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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, η οποία υποβλήθηκε από 
την Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου 2014, ορίζει τρεις βασικούς πυλώνες για το 2015 (τη 
συντονισμένη ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις, την ανανέωση της δέσμευσης για 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα) και 
επικεντρώνεται για πρώτη φορά στη συμβολή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στην 
υλοποίηση αυτών των πυλώνων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έγκριση του κανονισμού για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
που συνδέονται με το Ταμείο Συνοχής, τη μεταφορά των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων της περιόδου 2007-2013 που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα έτη 2015,
2016 και 2017, και την αύξηση της προχρηματοδότησης της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 
για τη νεολαία, το εξάμηνο που συμπληρώθηκε ήταν πλούσιο σε εφαρμογές του 
προϋπολογισμού για την επίτευξη των σκοπών που είχε ορίσει η ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός κατέδειξε με τον τρόπο αυτό την 
προστιθέμενη αξία του, αλλά και τα όρια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής δράσης, που είναι ο 
προϋπολογισμός, ο οποίος δεν τροφοδοτείται από πραγματικούς ιδίους πόρους, παραμένει 
στο 1% του ΑΕΠ και περιορίζεται από ένα επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

1. επιδοκιμάζει την υποβολή της έκθεσης των πέντε προέδρων με τίτλο «Ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για 
την απόσταση μεταξύ του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της και 
της σοβαρότητας της ελληνικής κρίσης·

2. εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που λήφθηκαν για την απλοποίηση και την ενίσχυση 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν η αναθεώρηση των 
προτεραιοτήτων, η μείωση των εγγράφων και η αύξηση του χρόνου για τη συζήτηση επί 
αυτών, η εντονότερη πολιτική διάσταση, και η αυξημένη συμμετοχή των εθνικών αρχών·

3. επιδοκιμάζει τις προτάσεις που διατυπώθηκαν όσον αφορά την ενίσχυση του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, και ιδίως την πρόταση για προσαρμογή των δομών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ιδιαιτερότητες του ενιαίου νομίσματος·

4. επικροτεί την έκκληση για ενσωμάτωση στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης 
διακυβερνητικών μηχανισμών, όπως η συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και 
τη διακυβέρνηση, και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας, θέτοντας με τον τρόπο 
αυτό ένα τέλος στο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμότητας·

5. εκφράζει ικανοποίηση για τον προβληματισμό σχετικά με έναν μηχανισμό 
δημοσιονομικής σταθερότητας για την ευρωζώνη, ο οποίος αποτελεί την απαρχή της 
ιδέας για ένα ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών· επισημαίνει ότι η δημοσίευση λευκής 



PE565.141v01-00 4/4 PA\1070789EL.doc

EL

βίβλου για το θέμα αυτό, η οποία έχει αναγγελθεί για την άνοιξη του 2017, συμπίπτει με 
την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά του αυτή 
η συμπληρωματική χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
πεδίου δημοσιονομικού ελέγχου του Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί καθ’ 
υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020· επαναλαμβάνει 
επίσης ότι θεωρεί σημαντική τη θέσπιση ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο 
πρέπει να οδηγήσει σε μια πραγματική μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της Ένωσης 
χωρίς να αυξάνει το φορολογικό βάρος προς τους πολίτες·

6. επιδοκιμάζει την έγκριση του κανονισμού με τον οποίο ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων και υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο 
στην ελαχιστοποίηση της ανακατανομής από τον Ορίζοντα 2020 και τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

7. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων και, συνεπώς, 
θα εργαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την υλοποίησή του, και ιδίως με 
σκοπό να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις επενδυτικές δαπάνες και τα δημόσια
χρέη.


