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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

49. ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία 

ειδικού αποθεματικού στο σκέλος των 

εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, το 

οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από 

όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων 

εσόδων· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να 

καλύπτονται πρόσθετες ανάγκες 

πληρωμών, ιδίως αυτές που συνδέονται 

με την κινητοποίηση του συνολικού 

περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 

ή τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ· 

49. ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία 

ειδικού αποθεματικού στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο σταδιακά 

θα συμπληρώνεται από όλους τους τύπους 

απρόβλεπτων άλλων εσόδων και θα 

μεταφέρεται με τον δέοντα τρόπο 

προκειμένου να παρέχει πρόσθετες 

δυνατότητες κάλυψης δαπανών όταν 

προκύπτουν ανάγκες· θεωρεί ότι το 

αποθεματικό αυτό θα πρέπει να διατίθεται 

στα ειδικά μέσα του ΠΔΠ και θα πρέπει 

να παρέχει συμπληρωματικές ενισχύσεις, 

τόσο στις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο 

και τις πληρωμές, κατόπιν απόφασης της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· σημειώνει ότι υπάρχει η 

πρόταση προς εξέταση, σχετικά με ένα 

ενιαίο ταμείο που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση· 

είναι της άποψης ότι θα πρέπει να 

παρέχεται μια σαφής διάρθρωση για την 

επιλογή διαφορετικών ειδών 

χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς 

τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων και 

ότι τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα θα 

πρέπει να εξακολουθήσουν να εγγράφονται 

στον προϋπολογισμό σε ξεχωριστές 

γραμμές προϋπολογισμού, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται σαφήνεια στις επενδύσεις· 

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε 

τέτοια εναρμόνιση κανόνων δεν μπορεί να 

επηρεάσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής ή στον τομέα των 

εξωτερικών δράσεων· 

69. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των 

διάφορων μέσων και να μεγιστοποιηθεί η 

αποτελεσματική τους εφαρμογή· σημειώνει 

ότι υπάρχει η πρόταση προς εξέταση, 

σχετικά με ένα ενιαίο ταμείο που θα 

ενσωματώνει τα χρηματοδοτικά μέσα σε 

επίπεδο ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε 

κεντρική διαχείριση· είναι της άποψης ότι 

θα πρέπει να παρέχεται μια σαφής 

διάρθρωση για την επιλογή διαφορετικών 

ειδών χρηματοδοτικών μέσων για 

διαφορετικούς τομείς πολιτικής και τύπους 

δράσεων και ότι τα σχετικά χρηματοδοτικά 

μέσα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό σε 

ξεχωριστές γραμμές προϋπολογισμού, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια 

στις επενδύσεις· υπογραμμίζει, ωστόσο, 

ότι οποιαδήποτε τέτοια εναρμόνιση 

κανόνων δεν μπορεί να επηρεάσει τα 

χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής ή στον τομέα των εξωτερικών 

δράσεων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

105. τονίζει ότι είναι αναγκαία η 

διάθεση σημαντικών πρόσθετων 

χρηματοδοτικών πόρων για την εξωτερική 

δράση, ώστε να μπορέσει η Ένωση να 

διαδραματίσει τον ρόλο της στο πλαίσιο 

της παγκόσμιας στρατηγικής της και των 

πολιτικών της διεύρυνσης, γειτονίας και 

ανάπτυξης, καθώς και στην αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· αναμένει 

ότι το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο θα απηχεί τις πρωτοφανείς 

ανάγκες σε χώρες της νότιας και της 

ανατολικής γειτονίας  που αντιμετωπίζουν 

συγκρούσεις και τις συνέπειες των 

προκλήσεων της μετανάστευσης και των 

προσφύγων· ζητεί αύξηση των πιστώσεων 

που διατίθενται για την αντιμετώπιση της 

αυξανόμενης ανάγκης για ανθρωπιστική 

βοήθεια που προκύπτει από φυσικές και 

ανθρωπογενείς καταστροφές, 

αποφεύγοντας τυχόν χάσμα μεταξύ 

αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· 

πιστεύει ότι είναι αναγκαίο η Ένωση να 

αυξήσει τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας 

Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 

για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην 

Εγγύς Ανατολή (UNRWA)· 

105. τονίζει ότι είναι αναγκαία η 

διάθεση σημαντικών πρόσθετων 

χρηματοδοτικών πόρων για την εξωτερική 

δράση, ώστε να μπορέσει η Ένωση να 

διαδραματίσει τον ρόλο της στο πλαίσιο 

της παγκόσμιας στρατηγικής της και των 

πολιτικών της διεύρυνσης, γειτονίας και 

ανάπτυξης, καθώς και στην αντιμετώπιση 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· αναμένει 

ότι το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο θα απηχεί τις πρωτοφανείς 

ανάγκες σε χώρες της νότιας και της 

ανατολικής γειτονίας  που αντιμετωπίζουν 

συγκρούσεις και τις συνέπειες των 

προκλήσεων της μετανάστευσης και των 

προσφύγων· ζητεί αύξηση των πιστώσεων 

που διατίθενται για την αντιμετώπιση της 

αυξανόμενης ανάγκης για ανθρωπιστική 

βοήθεια που προκύπτει από φυσικές και 

ανθρωπογενείς καταστροφές, 

αποφεύγοντας τυχόν χάσμα μεταξύ 

αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· 

πιστεύει ότι είναι αναγκαίο η Ένωση να 

αυξήσει τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας 

Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 

για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην 

Εγγύς Ανατολή (UNRWA), και 

υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη επιπλέον 

πόρων για τη χρηματοδότηση ενός 

επενδυτικού σχεδίου για την Αφρική 

προκειμένου να προαχθεί η χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη και η βιώσιμη 
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ανάπτυξη και να αντιμετωπιστούν έτσι 

ορισμένες από τις βαθύτερες αιτίες της 

παράτυπης μετανάστευσης· 
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