίσχυσης της αιρεσιμότητας για την παροχή των δημόσιων αγαθών 
που αναμένει η κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες πληρωμές για εξασφάλιση 
βέλτιστης απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το οικονομικό 
έτος 2013 θα έπρεπε τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την επόμενη περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και των άλλων χρηματοδοτήσεων συνοχής και διαρθρωτικών παρεμβάσεων 
προκειμένου να ενισχυθεί μια εδαφική προσέγγιση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερες συνέργειες όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μη συνδεόμενων με τη γεωργία από το ΕΓΤΑΑ και 
άλλους συναφείς μηχανισμούς·

Αλιεία

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας και οι δραστηριότητές του συχνά αποτελούν τη 
μοναδική βάση επιβίωσης και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, νησιωτικές και 
απομονωμένες περιοχές· θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι μεσοπρόθεσμοι και 
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μακροπρόθεσμοι στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) για έναν σταθερό και 
βιώσιμο αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάκαμψη των 
αλιευτικών αποθεμάτων και να καλυφθούν οι κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να μετατοπιστεί η 
στήριξη προς βιωσιμότερες αλιευτικές πρακτικές και αναμένει ότι οι δαπάνες που 
συνδέονται με την οικονομική διαφοροποίηση σε περιοχές παρακμάζουσας αλιείας και 
οι δαπάνες για τον συντονισμό των ελέγχων θα αυξηθούν κατά την περίοδο του 
επόμενου ΠΔΠ· 

Κλιματική αλλαγή και επάρκεια φυσικών πόρων

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να ηγηθεί του μετασχηματισμού στην κατεύθυνση μιας 
βιώσιμης οικονομίας και να προωθήσει τη μετάβαση προς μια κοινωνία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και να εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι 
αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
την αποκέντρωση του ενεργειακού εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων· 

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα ενσωματώνει μέτρα 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε όλους τους συναφείς τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί συνεπώς ότι οι δράσεις 
για το κλίμα πρέπει να ενταχθούν σε όλους τους συναφείς τομείς δαπάνης·

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την καθιέρωση 
περιβαλλοντικών κριτηρίων και την αύξηση της απόδοσης των πόρων και της 
ενεργειακής απόδοσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί έναν 
από τους κεντρικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 

56. υποστηρίζει συνεπώς την υπόδειξη, που συμπεριέλαβε η Επιτροπή στην ανασκόπηση 
του προϋπολογισμού, για την ενσωμάτωση υποχρέωσης να εξακριβώνεται με διαφανή 
τρόπο κατά πόσον τα τομεακά προγράμματα έχουν προωθήσει τους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους 20/20/20 που προβλέπονται στη στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας ‘Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους’· 

Ενέργεια

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να αυξηθεί· 
πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να παραμείνουν βασικές 
προτεραιότητες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς 
και να εξασφαλίσει την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού πολιτικής· 
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58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της ενέργειας για να αναπτυχθεί μια καθαρή και 
προσιτή σε όλους ενέργεια· υπογραμμίζει την έλλειψη χρηματοδότησης για το ήδη 
εγκριθέν Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET) και ζητεί την πλήρη 
υλοποίησή του κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ· 

Μια συνδεδεμένη Ευρώπη

Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής υποδομής, ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία διασυνδέσεων, που 
είναι απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του ανεφοδιασμού και την επίτευξη των ενεργειακών και 
κλιματικών στόχων· πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις, 
ύψους περίπου 1 τρισ. ευρώ·  τονίζει την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής υποδομής που 
έχουν βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη· 

Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν σημαντική ΕΠΑ, 
καθώς συμβάλλουν στην άρση των σημείων συμφόρησης και εξασφαλίζουν 
διασυνοριακή υποδομή στην οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη μόνα τους· θεωρεί 
συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις από το 
Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών αρχών της 
ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών·

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να μετατοπιστούν οι ροές 
εμπορευμάτων και επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές μεταφορών, με 
ταυτόχρονη αποδοτική αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης τρόπων μεταφοράς· 
θεωρεί ότι η επικείμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες της ΕΕ 
προκειμένου να υλοποιηθεί μια γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου·

Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου ότι η 
εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης και είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές και 
επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια σύγχρονη 
πολιτική συνοχής θα πρέπει να αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να 
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ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και να προωθήσει 
επιτόπιες συνέργειες με τις άλλες πολιτικές και μέσα· 

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη πολιτική 
συνοχής αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής· 
τονίζει ότι η πολιτική της συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, συμβάλλει 
σημαντικά στην κάλυψη των τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
δηλαδή της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· 

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη απαίτησή του να παραμείνουν, στο επόμενο 
ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον προϋπολογισμό 
συνοχής και να μην επιστραφούν στα κράτη μέλη· 

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα 
σύστημα περισσότερο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ ό,τι το τρέχον 
σύστημα των πόρων «ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν προκειμένω την πρόθεση της 
Επιτροπής να συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια –στο πλαίσιο των 
συμβάσεων αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης και των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων– για συγκεκριμένους όρους και αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη 
των στόχων που έχουν τεθεί· 

