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3. εγκρίνει τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής 
μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών στις 28 Απριλίου 2020, 
να καθοριστεί η αύξηση έναντι του 
προϋπολογισμού του 2020 στο 2,54 % —
κάτι που αντιστοιχεί σε συνολικό επίπεδο 
κατάστασης προβλέψεων για το 2021 
ύψους 2 090 467 628 EUR— να μειωθεί 
το επίπεδο δαπανών του προσχεδίου 
κατάστασης προβλέψεων που ενέκρινε το 
Προεδρείο στις 9 Μαρτίου 2020 κατά 20 
εκατομμύρια EUR και να μειωθούν 
αναλόγως οι πιστώσεις που προτείνονται 
στα ακόλουθα κονδύλια του 
προϋπολογισμού:

3. εκφράζει τη λύπη του για τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο 
της συνδιαλλαγής μεταξύ του Προεδρείου 
και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 
28 Απριλίου 2020 και με την οποία το 
ύψος του προϋπολογισμού για το 2021 
υπολογίζεται στα 2 090 467 628 EUR, 
ποσό που αντιπροσωπεύει συνολική 
αύξηση 2,54 % σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό του 2020, ενώ δεν 
λαμβάνονται υπόψη η αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και 
τη μείωση του αριθμού των βουλευτών 
του ΕΚ· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου 
αυξάνεται σταθερά από έτος σε έτος, ως 
εκ τούτου καλεί το Κοινοβούλιο να 
επιδιώξει ουσιαστική εξοικονόμηση, για 
να στείλει έτσι ένα μήνυμα αλληλεγγύης 
στους πολίτες της ΕΕ· 

1004 - Συνήθη έξοδα ταξιδίου· 1005 - 
Λοιπά έξοδα ταξιδίου· 1200 - Αποδοχές 
και αποζημιώσεις· 2007 - Ανέγερση 
κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων· 
2024 – Κατανάλωση ενέργειας· 300 - 
Έξοδα αποστολών του προσωπικού και 
έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων 
εργασίας· 302 - Έξοδα υποδοχής και 
παράστασης· 3042 - Συνεδριάσεις, 
συνέδρια, διασκέψεις και 
αντιπροσωπείες· 3242 - Δαπάνες 
δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και 
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συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις· 325 
- Δαπάνες για τα γραφεία συνδέσμου· 422 
- Δαπάνες σχετικές με τη βουλευτική 
επικουρία· 10 1 - Αποθεματικό για 
απρόβλεπτα·
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8. τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου 
στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής 
συνείδησης και στην προώθηση των 
αξιών της Ένωσης·

διαγράφεται
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18. σημειώνει ότι τα κέντρα «Europa 
Experience» ενημερώνουν το ευρωπαϊκό 
κοινό, και ιδίως τους νέους, σχετικά με 
τις βασικές εξουσίες του Κοινοβουλίου· 
σημειώνει ότι κέντρα «Europa 
Experience» έχουν ήδη εγκαινιαστεί στο 
Βερολίνο, την Κοπεγχάγη, το Ελσίνκι, τη 
Λιουμπλιάνα και το Στρασβούργο, κάτι 
που θα πραγματοποιηθεί το 2020 και στο 
Ταλίν, ενώ για το 2021 προβλέπεται η 
δημιουργία κέντρων «Europa Experience» 
στο νέο κτίριο Konrad Adenauer στο 
Λουξεμβούργο, στη Ρώμη, στο Παρίσι, 
στη Βαρσοβία, στη Στοκχόλμη και στην 
Πράγα· ζητεί να αξιολογούνται διαρκώς τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται· ζητεί 
λεπτομερή ανάλυση των δαπανών για τη 
δημιουργία των νέων κέντρων «Europa 
Experience» για το 2021 πριν από την 
ανάγνωση του προϋπολογισμού στο 
Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2020, 
καθώς και λεπτομερή, πολυετή 
δημοσιονομικό σχεδιασμό στον οποίο θα 
συνυπολογίζονται τα λειτουργικά έξοδα 
καθενός από τα κέντρα που έχουν ήδη 
ανοίξει·

18. εκφράζει τη λύπη του που κέντρα 
«Europa Experience» έχουν ήδη 
εγκαινιαστεί στο Βερολίνο, την 
Κοπεγχάγη, το Ελσίνκι, τη Λιουμπλιάνα 
και το Στρασβούργο, κάτι που θα 
πραγματοποιηθεί το 2020 και στο Ταλίν, 
ενώ για το 2021 προβλέπεται η δημιουργία 
κέντρων «Europa Experience» στο νέο 
κτίριο Konrad Adenauer στο 
Λουξεμβούργο, στη Ρώμη, στο Παρίσι, 
στη Βαρσοβία, στη Στοκχόλμη και στην 
Πράγα· ζητεί να αξιολογούνται διαρκώς τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται· ζητεί 
λεπτομερή ανάλυση των δαπανών για τη 
δημιουργία των νέων κέντρων «Europa 
Experience» για το 2021 πριν από την 
ανάγνωση του προϋπολογισμού στο 
Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2020· 
αμφισβητεί την προστιθέμενη αξία των 
κέντρων «Europa Experience»·
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