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Έκθεση A8-0146/2018 

Paul Rübig 

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. χαιρετίζει την ανταπόκριση στο 

αίτημα της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

που διατυπώθηκε σε διάφορα ψηφίσματα 

για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό, τις επενδύσεις, τις 

υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης, τις λειτουργικές 

δαπάνες και μια μεθοδολογία με βάση τις 

τρέχουσες ανάγκες και όχι τους 

συντελεστές· 

8. χαιρετίζει την ανταπόκριση στο 

αίτημα της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

που διατυπώθηκε σε διάφορα ψηφίσματα 

για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό, τις επενδύσεις, τις 

υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού 

υπηρεσιακής κατάστασης, τις λειτουργικές 

δαπάνες και μια μεθοδολογία με βάση τις 

τρέχουσες ανάγκες και όχι τους 

συντελεστές· σημειώνει ότι τα 

κατ’ αποκοπή ποσά είναι ένα χρήσιμο και 

αναγνωρισμένο εργαλείο για την ενίσχυση 

της ευελιξίας και της διαφάνειας· 
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Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπενθυμίζει τα προαναφερθέντα 

ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 2017 

σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και 

δαπανών του Κοινοβουλίου για το 

οικονομικό έτος 20181 και της 25ης 

Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του 

Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το οικονομικό έτος 20182 και όλες τις 

σχετικές αναφορές και τα αιτήματα όσον 

αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση 

γενικών εξόδων (ΑΓΕ) για τους βουλευτές· 

υπό την έννοια αυτή επιδοκιμάζει τη 

δημιουργία της ομάδας εργασίας του 

Προεδρείου του Κοινοβουλίου σχετικά με 

την αποζημίωση γενικών εξόδων· 

υπενθυμίζει τις προσδοκίες για 

μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την 

αποζημίωση γενικών εξόδων και την 

ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για 

τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων 

όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες 

που εγκρίνονται στο πλαίσιο της 

αποζημίωσης αυτής, χωρίς πρόσθετο 

κόστος για το Κοινοβούλιο· 

30. υπενθυμίζει τα προαναφερθέντα 

ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 2017 

σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και 

δαπανών του Κοινοβουλίου για το 

οικονομικό έτος 2018, και της 25ης 

Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του 

Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το οικονομικό έτος 2018· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση 

γενικών εξόδων (ΑΓΕ) για τους βουλευτές· 

καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να 

μεριμνήσει για τη βελτίωση της 

καθοδήγησης όσον αφορά τη λογοδοσία 

για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο 

πλαίσιο της αποζημίωσης αυτής, χωρίς 

να προκληθεί πρόσθετο κόστος ή 

διοικητική επιβάρυνση για τη διοίκηση 

του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του 

επιδόματος θητείας των βουλευτών θα 

απαιτούσε 40 έως 75 νέες θέσεις 

διοικητικών υπαλλήλων1, και θα 

βρισκόταν συνεπώς σε αντίθεση προς το 

σχέδιο μείωσης του προσωπικού· 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0150 
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1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2017)0114 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2017)0114 

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2017)0408 

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2017)0408 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. υπενθυμίζει την αρχή της 

ανεξαρτησίας της εντολής· με γνώμονα 

την επικείμενη απόφαση του Προεδρείου, 

επαναλαμβάνει την έκκληση για 

μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την 

ΑΓΕ, βάσει παραδειγμάτων βέλτιστων 

πρακτικών από τις εθνικές 

αντιπροσωπείες στο Κοινοβούλιο και στα 

κράτη μέλη· τονίζει ότι θα μπορούσε να 

θεσπιστεί ένα μικτό σύστημα με βάση το 

οποίο ένα μέρος της ΑΓΕ θα παραμένει 

ως κατ’ αποκοπή ποσό και το υπόλοιπο 

θα καταβάλλεται βάσει τιμολογίων ή θα 

υπόκειται σε έλεγχο· επαναλαμβάνει ότι 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