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του συντονισμού και η 
δημιουργία μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· 
πιστεύει επομένως ότι η δημιουργία κοινού στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για τη συνοχή· 

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των τοπικών οικονομικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων·  τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας ενισχυμένης και πιο 
εστιασμένης προσέγγισης στην αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή· 

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη μείωση της 
πολυπλοκότητας και της διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια διαφανέστερη και 
αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, δήμων και περιφερειών· 
ζητεί, βάσει της αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των ελέγχων να είναι ανάλογη με 
τον κίνδυνο παρατυπιών· 
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70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο επικεντρωμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση 
στην πολιτική συνοχής και ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης όσον αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η κατάρτιση συγκεκριμένων 
και μετρήσιμων δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τη 
στάθμιση της πραγματικής προόδου που συντελείται στην κατεύθυνση των 
συμφωνημένων στόχων· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, συνεχή αξιολόγηση και αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή οποιασδήποτε μακροοικονομικής αιρεσιμότητας 
συνδεόμενης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις χρηματοδοτήσεις 
συνοχής, καθώς αυτό θα αντιστρατευόταν τους ίδιους τους στόχους που οφείλει να 
επιδιώκει η πολιτική συνοχής· 

72. ανησυχεί ιδιαίτερα για την αργόρρυθμη έναρξη των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 
ξεκίνημα κάθε περιόδου προγραμματισμού εξαιτίας, μεταξύ άλλων, μιας φάσης κατά 
την οποία υπάρχει επικάλυψη με την περάτωση των προηγούμενων προγραμμάτων· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να επιλυθεί εγκαίρως, 
μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων που συντελούν στις καθυστερήσεις αυτές· 

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα·

Ιθαγένεια

Προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ποικιλομορφίας

74. τονίζει ότι η προαγωγή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και ότι συμβάλλει σε καλύτερη κατανόηση των 
ευκαιριών που προσφέρουν οι πολιτικές της Ένωσης·

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους νέους και τον πολιτισμό αποτελούν θεμελιώδεις 
προτεραιότητες, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· τονίζει ότι οι 
δυνατότητες των πολιτικών αυτών θα αξιοποιηθούν πλήρως μόνο εφόσον παρέχεται 
επαρκής χρηματοδότηση· 

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

76. επισημαίνει ότι η οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης μπορεί 
να ευδοκιμήσει μόνο σε ένα σταθερό, σύννομο και ασφαλές περιβάλλον, το οποίο 
κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες· θεωρεί συνεπώς ότι οι αποτελεσματικές 
εσωτερικές πολιτικές αποτελούν προϋπόθεση της οικονομικής ανάκαμψης και 
θεμελιώδες στοιχείο σε ένα ευρύτερο πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο· υπογραμμίζει 
τον σημαντικό ρόλο των ‘εσωτερικών’ πολιτικών στην εξωτερική διάσταση της 
Ένωσης· 

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης στα πιεστικά προβλήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και στη δι8αχείριση των εξωτερικών συνόρων 



PE458.649v02-00 18/29 PR\859160EL.doc

EL

της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση και με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ όλων των 
κρατών μελών· 

78. επισημαίνει ότι το μερίδιο της χρηματοδότησης του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης στον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι σχετικά μικρό και τονίζει ότι στο 
μελλοντικό ΠΔΠ πρέπει να διατεθεί στις πολιτικές αυτές κατάλληλη και αντικειμενικά 
δικαιολογημένη χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί η Ένωση να πραγματοποιήσει τις 
δραστηριότητές της, ιδίως τις σχετιζόμενες με τα νέα καθήκοντα, όπως προβλέπεται στο 
Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Η Ευρώπη στον κόσμο

79. εκφράζει εκ νέου τη βαθειά του ανησυχία για τη χρόνια υποχρηματοδότηση και τα 
οξύτατα προβλήματα ευελιξίας στην υλοποίηση των εξωτερικών δραστηριοτήτων της 
Ένωσης,  εξαιτίας του απρόβλεπτου των εξωτερικών γεγονότων και των 
επανειλημμένων διεθνών κρίσεων και καταστάσεων ανάγκης· τονίζει συνεπώς την 
ανάγκη να κλείσει το χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών και των πόρων της Ένωσης στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής, με την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων 
και αποτελεσματικών μηχανισμών ευελιξίας ώστε να μπορεί η Ένωση να αποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις και στα απρόοπτα συμβάντα· επαναλαμβάνει ότι οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων δεσμεύσεων και καθηκόντων που αναλαμβάνει η 
Ένωση πρέπει να προστίθενται στα προγραμματισμένα ποσά, ώστε να μην τίθενται σε 
κίνδυνο οι υπάρχουσες προτεραιότητες· 

80. επισημαίνει την αναντιστοιχία ανάμεσα στο ύψος της χρηματοδοτικής συνδρομής της 
Ένωσης παγκοσμίως και τη συχνά περιορισμένη επιρροή της στις συναφείς 
διαπραγματεύσεις, και τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο πολιτικός ρόλος και η επιρροή 
της Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και στα διεθνή φόρουμ· 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ πρέπει να 
διέπεται από την αρχή της αποδοτικότητας του κόστους και να επιδιώκει τη 
δημοσιονομική ουδετερότητα»1· τονίζει συνεπώς ότι η νέα υπηρεσία πρέπει να 
αξιοποιεί πλήρως την αύξηση αποτελεσματικότητας που προκύπτει από τη 
συγκέντρωση πόρων σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες με τα κράτη μέλη, 
ώστε να αποδείξει την πραγματική προστιθέμενη αξία της διπλωματίας της Ένωσης·

