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2. υπογραμμίζει, έπειτα από επανεξέταση
της λειτουργίας του ΠΔΠ κατά το πρώτο
ήμισυ της τρέχουσας περιόδου
προγραμματισμού, την οποία παρουσίασε
στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016,
ότι για την κατάλληλη αντιμετώπιση των
εν λόγω προκλήσεων απαιτούνται
σημαντικά ποσά πρόσθετης
χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ, τα οποία δεν κατέστη δυνατό να
χορηγηθούν πλήρως κατά τα πρώτα έτη
των τρεχουσών προοπτικών λόγω των
περιορισμένων οικονομικών πόρων που
διατίθενται στο πλαίσιο του τρέχοντος
ΠΔΠ· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της
ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις
πολιτικές δεσμεύσεις και τους
στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό,
ότι σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ «η
Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για
την επίτευξη των στόχων της και την
επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της»·

2. υπογραμμίζει ότι για την κατάλληλη
αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων
απαιτούνται σημαντικά ποσά πρόσθετης
χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό
της ΕΕ, τα οποία θα μπορούσαν να
εξασφαλιστούν με την ανακατανομή
πιστώσεων από υπάρχουσες γραμμές του
προϋπολογισμού που δεν έχουν
προτεραιότητα·
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9. σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής
η οποία αφορά τα αριθμητικά στοιχεία και
εκτιμάται σε 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ,
περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες·
επισημαίνει ειδικότερα τις
συμπληρωματικές ενισχύσεις στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και
της ΔΣΕ-Μεταφορές (0,4 δισεκατομμύρια
ευρώ η καθεμία), του Erasmus+ και του
COSME (0,2 δισεκατομμύρια ευρώ η
καθεμία) και της πρωτοβουλίας για την
απασχόληση των νέων (1 δισεκατομμύριο
ευρώ), οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό
ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε
νέες πιστώσεις· σημειώνει ότι οι διάφορες
νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν
από την Επιτροπή παράλληλα προς την
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ
(επέκταση του ΕΤΣΕ, Εξωτερικό
Επενδυτικό Σχέδιο συμπεριλαμβανομένου
του πλαισίου εταιρικής σχέσης για τη
μετανάστευση, και Wifi4EU) αντιστοιχούν
σε επιπλέον 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ·
υπενθυμίζει ότι, κατά την υποβολή του
σχεδίου προϋπολογισμού για το 2017, η
Επιτροπή ενσωμάτωσε ήδη ενίσχυση
ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη
μετανάστευση και επικαιροποίησε τον
δημοσιονομικό προγραμματισμό της κατά
2,55 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα 3,
ως αποτέλεσμα των εν εξελίξει

9. σημειώνει ότι η πρόταση της Επιτροπής
η οποία αφορά τα αριθμητικά στοιχεία και
εκτιμάται σε 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ,
περιλαμβάνει διάφορες συνιστώσες·
λαμβάνει υπό σημείωση τις
συμπληρωματικές ενισχύσεις στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και
της ΔΣΕ-Μεταφορές (0,4 δισεκατομμύρια
ευρώ η καθεμία), και υπογραμμίζει ότι,
όσον αφορά το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ, οι
πιστώσεις δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση
έργων τα οποία κρίνονται αμφιλεγόμενα
και χωρίς πραγματική προστιθέμενη
αξία· σημειώνει επίσης τις
συμπληρωματικές ενισχύσεις στο πλαίσιο
του Erasmus+ και του COSME (0,2
δισεκατομμύρια ευρώ η καθεμία) και της
πρωτοβουλίας για την απασχόληση των
νέων (1 δισεκατομμύριο ευρώ), οι οποίες
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2,2
δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες πιστώσεις·
σημειώνει ότι οι διάφορες νομοθετικές
προτάσεις που υποβλήθηκαν από την
Επιτροπή παράλληλα προς την ενδιάμεση
αναθεώρηση του ΠΔΠ (επέκταση του
ΕΤΣΕ, Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου
εταιρικής σχέσης για τη μετανάστευση, και
Wifi4EU) αντιστοιχούν σε επιπλέον 1,6
δισεκατομμύρια ευρώ· υπενθυμίζει ότι,
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νομοθετικών διαδικασιών· επισημαίνει,
επιπλέον, το γεγονός ότι οι προτεινόμενες
χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον τομέα 1α
και τον τομέα 4 αντικατοπτρίζονται ήδη εν
μέρει στη διορθωτική επιστολή 1/2017·
σημειώνει, τέλος, ότι η τεχνική
προσαρμογή των κονδυλίων για την
πολιτική συνοχής, η οποία αντιστοιχεί σε
4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι το
αποτέλεσμα μιας τεχνικής διαδικασίας εκ
μέρους της Επιτροπής και έχει ήδη
εγκριθεί στο πλαίσιο της τεχνικής
προσαρμογής του δημοσιονομικού
πλαισίου για το 2017·

κατά την υποβολή του σχεδίου
προϋπολογισμού για το 2017, η Επιτροπή
ενσωμάτωσε ήδη ενίσχυση ύψους 1,8
δισεκατομμυρίων ευρώ για τη
μετανάστευση και επικαιροποίησε τον
δημοσιονομικό προγραμματισμό της κατά
2,55 δισεκατομμύρια ευρώ στον τομέα 3,
ως αποτέλεσμα των εν εξελίξει
νομοθετικών διαδικασιών· επισημαίνει,
επιπλέον, το γεγονός ότι οι προτεινόμενες
χρηματοδοτικές ενισχύσεις στον τομέα 1α
και τον τομέα 4 αντικατοπτρίζονται ήδη εν
μέρει στη διορθωτική επιστολή 1/2017·
σημειώνει, τέλος, ότι η τεχνική
προσαρμογή των κονδυλίων για την
πολιτική συνοχής, η οποία αντιστοιχεί σε
4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι το
αποτέλεσμα μιας τεχνικής διαδικασίας εκ
μέρους της Επιτροπής και έχει ήδη
εγκριθεί στο πλαίσιο της τεχνικής
προσαρμογής του δημοσιονομικού
πλαισίου για το 2017·
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