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Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 
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Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ· 

τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς, ποιοτικές και 

σταθερές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους 

νέους, η οικονομική ανάπτυξη και η 

κοινωνικοοικονομική σύγκλιση, η 

μετανάστευση, η ασφάλεια και η 

αντιμετώπιση του λαϊκισμού καθώς και η 

κλιματική αλλαγή, είναι οι κύριες 

ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ και ότι ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να 

αποτελεί μέρος της λύσης στα ζητήματα 

αυτά· τονίζει ότι η αλληλεγγύη πρέπει να 

εξακολουθήσει να αποτελεί βασική αρχή 

του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

υπογραμμίζει ότι μόνο ένας ισχυρός και 

στοχευμένος προϋπολογισμός της ΕΕ με 

πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

αξία θα είναι επωφελής για όλα τα κράτη 

μέλη και για όλους τους πολίτες της ΕΕ· 

αναμένει από την Επιτροπή να 

παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού 

για το 2018 που θα επιτρέπει στην ΕΕ να 

συνεχίσει να παράγει ευημερία μέσω της 

ανάπτυξης και της απασχόλησης και θα 

εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της· 

1. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 

σχετικά με τη χρηματοδότηση από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ και τον ρόλο του 

στο να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις 

στις ανάγκες των πολιτών και στις 

αυξανόμενες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, όπως ανεργία, 

οικονομική ύφεση, φτώχεια, 

μεταναστευτική κρίση και απειλές κατά 

της ασφάλειας· τονίζει ότι θα πρέπει να 

αξιολογηθεί σωστά για ποια κονδύλια θα 

ήταν καλύτερη μια διαχείριση σε εθνικό 

επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

πλήρης τήρηση της αρχής της 

επικουρικότητας· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. φρονεί ότι, σε πλαίσιο σεβασμού της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να 

διαθέτει εργαλεία που θα του επιτρέπουν 

να ανταποκρίνεται σε περισσότερες 

κρίσεις ταυτόχρονα, πράγμα που σημαίνει 

ότι απαιτείται ένα σχετικό επίπεδο 

ευελιξίας· θεωρεί ότι, ενώ η μεγέθυνση 

και η απασχόληση παραμένουν πάντα οι 

βασικές προτεραιότητες του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, η εξασφάλιση 

βιώσιμης προόδου και ανάπτυξης στους 

τομείς αυτούς πρέπει να επιτευχθεί 

παράλληλα με την αντιμετώπιση των 

ανησυχιών των πολιτών όσον αφορά την 

προστασία και την ασφάλεια· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

θεματική συγκέντρωση κατά τη 

διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για τον 

προϋπολογισμό του 2018· 

2. πιστεύει ότι η Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), που 

δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, ευθύνεται για την ανακοπή 

της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης των 

κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν 

σήμερα οικονομική ύφεση, φτώχεια και 

διαρθρωτικά υψηλή ανεργία· τονίζει ότι η 

αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας μπορεί να 

επιτευχθεί μόνον εφόσον επιτραπεί μια 

ρήτρα εξαίρεσης για όλες τις χώρες που 

δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην 

ΟΝΕ· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο και 

τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ) στο θέμα της μείωσης του 

επενδυτικού χάσματος που εξακολουθεί 

να υπάρχει στην Ευρώπη, και 

αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα που 

έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής· χαιρετίζει 

επίσης την πρόταση της Επιτροπής για 

παράταση του ΕΤΣΕ έως το 2020, η 

οποία θα πρέπει να έχει ως στόχο την 

περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της 

αρχής της προσθετικότητας και της 

γεωγραφικής ισορροπίας, στο πλαίσιο της 

οποίας απαιτούνται περαιτέρω 

προσπάθειες· υπογραμμίζει ότι η επιλογή 

των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω 

του ΕΤΣΕ θα πρέπει να βασίζεται στην 

ποιότητα και να είναι προσανατολισμένη 

στη ζήτηση· χαιρετίζει την πρόθεση της 

Επιτροπής να ενισχύσει τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών 

Συμβουλών ως προς την παροχή πιο 

στοχευμένης τεχνικής βοήθειας σε τοπικό 

επίπεδο σε όλη την ΕΕ, και να προαγάγει 

επίσης τη γεωγραφική ισορροπία· καλεί 

ακόμη την Επιτροπή να αναλύει σε 

τακτική βάση την προστιθέμενη αξία του 

ΕΤΣΕ, μέσω εκτίμησης επιπτώσεων για 

7. υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ δεν παρέχει 

καμία ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία· 

εκφράζει την αποδοκιμασία του για το 

γεγονός ότι τα προταθέντα έργα στην 

πλειονότητά τους αφορούν ήδη 

προγραμματισμένες επενδύσεις 

υποδομών, χωρίς πραγματική 

προστιθέμενη αξία· απορρίπτει την 

πρόταση της Επιτροπής για παράταση 

του ΕΤΣΕ έως το 2020 και πιστεύει ότι η 

καλύτερη λύση θα ήταν να βελτιωθεί η 

παραγωγικότητα των δημόσιων 

επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο, με την 

άμεση εξαίρεση των παραγωγικών 

δημόσιων επενδύσεων από τους 

δημοσιονομικούς κανόνες· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. υπογραμμίζει ότι η ανεργία των νέων 