Καταπολέμηση της φτώχειας

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο συλλογικός στόχος για δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια 
ύψους 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, εμπίπτουν στην περίοδο του 
επόμενου ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 

                                               
1 Απόφαση 11665/1/10 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2010 για τον καθορισμό της οργάνωσης και 
της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. 
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αναπτυξιακής βοήθειας και χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει η Ένωση να 
ανταποκριθεί στις διεθνείς αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 
(ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε συνολική μείωση των δαπανών για την ανάπτυξη και πρέπει να 
εξασφαλίσει προβλεψιμότητα· 

Προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της ΕΕ παγκοσμίως

84. τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις ιδρυτικές αρχές και 
αξίες της Ένωσης, και συγκεκριμένα στη δημοκρατία, στον σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και στο κράτος δικαίου· επαναλαμβάνει ότι η Ένωση πρέπει να 
εφοδιαστεί με επαρκή και στοχευμένα μέσα για την προώθηση των αξιών αυτών σε όλο 
τον κόσμο·

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και αποτελεσματικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες 
πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο της Ένωσης· τονίζει 
ότι χρειάζονται αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις προκειμένου να ανταποκριθεί η 
Ένωση στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της δημοκρατικής μετάβασης και 
εδραίωσης, καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της έναντι των γειτόνων της· 

86. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να προσαρμόσει γρήγορα την πολιτική της έναντι 
των αναδυόμενων παγκόσμιων δυνάμεων και να αναπτύξει νέες στρατηγικές 
συμπράξεις μαζί τους· επικροτεί συνεπώς την πρόταση της Επιτροπής για το ICI+, 
τονίζοντας ότι ο συνολικός στόχος του νέου μέσου πρέπει να είναι η μείωση της 
διάθεσης ΔΑΒ προς τις χώρες αυτές και η προώθηση άλλων δραστηριοτήτων 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

Απόκριση σε καταστάσεις κρίσης

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί· πιστεύει 
ότι ο υπάρχων Μηχανισμός Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο για άμεση 
απόκριση της Ένωσης σε καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα έπρεπε να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση σε πιο μακροπρόθεσμες προληπτικές δράσεις, ιδίως με 
γεωγραφικά προγράμματα αμεσότερης απόκρισης·

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις της 
ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για το μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας και το αποθεματικό έκτακτης 
βοήθειας· 

Διοίκηση

89. πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο Ένωσης όσο και εθνικό, 
αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που θέτει η 
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στρατηγική Ευρώπη 2020· καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει σαφή ανάλυση των 
διοικητικών δαπανών για την περίοδο μετά το 2013, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
προσπάθειες εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, τα νέα καθήκοντα και τις νέες 
αρμοδιότητες που αποδίδει στην Ένωση η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και την 
αυξημένη αποδοτικότητα που μπορεί να προκύψει από μια βέλτιστη χρήση των 
ανθρώπινων πόρων, ιδίως μέσω αναδιάταξης·

Μέρος IV: Οργάνωση και διάρθρωση του δημοσιονομικού πλαισίου 

Μια διάρθρωση που να αντανακλά τις προτεραιότητες 

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να διευκολύνει 
τη συνέχεια του προγραμματισμού και να αποφεύγει τις ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ· 
επιμένει εν προκειμένω ότι χρειάζεται να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ριζικές 
αλλαγές και να επιδιωχθεί εδραίωση και βελτίωση της σημερινής διάρθρωσης· 

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την πολιτική 
αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση πρέπει να 
αντανακλά και να προβάλλει πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 οι 
οποίες αφορούν την έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη· προτείνει 
επομένως να συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες οι πολιτικές που σχετίζονται με 
τη στρατηγική Ευρώπη 2020· 

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο τρόπο και 
να εφοδιάζονται οι μείζονες πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο πλαίσιο 
του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι που μεταξύ 
άλλων θα ευνοούσε έναν καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες συνέργειες εφαρμογής 
αναμεταξύ τους· προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που να περιλαμβάνει τις πολιτικές 
που σχετίζονται με τη γνώση· έναν δεύτερο υποτομέα που να περιλαμβάνει τις 
πολιτικές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την αποδοτική αξιοποίηση των 
πόρων· και έναν τρίτο υποτομέα αφιερωμένο στην πολιτική συνοχής, ο οποίος να 
αντανακλά τον οριζόντιο χαρακτήρα της και τη συμβολή της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

93. θεωρεί ότι, αν ληφθεί υπόψη ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι θα είναι 
κατάλληλα ευθυγραμμισμένοι με τη βαθμιαία ανάπτυξη της στρατηγικής, έχει 
θεμελιώδη σημασία να εξασφαλιστεί υψηλότερος βαθμός ευελιξίας μεταξύ των τριών 
υποτομέων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

