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P5_TA(2004)0118 

Προϋπολογισμός 2005: Κατευθυντήριες γραμμές [τμήματα II, IV, V, VI,  

VII, VIII (A) και VIII (B)] και προσχέδιο συμπληρωματικής κατάστασης 

προβλέψεων (Τμήμα Ι)  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα 

Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII(Α) και VIII (B) και με το προσχέδιο προβλεπομένων 

εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του 

προϋπολογισμού 2005  (2004/2002(BUD)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

 έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ, 

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και 

τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού1, 

 έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 20042, 

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 

2002 σχετικά με τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων3, 

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων (Α5-0062/2004), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την τεχνική προσαρμογή των δημοσιονομικών προοπτικών 

προκύπτει ποσό 6 185 000 000 ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, για την κατηγορία 5 

(διοικητικές δαπάνες) στον προϋπολογισμό του 20054, 

Πολιτικές προτεραιότητες 

Ευρωπαϊκή Ένωση με 25 κράτη μέλη 

1. υπενθυμίζει ότι το οικονομικό έτος 2005 θα είναι το πρώτο οικονομικό έτος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 κρατών μελών και το πρώτο έτος δραστηριότητας του 

νεοεκλεγέντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της νεοδιορισθείσας Επιτροπής, των νέων 

μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, και του Ευρωπαίου Επόπτη 

Προστασίας των Δεδομένων και ότι ο προϋπολογισμός του 2005 συμπίπτει με το πρώτο 

έτος πλήρους εφαρμογής του νέου Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης· 

                                                 
1  ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. 
2  ΕΕ L 53 της 23.2.2004. 
3  ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1. 
4  Συμπεριλαμβανομένου του καθαρού αποτελέσματος των συνεισφορών του προσωπικού στο 

συνταξιοδοτικό σύστημα (175 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις τιμές του 2005). 
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2. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της διευρυμένης Ένωσης 

παρά τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς· ζητεί από τα θεσμικά όργανα 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και δημοσιονομική πειθαρχία, και μέριμνα για την 

αξιοποίηση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων· 

Γενικό πλαίσιο 

3. λαμβάνει υπό σημείωση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που προβλέπονται για την 

κατηγορία 5 το 2005· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η τεχνική προσαρμογή μειώνει το 

ανώτατο όριο των δημοσιονομικών προοπτικών της κατηγορίας 5 για το 2005 κατά 94 

εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές· 

4. αναμένει με ενδιαφέρον τη νέα έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις στην κατηγορία 5, που 

προβλέπεται να υποβάλουν οι Γενικοί Γραμματείς το Φεβρουάριο του 2004, στην οποία 

προτείνεται νέος δημοσιονομικός προγραμματισμός για το διάστημα 2005-2006 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέοι δημοσιονομικοί περιορισμοί στην κατηγορία 5· 

καλεί τα θεσμικά όργανα, λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών και 

των αβεβαιοτήτων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2005, να υποβάλουν 

πραγματιστικά αιτήματα όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες τους στις προβλέψεις για 

το 2005· 

5. λαμβάνει υπό σημείωση τις έως τώρα προσπάθειες των θεσμικών οργάνων να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της διεύρυνσης· υπενθυμίζει ότι το προσωπικό στα 

περισσότερα θεσμικά όργανα αυξάνεται ταχύρυθμα προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες της διεύρυνσης και εκτιμά ότι ο κύριος όγκος των πρόσθετων αναγκών σε σχέση 

με τη διεύρυνση καλύπτονται με τους προϋπολογισμούς των ετών 2002-2004, μολονότι 

μένει να ληφθεί ακόμη μια σειρά μέτρων· 

6. εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες επιλογής της Υπηρεσίας 

Επιλογής του Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (EPSO), που ενδέχεται να μην 

επιτρέψουν στα θεσμικά όργανα να πληρώσουν όλες τις θέσεις που έχει προβλέψει η 

αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στον προϋπολογισμό του 2004· πιστεύει ότι είναι 

ουσιώδες να αξιολογηθεί σε βάθος η κατάσταση εν όψει του προϋπολογισμού του 2005 

και εμμένει στην άποψη ότι όλα τα σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού αιτήματα  

πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες και ρεαλιστικές εκτιμήσεις του 

απαιτούμενου προσωπικού·  

7. εκτιμά ότι η δημοσιονομική επίπτωση της επέκτασης των χώρων των θεσμικών οργάνων 

θα γίνει αισθητή μετά το 2005· καλεί τα θεσμικά όργανα να παράσχουν ενημερωμένα 

στοιχεία για τα σχέδιά τους περί ακινήτων, μαζί με πληροφορίες για την αύξηση του 

αριθμού των γραφείων λόγω της διεύρυνσης· 

8. θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων παραμένει βασικό ζήτημα για τη 

διαδικασία προϋπολογισμού του 2005· καλεί τα θεσμικά όργανα να συνεχίσουν τις 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις τους προκειμένου να βελτιώσουν τη διαχείριση και να 