της διαφάνειας της ΑΓΕ δεν σημαίνει 

παραβίαση της ιδιωτικής ζωής· 

31. υπενθυμίζει την αρχή της 

ανεξαρτησίας της εντολής· υπογραμμίζει 

ότι είναι ευθύνη των εκλεγμένων 

βουλευτών να χρησιμοποιούν τις δαπάνες 

για κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και 

ότι υπάρχει η δυνατότητα για τους 

βουλευτές που το επιθυμούν να 

δημοσιεύουν την κατάσταση δαπανών 

τους σε σχέση με την ΑΓΕ στις 

προσωπικές τους ιστοσελίδες· τονίζει το 

γεγονός ότι το κατ’ αποκοπή ποσό 

χρησιμοποιείται ευρέως και 

αναγνωρίζεται ως χρήσιμο εργαλείο στα 

κράτη μέλη· τονίζει το γεγονός η 

τρέχουσα χρήση των κατ’ αποκοπή 

ποσών δεν απαιτεί πρόσθετο προσωπικό 

ούτε συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τη 

διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και αποφεύγει την πρόκληση 

υποχρεωτικού πρόσθετου κόστους και 

διοικητικής επιβάρυνσης για τους 

βουλευτές και τα γραφεία τους· 

επαναλαμβάνει ότι βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας 

της ΑΓΕ δεν σημαίνει παραβίαση της 

ιδιωτικής ζωής· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. καλεί την ομάδα εργασίας του 

Προεδρείου του Κοινοβουλίου σχετικά με 

την αποζημίωση γενικών εξόδων να 

ολοκληρώσει τις εργασίες της ώστε να 

καταστεί δυνατή η εξέταση των 

συστάσεων που βασίζονται στην άποψη 

την οποία εξέφρασε το Κοινοβούλιο τον 

Οκτώβριο 2017 πριν από τις εκλογές της 

ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου· 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1151287EL.docx  PE621.586v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.4.2018 A8-0146/16 

Τροπολογία  16 

Paul Rübig 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0146/2018 
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Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. θεωρεί επαρκείς τις πιστώσεις του 

κονδυλίου του προϋπολογισμού 422 

«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση 

των βουλευτών»· 

34. σημειώνει ότι, σε αντίθεση με την 

αρχική πρόθεση του εισηγητή, σύμφωνα 

με την οποία αναμενόταν να αυξηθούν οι 

πιστώσεις για τους ασκούμενους και να 

μειωθούν οι πιστώσεις διερμηνείας, δεν 

εγκρίθηκαν πιστώσεις για τους 

ασκούμενους και το κόστος της 

διερμηνείας διατηρήθηκε στο ίδιο 

επίπεδο· 

Or. en 
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Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 – Τμήμα Ι – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2018/2001(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. ενόψει της επόμενης 

κοινοβουλευτικής περιόδου, ζητεί για 

άλλη μια φορά από τη Διάσκεψη των 

Προέδρων να αναθεωρήσει τις διατάξεις 

εφαρμογής που διέπουν τις εργασίες των 

αντιπροσωπειών και των αποστολών 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της εν 

λόγω αναθεώρησης, θα πρέπει να 

εξεταστεί κατά πόσον οι ΔΚΒ μπορούν, 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να 

συνοδεύουν τους βουλευτές σε επίσημες 

κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και 

αποστολές· 

36. ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα 

και το Προεδρείο να εμφυσήσουν σε 

ολόκληρη τη διοίκηση του Κοινοβουλίου 

μια νοοτροπία κατάρτισης του 

προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, 

σύμφωνα με την προσέγγιση της λιτής 

διαχείρισης, προκειμένου να προαχθεί η 

αποτελεσματικότητα, να μειωθεί η χρήση 

εντύπων και να περιοριστεί η 

γραφειοκρατία στις εσωτερικές εργασίες 

του Οργάνου· υπενθυμίζει εν προκειμένω 

την αρχή της ανεξαρτησίας της εντολής· 

επισημαίνει ότι οι αποστολές συχνά είναι 

υπερβολικά πολυπληθείς· προτείνει να 

αντικατασταθεί η ισχύουσα ρύθμιση 

(σχετικά με τη σύνθεση της 

αντιπροσωπείας) με νέα που θα δίνει τη 

δυνατότητα σε κάθε μέλος της 

αντιπροσωπείας να ορίζει ένα άτομο το 

οποίο θα τον/την συνοδεύει στην 

αποστολή ως μέρος της αντιπροσωπείας, 

είτε πρόκειται για πολιτικό σύμβουλο, 

διαπιστευμένο κοινοβουλευτικό βοηθό ή 

μεταφραστή· 

Or. en 

 

 