94. υπενθυμίζει τις δυσκολίες που αναφύονται όταν διάφορα μάλλον μικρά προγράμματα 
συγκεντρώνονται σε έναν μικρό υποτομέα· προτείνει κατά συνέπεια να συνενωθούν σε 
έναν μόνο υποτομέα οι υποτομείς 3α (ιθαγένεια) και 3β (ελευθερία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη) του ΠΔΠ 2007-2013·

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί ένας νέος τομέας για τη χρηματοπιστωτική 
διακυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί μια δίοδος για την ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013·
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πιστεύει ακράδαντα ότι μια απλή διακυβερνητική προσέγγιση δεν επαρκεί και ότι θα 
υπονόμευε την αρχή της συλλογικής αλληλεγγύης·

96. ζητεί να διατηρηθεί ένας τομέας για τις εξωτερικές πολιτικές·

97. ζητεί να διατηρηθεί ένας τομέας για τη διοίκηση· 

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)
1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την απασχόληση
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την έρευνα και καινοτομία, την 
εκπαίδευση και διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, καθώς και οι 
κοινωνικές πολιτικές.
1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, 
την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις μεταφορές. 
1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση
Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής (οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής).

2. Ιθαγένεια
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία 
και την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο
Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση

Απόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες: ευελιξία

99. επαναλαμβάνει τη θέση του που είχε συμπεριληφθεί στο ψήφισμά του της 25ης 
Μαρτίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου 
2007-20131, ότι περισσότερη ευελιξία εντός και μεταξύ των τομέων είναι απολύτως 
αναγκαία για τις λειτουργικές ικανότητες της Ένωσης, όχι μόνο για την αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων αλλά και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
εντός των θεσμικών οργάνων·

Ενδιάμεση επισκόπηση

100. τονίζει την ανάγκη μιας ενδιάμεσης επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη ανάλυση 
και απολογισμό της λειτουργίας του ΠΔΠ·  υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η ενδιάμεση 

                                               
1 ΕΕ C 117 Ε, 06.05.10, σ. 95.
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επισκόπηση πρέπει να γίνει νομικά δεσμευτική υποχρέωση προβλεπόμενη στον 
κανονισμό του ΠΔΠ, με ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει πλήρη συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου υπό την ιδιότητά του ως νομοθετικής και δημοσιονομικής αρχής· τονίζει 
ότι, αν η επισκόπηση διαπιστώσει ανεπάρκεια των ανώτατων ορίων για το υπόλοιπο της 
περιόδου, πρέπει να υπάρχει πραγματική δυνατότητα αναθεώρησής τους·

Αναθεώρηση των ανώτατων ορίων

101. επιμένει ότι ο βαθμός ευελιξίας που παρέχεται σήμερα από τον μηχανισμό 
αναθεώρησης εξαρτάται από τη διαδικασία προσφυγής σε αυτόν και προσκρούει σε 
γενική απροθυμία του Συμβουλίου να τον χρησιμοποιήσει· θεωρεί απαραίτητο –
προκειμένου να εξακολουθήσει η προσαρμογή των ανώτατων ορίων να είναι μια 
ρεαλιστική δυνατότητα– να προβλέπεται στους μελλοντικούς μηχανισμούς 
αναθεώρησης μια απλουστευμένη διαδικασία για αλλαγές κάτω από ένα συμφωνημένο 
όριο· ζητεί επιπλέον να διατηρηθεί η δυνατότητα αύξησης του συνολικού ανώτατου 
ορίου του ΠΔΠ·

Εξασφάλιση επαρκών περιθωρίων και ευελιξίας εντός των ορίων

102. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστούν επαρκή αποθεματικά για κάθε τομέα· 
σημειώνει με ενδιαφέρον την πρόταση της Επιτροπής να καθορίσει πάγιο ποσοστό για 
τα περιθώρια· θεωρεί ωστόσο ότι η επιλογή αυτή θα μπορούσε να προσφέρει 
μεγαλύτερη ευελιξία μόνο αν τα μελλοντικά ανώτατα όρια καθοριστούν σε αρκετά 
υψηλό επίπεδο, με πρόβλεψη για τέτοια πρόσθετη ευχέρεια χειρισμών·

103. επισημαίνει ότι η ευελιξία εντός των ορίων πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο και 
επικροτεί τις προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο της επισκόπησης του 
προϋπολογισμού, και ειδικότερα:

- την ευχέρεια ανακατανομής για τη μεταφορά μεταξύ τομέων κατά τη διάρκεια 
ενός δεδομένου έτους, εντός καθορισμένου ορίου·

- τη δυνατότητα μεταφοράς αχρησιμοποίητων περιθωρίων από το ένα έτος στο 
άλλο – και πάλι εντός καθορισμένων ορίων·

- την ευχέρεια εμπροσθοβαρούς ή οπισθοβαρούς δαπάνης στο πλαίσιο της 
πολυετούς συνολικής χρηματοδότησης ενός τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αντικυκλική παρέμβαση και μια πρόσφορη απόκριση σε μείζονες κρίσεις·

επιμένει ωστόσο ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει να συμπληρωθούν από αυξημένη 
ευελιξία μεταξύ υποτομέων·

104. επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι 
ώστε να επιτρέπει την αποτελεσματική χρησιμοποίηση αυτών των μέσων·

Μηχανισμοί ευελιξίας

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος συστήματος 
μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο Ευελιξίας,  Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
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Παγκοσμιοποίηση, Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποθεματικό 
Έκτακτης Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της χρησιμοποίησής τους και με επαρκή χρηματοδότησή τους,  
καθώς και με ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών στο μέλλον· επιμένει ότι η 
κινητοποίηση τέτοιων πρόσθετων πόρων χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από την 
κοινοτική μέθοδο·

106. πιστεύει ότι το Μέσο Ευελιξίας, ο πληρέστερα υλοποιημένος από τους μηχανισμούς 
ευελιξίας, υπήρξε απαραίτητος για την παροχή πρόσθετης ευελιξίας· προτείνει να 
αυξηθεί σημαντικά το αρχικό ποσό για το Μέσο Ευελιξίας, με μετέπειτα ετήσια αύξηση 
κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ, και να διατηρηθεί η δυνατότητα μεταφοράς 
αχρησιμοποίητου ετήσιου ποσού έως το έτος n+2·

107. σημειώνει ότι, τα τελευταία χρόνια, τα διαθέσιμα ποσά για την αντιμετώπιση 
επειγουσών καταστάσεων φυσικής και ανθρωπιστικής καταστροφής ήταν ανεπαρκή· 
ζητεί συνεπώς ουσιώδη αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης για το αποθεματικό 
έκτακτης βοήθειας, καθώς και δυνατότητα πολυετούς κινητοποίησης του μέσου αυτού·

Διάρκεια του ΠΔΠ

108. υπογραμμίζει ότι η επιλογή της διάρκειας του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη, αφενός, τις συνέπειές του για τους κύκλους προγραμματισμού και για 
την υλοποίηση των επιμέρους πολιτικών και, αφετέρου, την επάρκεια των μηχανισμών 
ευελιξίας και αναθεώρησης, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στη σταθερότητα, 
τη μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα και την ευελιξία· 

109. υπενθυμίζει ότι η βούλησή του είναι να ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η 
διάρκεια του ΠΔΠ με τη διάρκεια των πολιτικών κύκλων των θεσμικών οργάνων, για 
λόγους δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης· τονίζει ωστόσο ότι ένας πενταετής 
κύκλος θα ήταν ενδεχομένως πολύ μικρός για τις πολιτικές που χρειάζονται 
περισσότερο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό (π.χ. συνοχή, γεωργία, ΔΕΔ) και δεν θα 
ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις κύκλου ζωής αυτών των πολιτικών όσον 
αφορά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση·

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην επισκόπηση 
του προϋπολογισμού, θα πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και προβλεψιμότητα για 
την περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, καθώς τα συνολικά ανώτατα 
όρια και τα βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη 
δυσκαμψία του ΠΔΠ και θα έκανε εξαιρετικά δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις· θεωρεί επομένως ότι η δυνατότητα ενός δεκαετούς κύκλου θα μπορούσε 
να εξεταστεί μόνο αν επιτυγχανόταν συμφωνία με το Συμβούλιο για ένα μέγιστο 
επίπεδο ευελιξίας, συνδεόμενης με μακροχρονιότερη περίοδο, και η συμφωνία αυτή 
ενσωματωνόταν στον κανονισμό για το ΠΔΠ·

111. είναι της γνώμης ότι ένα νέο 7ετές ΠΔΠ, για την περίοδο έως το2020, θα ήταν 
προτιμότερο, καθώς θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα 
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των προγραμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
αλλά και να αντιπροσωπεύσει μια σαφή σύνδεση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020· 
τονίζει ωστόσο ότι η δυνατότητα αυτή υπόκειται στην ύπαρξη επαρκών συνολικών 
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ανώτατων ορίων και επαρκούς και κατάλληλα χρηματοδοτημένης ευελιξίας εντός και 
εκτός του πλαισίου, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την 
περίοδο 2007-2013· 

Μέρος V: Αντιστοίχιση των φιλοδοξιών με τους πόρους: η σύνδεση ανάμεσα στις δαπάνες 
και την αναμόρφωση της χρηματοδότησης της ΕΕ

Επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι

112 είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι το ‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως 
ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, δεν πρέπει να θεωρείται βιώσιμη δυνατότητα, καθώς θα 
παρεμπόδιζε την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων της Ένωσης και θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε λιγότερο αποδοτικές δαπάνες από τα επιμέρους κράτη μέλη·

113. επαναλαμβάνει ότι, χωρίς επαρκείς πρόσθετους πόρους για το ΠΔΠ της περιόδου μετά 
το 2013, η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες 
προτεραιότητες πολιτικής, και ειδικότερα σε όσες συνδέονται με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020, στα νέα καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και, κατά 
μείζονα λόγο, σε απρόβλεπτα γεγονότα·

114. θεωρεί ότι το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, που ορίστηκε 
ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών μελών, παρέχει 
επαρκή δημοσιονομική ευχέρεια για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές και να 
καθοριστούν αναλόγως τα ανώτατα όρια του επόμενου ΠΔΠ·