αποτελεί ένα από τα κύρια μελήματα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει ιδιαίτερα 

μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, κυρίως στις 

φτωχότερες περιοχές της Ένωσης, και 

ότι θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη γενιά 

νεαρών Ευρωπαίων, υπονομεύοντας τη 

μακροπρόθεσμη οικονομική μεγέθυνση· 

τονίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας 

συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ για το 2017, θα διατεθεί πίστωση 500 

εκατομμυρίων EUR στην πρωτοβουλία 

για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), 

μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού το 

2017· θεωρεί ότι η ΠΑΝ έχει θεμελιώδη 

συμβολή στον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ 

για απασχόληση και ανάπτυξη και 

παραμένει σταθερά προσηλωμένο στη 

διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης 

για την καταπολέμηση της ανεργίας των 

νέων και για τη συνέχιση της ΠΑΝ μέχρι 

το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, που θα 

συνοδεύεται από παράλληλη βελτίωση 

της λειτουργίας και της εφαρμογής της· 

τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 

στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία· 

9. υπογραμμίζει ότι η Πρωτοβουλία για 

την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) δεν 

κατάφερε να επιλύσει τη σημερινή 

κατάσταση κρίσης· πιστεύει ότι οι 

πρωτοβουλίες στους τομείς της 

απασχόλησης και της κοινωνικής 

πολιτικής πρέπει να εκπορεύονται 

πρωτίστως από τα κράτη μέλη και ότι η 

λύση στα προβλήματα των πολιτών δεν 

μπορεί να έγκειται στην επιβολή 

πρόσθετων περιορισμών από την ΕΕ, 

δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι σε 

θέση να γνωρίζουν καλύτερα πώς θα 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες των 

πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινωνικών και οικονομικών τους 

προσδοκιών· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. είναι πεπεισμένο ότι, υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες, ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ αποδείχτηκε ανεπαρκής να 

αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της 

μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης 

και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών 

προκλήσεων ή τις προκλήσεις στον τομέα 

της ασφάλειας, όπως είναι η αυξανόμενη 

διεθνής τρομοκρατία· υπογραμμίζει ότι, 

σε αυτή τη βάση, πρέπει να βρεθεί μια 

βιώσιμη λύση στο θέμα αυτό, δεδομένου 

ότι, όπως έχει αποδείξει η επανειλημμένη 

κινητοποίηση ειδικών μέσων, όπως του 

μηχανισμού ευελιξίας, ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ δεν είχε σχεδιασθεί αρχικά για 

την αντιμετώπιση κρίσεων αυτής της 

κλίμακας· επισημαίνει ότι πρέπει να 

εγκριθεί μια συνεπής στρατηγική για την 

αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής κρίσης, που θα 

περιλαμβάνει σαφείς, μετρήσιμους και 

κατανοητούς στόχους· υπενθυμίζει, 

ωστόσο, ότι η ανάγκη κινητοποίησης 

πρόσθετων μέσων για την αντιμετώπιση 

αυτών των προκλήσεων δεν πρέπει να 

έχει το προβάδισμα έναντι άλλων 

σημαντικών πολιτικών της Ένωσης, για 

παράδειγμα στον τομέα της απασχόλησης 

και της ανάπτυξης· 

13. αναγνωρίζει ότι, παρά την 

κινητοποίηση σημαντικών 

δημοσιονομικών μέσων για την 

αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής κρίσης στο διάστημα 2015, 

2016 και 2017, δεν έχει βρεθεί ακόμη 

λύση· ζητεί, για τον λόγο αυτό, η 

διαχείριση όλων των αρμοδιοτήτων και 

των πόρων που είχαν δοθεί στην ΕΕ να 

επιστρέψει στα κράτη μέλη για να 

μπορούν να ελέγχουν τα σύνορά τους και 

να εφαρμόζουν μια σοβαρή πολιτική 

επαναπατρισμού· υπενθυμίζει ότι, για να 

εφαρμοστεί μια πραγματική πολιτική 

κατά της τρομοκρατίας, είναι επίσης 

απαραίτητο να εξαρθρωθούν οι 

τρομοκρατικές οργανώσεις και να 

απελαθούν όσοι είναι αναμεμειγμένοι σε 

αυτές· 
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Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. υπογραμμίζει ότι μία από τις 

