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Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 

2014-2020 αποδείχθηκε γρήγορα 

ανεπαρκές για την κάλυψη των 

πραγματικών αναγκών και πολιτικών 

φιλοδοξιών, καθώς, από την αρχή, 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει σειρά κρίσεων 

και νέες προκλήσεις στους τομείς των 

επενδύσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, 

της μετανάστευσης και των προσφύγων, 

της απασχόλησης των νέων, της 

ασφάλειας, της γεωργίας , του 

περιβάλλοντος και της κλιματικής 

αλλαγής, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί 

τη στιγμή της έγκρισής του· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το ισχύον 

ΠΔΠ έφτασε ήδη στα όριά του μόλις δύο 

έτη μετά την εφαρμογή του καθώς τα 

διαθέσιμα περιθώρια εξαντλήθηκαν, οι 

διατάξεις ευελιξίας και τα ειδικά μέσα 

κινητοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό, οι 

υφιστάμενες πολιτικές και τα 

προγράμματα δέχθηκαν πιέσεις ή και 

μειώθηκαν, και δημιουργήθηκαν μερικοί 

μηχανισμοί εκτός προϋπολογισμού για να 

αντισταθμιστεί το ανεπαρκές επίπεδο και 

η έλλειψη ευελιξίας του προϋπολογισμού 

της ΕΕ·  

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 

2014-2020 και η δημοσιονομική πολιτική 

της ΕΕ αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για την 

κάλυψη των πραγματικών αναγκών στους 

τομείς των επενδύσεων, της 

μετανάστευσης και των προσφύγων, της 

απασχόλησης των νέων, της ασφάλειας, 

της γεωργίας και του περιβάλλοντος· 
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7. τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ 

προσφέρει μια ευκαιρία στην Ένωση να 

αποδείξει ότι παραμένει ενωμένη και 

μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικές 

εξελίξεις όπως το Brexit, την άνοδο των 

κινημάτων λαϊκισμού και ξενοφοβίας και 

τις μεταβολές στην παγκόσμια ηγεσία· 

υπογραμμίζει ότι οι διαιρέσεις και οι 

εγωκεντρισμοί δεν αποτελούν απάντηση 

στα παγκόσμια ζητήματα και στις 

ανησυχίες των πολιτών· θεωρεί ότι οι 

διαπραγματεύσεις για το Brexit, 

ιδιαίτερα, δείχνουν ότι τα οφέλη που 

έχουν τα μέλη της Ένωσης 

αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό το 

κόστος της συμβολής στον 

προϋπολογισμό της· ζητεί, στο πλαίσιο 

αυτό, την πλήρη τήρηση του πλαισίου 

των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί 

προηγουμένως, όπως στην περίπτωση 

της Συμφωνίας της Μεγάλης 

Παρασκευής όσον αφορά το κράτος 

δικαίου και τη δημοκρατία· 

7. απορρίπτει και εκφράζει τη λύπη 

του για οποιαδήποτε απόπειρα 

εκμετάλλευσης της αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit) 

με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων του 

προϋπολογισμού, γεγονός που θα 

οδηγήσει τελικά σε περαιτέρω 

φορολόγηση των επιχειρήσεων και σε 

αύξηση της φορολογικής πίεσης που 

ασκείται στους πολίτες· 
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  10α. επαναλαμβάνει τον 

προβληματισμό του σχετικά με τη 

χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ και σχετικά με τον ρόλο της στην 

παροχή συγκεκριμένων απαντήσεων όσον 

αφορά τις ανάγκες των πολιτών και τις 

αυξανόμενες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, όπως η ανεργία, η 

οικονομική ύφεση, η φτώχεια, η 

μεταναστευτική κρίση και οι απειλές 

κατά της ασφάλειας· τονίζει την ανάγκη 

να αξιολογηθούν ορθά οι πόροι που θα 

μπορούσαν να τύχουν καλύτερης 

διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης 

σεβασμός της αρχής της 

επικουρικότητας·  
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  116α. ζητεί αυστηρή και χειροπιαστή 

μείωση των διοικητικών δαπανών της 

ΕΕ, δεδομένων των οικονομικών 

δυσχερειών που αντιμετωπίζουν διάφορα 

κράτη μέλη·  
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117. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που 

λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα και τα 

λοιπά όργανα και οργανισμοί με σκοπό 

την περαιτέρω ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας μέσω της 

ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας 

και της συγκέντρωσης ορισμένων 

λειτουργιών και την επακόλουθη 

εξοικονόμηση πόρων για τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει ότι, 

για ορισμένους οργανισμούς, θα 

μπορούσε να επιτευχθεί περαιτέρω 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, 

ιδίως μέσω της αυξημένης συνεργασίας 

μεταξύ οργανισμών με παρόμοια 

καθήκοντα, όπως στον τομέα της 

εποπτείας των χρηματοπιστωτικών 

αγορών και οργανισμών με περισσότερες 

από μία τοποθεσίες· ζητεί, γενικότερα, 

την ενδελεχή αξιολόγηση των 

δυνατοτήτων ομαδοποίησης των 

οργανισμών σύμφωνα με το στρατηγικό 

χαρακτήρα της αποστολής τους και των 

αποτελεσμάτων τους με σκοπό τη 

δημιουργία συνεργιών μεταξύ των 

υπηρεσιών, π.χ. σχετικά με την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και με την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών στο Παρίσι· 

117. ζητεί την πλήρη αναθεώρηση του 

ρόλου των ευρωπαϊκών οργανισμών που 

θέτει το ερώτημα κατά πόσον τα 

καθήκοντα και οι στόχοι τους μπορούν να 

επιτευχθούν καλύτερα από τις 

υφιστάμενες γενικές διευθύνσεις της 

Επιτροπής ή από τα κράτη μέλη, 

προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη 

ρόλων και δαπανών αλλά και να 

βελτιωθεί η διαφάνεια· 
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119. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

έναν μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη 

μέλη που δεν σέβονται τις αξίες που 

κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ) μπορεί να υπόκεινται σε 

δημοσιονομικές συνέπειες· προειδοποιεί, 

ωστόσο, ότι οι τελικοί δικαιούχοι του 

προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί 

σε καμία περίπτωση να θιγούν από 

παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες 

δεν είναι υπεύθυνοι· είναι πεπεισμένο, ως 

εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της 

Ένωσης δεν είναι το κατάλληλο μέσο για 

την αντιμετώπιση της μη τήρησης του 

άρθρου 2 ΣΕΕ, και ότι οι ενδεχόμενες 

οικονομικές συνέπειες θα πρέπει να 

βαρύνουν το κράτος μέλος ανεξαρτήτως 

της εκτέλεσης του προϋπολογισμού· 

119. απορρίπτει και καταδικάζει κάθε 

προσπάθεια για την εφαρμογή πολιτικών 

ή οικονομικών όρων για τους πόρους της 

ΕΕ· καταγγέλλει την πρωτοβουλία αυτή 

ως ένα ακόμη πλήγμα κατά των 

ευρωπαϊκών εθνών και της ελευθερίας 

και ανεξαρτησίας τους· 
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