Επαρκές, απλούστερο και δικαιότερο σύστημα χρηματοδότησης

115. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, «ο προϋπολογισμός 
χρηματοδοτείται στο ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων εσόδων, από ιδίους 
πόρους.»· τονίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το σύστημα των ιδίων πόρων, 
αντικαθιστώντας βαθμιαία τους γνήσιους ιδίους πόρους με εθνικές εισφορές, δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στο καθαρό υπόλοιπο μεταξύ κρατών μελών κι έτσι αποδυναμώνει 
το ευρωπαϊκό κοινό συμφέρον· τονίζει την ανάγκη μιας αναμόρφωσης των εσόδων, 
προκειμένου αυτά να επανευθυγραμμιστούν βαθμιαία με το πνεύμα της Συνθήκης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα δικαιότερο, 
διαφανέστερο και απλούστερο σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία κατάργηση των 
υπαρχουσών εξαιρέσεων και των μηχανισμών διόρθωσης και η καθιέρωση ενός ή 
περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν απαραίτητα βήματα
στην κατεύθυνση αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη επιδίωξη πρέπει να είναι το να 
εισπράττει η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο 
αυτόνομο και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά το μέγεθος 
του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά την εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου μίγματος 
πόρων για τη χρηματοδότηση των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι το νέο σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα φορολογικά βάρη για τους 
πολίτες και ότι θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια οικονομικά·
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118. σημειώνει τους ενδεχόμενους νέους ιδίους πόρους που προτείνει η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της για την επισκόπηση του προϋπολογισμού· αναμένει τα συμπεράσματα 
της ανάλυσης αντικτύπου των δυνατοτήτων αυτών, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει 
να εξεταστούν και οι σχετικοί μηχανισμοί είσπραξης, ενόψει της υποβολής νομοθετικής 
πρότασης από την Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2011·

Μέρος VΙ: Προς μια εύρυθμη και αποτελεσματική διαδικασία διοργανικής 
διαπραγμάτευσης

119. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η έγκριση του Κοινοβουλίου 
με την πλειοψηφία των μελών που το αποτελούν είναι υποχρεωτική για τη θέσπιση του 
ΠΔΠ από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα·

120. υπογραμμίζει τις αυστηρές απαιτήσεις πλειοψηφίας τόσο για το Κοινοβούλιο όσο και 
για το Συμβούλιο, και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί πλήρως η 
Συνθήκη, η οποία απαιτεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μέσω 
της διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπιση του ΠΔΠ, να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 
τον σκοπό αυτό· επικροτεί εν προκειμένω τη δέσμευση των προεδριών του 
Συμβουλίου1 να διευθύνουν τη διαδικασία κατάρτισης του μελλοντικού ΠΔΠ με 
πνεύμα δεκτικότητας και εποικοδομητικής συνεργασίας με το Κοινοβούλιο·

121. προτρέπει συνεπώς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμμορφωθούν προς τη 
Συνθήκη και να καταβάλουν κάθε απαιτούμενη προσπάθεια για την ταχεία επίτευξη 
συμφωνίας με το Κοινοβούλιο όσον αφορά μια λειτουργική μέθοδο εργασίας για τη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ· επισημαίνει εκ νέου τη σύνδεση ανάμεσα σε 
μια μεταρρύθμιση των εσόδων και μια μεταρρύθμιση των εξόδων και ζητεί κατά 
συνέπεια μια σταθερή δέσμευση του Συμβουλίου να συζητήσει, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, τις προτάσεις σχετικά με τους νέους ιδίους πόρους·

°

°         °

122. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και τα άλλα ενδιαφερόμενα κύρια και επικουρικά όργανα, καθώς επίσης στις 
εθνικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

                                               
1 Επιστολή του πρωθυπουργού Yves Leterme στον Πρόεδρο Buzek, 8 Δεκεμβρίου 2010.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής προσπάθησε με αυτό το σχέδιο έκθεσης να αναλύσει και να συναγάγει 
συμπεράσματα από τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της 
επιτροπής SURE, προκειμένου να διατυπώσει κάποιες πρώτες απαντήσεις και πολιτικούς 
προσανατολισμούς για τα ποικίλα θέματα που περιλαμβάνονται στην εντολή της επιτροπής. 
Τη στιγμή που η επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την εξέταση όλων αυτών των 
πτυχών, το περιεχόμενο του παρόντος σχεδίου έκθεσης δεν αποσκοπεί στη διατύπωση 
οριστικών θέσεων αλλά στη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης βάσης για την επίτευξη 
ευρείας συναίνεσης στο Κοινοβούλιο. 

Εισαγωγή
Ποτέ οι Ευρωπαίοι δεν ήταν περισσότερο απαιτητικοί απέναντι στην ΕΕ και περισσότερο 
επικριτικοί για τις επιδόσεις της. Το αίσθημα του κοινού ότι η ΕΕ είναι δική του υπόθεση θα 
επανέλθει μόνο όταν οι πολίτες μας θα είναι βέβαιοι ότι οι αξίες και τα συμφέροντά τους 
εξυπηρετούνται καλύτερα από την Ένωση. Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) πρέπει να συμβάλει ώστε να καταδειχθεί στους ευρωπαίους πολίτες ότι η Ένωση έχει 
την ικανότητα να σκέπτεται και να δρα για την εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων 
συμφερόντων τους, καθώς και να παράγει απτά αποτελέσματα με την εξασφάλιση στέρεης 
ανάπτυξης και εσωτερικής συνοχής.