προϋποθέσεις για τη διατήρηση της 

σταθερότητας και της ευημερίας στην ΕΕ 

είναι μια σταθερή γειτονία της ΕΕ· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή να διασφαλίσει 

ότι δίνεται προτεραιότητα στις 

επενδύσεις στη γειτονία της ΕΕ 

προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες 

για την αντιμετώπιση των κύριων 

ζητημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή, 

συγκεκριμένα της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων 

ανθρωπιστικών προκλήσεων στη νότια 

γειτονία, και της ρωσικής επίθεσης στην 

ανατολική γειτονία· επαναλαμβάνει ότι η 

στήριξη των χωρών που εφαρμόζουν 

συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ είναι 

κομβικής σημασίας για τη διευκόλυνση 

των πολιτικών και οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι 

η στήριξη θα πρέπει να εφαρμόζεται για 

όσο διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν 

τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον 

αφορά το κράτος δικαίου και την 

ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών· 

21. υπογραμμίζει την ανάγκη 

διασφάλισης της σταθερότητας των 

συνόρων, αλλά εκτιμά ότι θα πρέπει να 

σταματήσει αμέσως κάθε 

διαπραγμάτευση με την Τουρκία, μια 

χώρα η οποία δεν σέβεται πολλές από τις 

βασικές αρχές της ελευθερίας και της 

δημοκρατίας· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. υπογραμμίζει ότι η προβλεψιμότητα 

και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 

προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελούν 

προαπαιτούμενο για μια ισχυρή και 

σταθερή Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει την 

ανάγκη ευθυγράμμισης της διάρκειας του 

ΠΔΠ με τους πολιτικούς κύκλους του 

Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· εφιστά 

την προσοχή στο γεγονός ότι η 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την ΕΕ θα δώσει την ευκαιρία να 

εξετασθούν μακροχρόνια προβλήματα 

που εμποδίζουν τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ να έχει απόδοση ανάλογη των 

πραγματικών του δυνατοτήτων, ιδίως σε 

ό, τι αφορά το σκέλος των εσόδων του 

προϋπολογισμού, προκειμένου να 

εκλείψουν σταδιακά οι κάθε είδους 

επιστροφές και διορθωτικοί μηχανισμοί· 

επιβεβαιώνει τη θέση του υπέρ μιας εις 

βάθος μεταρρύθμισης των ιδίων πόρων 

της ΕΕ και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την υποβολή της τελικής έκθεσης της 

Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους 

πόρους· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

να αντλήσουν τα ενδεδειγμένα 

συμπεράσματα από την έκθεση αυτή και 

να αναλύσουν τη σκοπιμότητα της 

υλοποίησης των συστάσεων της Ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, 

27. απορρίπτει και καταδικάζει κάθε 

είδους χειραγώγηση στο ζήτημα της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την ΕΕ (Brexit) ούτως ώστε να 

αποτελέσει έναυσμα για την ενίσχυση του 

σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού 

που θα καταλήξει εντέλει σε περαιτέρω 

φορολόγηση των επιχειρήσεων και σε 

αύξηση της φορολογικής πίεσης στους 

πολίτες· 
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οι οποίες αναμένεται ότι θα καταστήσουν 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ περισσότερο 

σταθερό, απλό, αυτόνομο, δίκαιο και 

προβλέψιμο· αναμένει ότι κάθε νέος ίδιος 

πόρος θα πρέπει να οδηγεί σε μείωση των 

εισφορών ΑΕΕ των κρατών μελών· 

επιδοκιμάζει το συμπέρασμα της Ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους 

ως προς το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να 

εστιάσει σε τομείς που αποφέρουν τη 

μέγιστη προστιθέμενη αξία και ως προς 

την προσέγγιση του «juste retour», στην 

οποία θα πρέπει να δοθεί τέλος, 

δεδομένου ότι η έκθεση καταδεικνύει ότι 

όλα τα κράτη μέλη ωφελούνται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, ανεξάρτητα από 

το «καθαρό τους υπόλοιπο»· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/18 

Τροπολογία  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2018 - Τμήμα ΙΙΙ 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. ζητεί αυστηρή και χειροπιαστή 

μείωση των διοικητικών δαπανών της 

ΕΕ, δεδομένων των οικονομικών 

δυσχερειών που αντιμετωπίζουν διάφορα 

κράτη μέλη· 

Or. en 

 

 