Η κρίση και οι σοβαροί περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν δυσκολέψει για ορισμένα 
κράτη μέλη την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης, όχι μόνο για την ανάπτυξη της δικής 
τους οικονομίας αλλά και για την προώθηση της πλήρους συμμετοχής τους στην εσωτερική 
αγορά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί η δράση της ΕΕ είναι σήμερα περισσότερο 
αναγκαία παρά ποτέ. Η ΕΕ, που περιορίζεται λιγότερο στη δράση της από την καθημερινή 
οικονομική, χρηματοπιστωτική και πολιτική πραγματικότητα, βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση 
για να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να κινητοποιήσει τις απαιτούμενες 
δαπάνες.

Ο ρόλος του προϋπολογισμού της ΕΕ
Σε πλαίσιο όπου πολλά κράτη μέλη αναλαμβάνουν δύσκολες δημοσιονομικές προσαρμογές, 
η συνηγορία υπέρ του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο τεκμηριωμένη 
παρά ποτέ. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (ΕΠΑ), να τελεί υπό υγιή διαχείριση και να κινητοποιεί όσο το 
δυνατόν περισσότερους δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. 

Προκλήσεις και πολιτικές προτεραιότητες
Είτε εξετάζουμε τη σχετική δημογραφική και οικονομική παρακμή είτε την αλλαγή του 
κλίματος είτε τις ενεργειακές ελλείψεις, οι προκλήσεις δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές και
να αντιμετωπιστούν ορθά εάν δεν τοποθετηθούν στο περιφερειακό και πλανητικό τους 
πλαίσιο. Εκεί μπορεί να αποδείξει την αξία της ως οντότητα η ΕΕ, καθώς είναι κάτι πολύ 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών μελών της. Η επιτυχία όμως θα είναι δυνατή μόνο 
με τη συνεργασία μεταξύ μας· οι προκλήσεις που μας περιμένουν είναι πολύ μεγάλες για να 
αντιμετωπιστούν από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα χωριστά. 
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Η απόκριση της ΕΕ στις προκλήσεις αυτές είναι η στρατηγική Ευρώπη 2020. Μια στρατηγική 
που θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να βγει ισχυρότερη, 
μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ο εισηγητής πιστεύει συνεπώς ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 
πρέπει να αποτελεί την πολιτική αναφοράς για το ΠΔΠ μετά το 2013 και ότι το ΠΔΠ πρέπει 
να αντανακλά τις φιλοδοξίες της στρατηγικής αυτής.. Το ΠΔΠ πρέπει επίσης να αντανακλά 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, που ενισχύει τις πολιτικές της ΕΕ και 
δημιουργεί νέα πεδία αρμοδιότητας.

Πάνω στη βάση αυτή, ο εισηγητής προσδιορίζει ορισμένες βασικές προτεραιότητες για το 
επόμενο ΠΔΠ, ομαδοποιημένες γύρω από τις ακόλουθες θεματικές: γνώση για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση· βιώσιμη ανάπτυξη· συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση· 
ιθαγένεια· και η Ευρώπη στον κόσμο. Για κάθε προτεραιότητα, ο εισηγητής προσδιορίζει 
δημοσιονομικούς και νομοθετικούς προσανατολισμούς. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι τα ποσά 
που διατίθενται για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και την πολιτική συνοχής στο 
επόμενο ΠΔΠ δεν πρέπει να είναι μικρότερα απ’ όσο στην τρέχουσα περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Διάρθρωση
Η διάρθρωση του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ, όπως ιδίως την έλλειψη 
ευελιξίας εντός των τομέων. Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, η διάρθρωση αυτή πρέπει 
επίσης να αντανακλά και να προβάλλει πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 οι 
οποίες αφορούν την έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη. Βάσει των 
απαιτήσεων αυτών, ο εισηγητής προτείνει:
- να συγκεντρωθούν σε έναν μόνο τομέα όλες οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 

στρατηγική Ευρώπη 2020·
- να δημιουργηθούν, στο πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις υποτομείς με τις συναφείς 

πολιτικές· προκειμένου να αποκτήσουν οι σημαντικότερες πολιτικές δαπανών ένα 
σταθερό πλαίσιο δημοσιονομικού προγραμματισμού, να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία σε 
τρεις υποτομείς ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι θα είναι κατάλληλα 
ευθυγραμμισμένοι με τη βαθμιαία ανάπτυξη της στρατηγικής 2020·

- να διατηρηθούν οι τομείς για την ιθαγένεια (χωρίς υποτομείς), για την εξωτερική δράση 
και για τη διοίκηση·

- να δημιουργηθεί ένας νέος υποτομέας για την ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013.

Ευελιξία και διάρκεια
Ο εισηγητής πιστεύει ότι περισσότερη ευελιξία εντός και μεταξύ των τομέων είναι απολύτως 
αναγκαία για τις λειτουργικές ικανότητες της Ένωσης. Μια ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να 
γίνει νομικά δεσμευτική υποχρέωση, με πραγματική δυνατότητα αναθεώρησης των ανώτατων 
ορίων σύμφωνα με την απόφαση περί ιδίων πόρων. Οι μηχανισμοί αναθεώρησης πρέπει να 
προβλέπουν μια απλουστευμένη διαδικασία για αλλαγές κάτω από ένα συμφωνημένο όριο. 
Επιπλέον, η ευελιξία εντός των ανώτατων ορίων πρέπει να ενισχυθεί με όλους τους δυνατούς 
τρόπους. Τέλος, έχει κρίσιμη σημασία η διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος συστήματος 
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των εκτός προϋπολογισμού μηχανισμών ευελιξίας, με περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή χρηματοδότησή τους. 

Το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να επιτυγχάνει κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα, τη 
μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα και την ευελιξία. Η ευελιξία και η διάρκεια συνδέονται 
λοιπόν στενά. 

Ο εισηγητής υπενθυμίζει μεν ότι εδώ και πολύ καιρό η βούληση του Κοινοβουλίου είναι να 
ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η διάρκεια του ΠΔΠ με τη διάρκεια των πολιτικών 
κύκλων των θεσμικών οργάνων, για λόγους δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης, αλλά 
θεωρεί ότι ένας πενταετής κύκλος θα ήταν ενδεχομένως πολύ μικρός για τις πολιτικές που 
χρειάζονται περισσότερο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και δεν θα ανταποκρινόταν στις 
απαιτήσεις κύκλου ζωής τους. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα ενός δεκαετούς κύκλου 
θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο αν επιτυγχανόταν συμφωνία με το Συμβούλιο για ένα 
μέγιστο επίπεδο ευελιξίας. Ο εισηγητής είναι επομένως της γνώμης ότι ένα νέο 7ετές ΠΔΠ, 
για την περίοδο έως το2020, θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα 
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των προγραμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά και 
να αντιπροσωπεύσει μια σαφή σύνδεση με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Τονίζει ωστόσο ότι 
η δυνατότητα αυτή υπόκειται στην ύπαρξη επαρκών συνολικών ανώτατων ορίων και 
επαρκούς και κατάλληλα χρηματοδοτημένης ευελιξίας εντός και εκτός του πλαισίου, ώστε να 
αποφευχθούν τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την περίοδο 2007-2013.

Αντιστοίχιση των φιλοδοξιών με τους πόρους
Χωρίς επαρκείς πρόσθετους πόρους για το ΠΔΠ της περιόδου μετά το 2013, η Ένωση δεν θα 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί ούτε στις υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής ούτε στα νέα 
καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Ο εισηγητής απορρίπτει το αίτημα 
ορισμένων κρατών μελών για ‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό θα παρεμπόδιζε 
την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων της Ένωσης, θα οδηγούσε σε λιγότερο αποδοτικές 
δαπάνες από τα επιμέρους κράτη μέλη και δεν θα αντιμετώπιζε τις κοινές προκλήσεις που 
τίθενται ή θα τεθούν στους πολίτες της ΕΕ.

Μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων
Η εξέλιξη του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, που αντικαθιστάμενο σταδιακά από εθνικές 
συνεισφορές έφτασε να θεωρείται υπέρμετρη επιβάρυνση για τα εθνικά δημόσια οικονομικά, 
καθιστά τη μεταρρύθμισή του πιο αναγκαία από ποτέ. Το σύστημα αυτό υπερτονίζει τις 
καθαρές χρηματορροές προς και από τα κράτη μέλη κι έτσι αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό 
κοινό συμφέρον.

Ο εισηγητής συμφωνεί ότι ένα βελτιωμένο σύστημα, που να εξασφαλίζει δικαιοσύνη, 
διαφάνεια και επαρκή έσοδα του προϋπολογισμού, θα επέτρεπε στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για τον προϋπολογισμό να εστιασθεί στις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ, που 
έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία, και όχι στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ κρατών μελών. 
Θεωρεί ειδικότερα ότι οι υπάρχουσες εξαιρέσεις και διορθωτικοί μηχανισμοί πρέπει να 
καταργηθούν βαθμιαία, σαν απαραίτητο βήμα για να γίνει ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
περισσότερο δίκαιος και διαφανής.

Διαδικασία διαπραγματεύσεων
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Το επόμενο ΠΔΠ είναι το πρώτο που θα θεσπιστεί στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
η οποία κάνει νομικά υποχρεωτική την έγκριση του ΠΔΠ από το Κοινοβούλιο (με την 
πλειοψηφία των μελών που το αποτελούν) προτού αυτό θεσπιστεί από το Συμβούλιο (με 
ομοφωνία). Προκειμένου να επιτύχει η απαιτητική αυτή διαδικασία, και σύμφωνα με το 
άρθρο 312§5 ΣΛΕΕ, ο εισηγητής προτρέπει συνεπώς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
καταβάλουν κάθε απαιτούμενη προσπάθεια για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας με το 
Κοινοβούλιο όσον αφορά μια λειτουργική μέθοδο εργασίας για τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ, που να περιλαμβάνει και σταθερή δέσμευση του Συμβουλίου να 
συζητήσει τις προτάσεις σχετικά με τους νέους ιδίους πόρους.