εκσυγχρονίσουν την πολιτική τους για το προσωπικό· αναμένει από όλα τα θεσμικά 

όργανα να αυξήσουν την απόδοσή τους με τον εξορθολογισμό των μεθόδων εργασίας 

τους, την καλύτερη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, τον καθορισμό αρνητικών 

προτεραιοτήτων (για δραστηριότητες που μπορούν να εγκαταλειφθούν ή να 

αναδιοργανωθούν) και τη μεγαλύτερη επικέντρωση στις βασικές τους δραστηριότητες· 
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9. καλεί τα θεσμικά όργανα να αναλύσουν τις δημοσιονομικές τους δομές και να 

προχωρήσουν στις προσαρμογές που επιβάλλει ο νέος Κανονισμός Υπηρεσιακής 

Κατάστασης, καθώς επίσης να εξασφαλίσουν ότι, στα σχέδια προβλέψεών τους, θα 

επισυνάπτεται μια παρουσίαση βάσει δραστηριοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η 

διαφάνεια· 

10. ενθαρρύνει τη διοργανική συνεργασία με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση 

της απόδοσης των δαπανών, ενώ συγχρόνως θα διασφαλίζεται η θεσμική ανεξαρτησία 

του κάθε οργάνου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση διοργανικών 

υπηρεσιών, όπως η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

καθώς και τη σύσταση των διοικητικών Γραφείων της Επιτροπής (Γραφείο διαχείρισης 

και εκκαθάρισης των ατομικών δικαιωμάτων, Γραφεία Υποδομών και Λογιστικής 

Υπηρεσίας στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο)· πιστεύει ότι θα μπορούσε να 

εξεταστεί η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των γλωσσικών υπηρεσιών· 

11. επισημαίνει ότι λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών κατά το 2005 ίσως χρειασθεί να 

καθυστερήσει η ίδρυση νέων οντοτήτων, εκτός αν πραγματοποιούνται εξοικονομήσεις 

πόρων με την έναρξη λειτουργίας των οργανισμών αυτών· 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 

κτιριακή πολιτική και τις υποδομές στις Βρυξέλλες (CΟΜ(2003) 755)· καλεί τα άλλα 

θεσμικά όργανα να ενθαρρύνουν την ευρύτερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και 

των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και να αναπροσαρμόσουν τα σχέδια κινητικότητάς 

τους· επισημαίνει ότι ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα είναι δυνατόν να ληφθούν αμέσως, 

όπως είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με συνδέσεις βιώσιμης κινητικότητας μέσω 

του Ενδοδικτύου  

13. υπογραμμίζει ότι πρέπει να τηρηθούν οι όροι της περιβαλλοντικής άδειας και οι 

δεσμεύσεις που ανέλαβε η SEL για την κατασκευή νέων ή ανακαινισμένων κατοικιών για 

τους κατοίκους της συνοικίας· 

Κοινοβούλιο (Τμήμα Ι) 

14. έχει επίγνωση των αβεβαιοτήτων όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 

Κοινοβουλίου για το 2005, όπως η σημερινή έλλειψη συμφωνίας σχετικά με το 

Καθεστώς των Βουλευτών, το πραγματικό αποτέλεσμα των προσλήψεων στο πλαίσιο της 

διεύρυνσης το 2004 και οι εξελίξεις διαφόρων σχεδίων περί ακινήτων· επιφυλάσσεται, 

επομένως, να λάβει θέση στο παρόν στάδιο σχετικά με το αυτοεπιβληθέν όριο του 20% 

των δαπανών στην κατηγορία 5· 

15. αναμένει τα αποτελέσματα της μελέτης για τις EMAS και καλεί τα αρμόδια όργανά του 

να διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή στην πράξη η ενσωμάτωση 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στην πολιτική του περί αναθέσεως 

συμβάσεων προμηθειών, έχοντας ταυτόχρονα υπόψη τα διδάγματα από την εμεπρία 

άλλων οργανισμών, πόλεων και τοπικών αρχών· 

16. εκφράζει τη λύπη του διότι  τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σχετικά με το 

καθεστώς των Βουλευτών και διατυπώνει την ελπίδα ότι είναι δυνατό να σημειωθεί 

πρόοδος επί του θέματος κατά τη διάρκεια του 2004· 
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17. εκφράζει τη διαρκή υποστήριξή του υπέρ της έγκρισης καθεστώτος των βοηθών των 

βουλευτών· 

18. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και θεωρεί 

ότι, κατ’αρχήν, η συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να παραμείνει εκτός του 

αυτοεπιβληθέντος ανώτατου ορίου του 20% για την κατηγορία 5 δεδομένου ότι δεν 

πρόκειται διοικητική δαπάνη του Οργάνου· είναι ωστόσο διατεθειμένο να εξετάσει τη 

δυαντότητα χρηματοδότησης αυτής της δαπάνης χωρίς να υπερβεί το ανώτατο όριο του 

20%, δεδομένων των περιορισμών που υφίστανται όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 

2005· 

19. αναμένει από την Συντονιστική Επιτροπή του Προεδρείου του για τη Διεύρυνση τις 

ενημερωμένες ρεαλιστικές εκτιμήσεις των αναγκών της διεύρυνσης που δεν έχουν ακόμη 

καλυφθεί· εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες πρόσληψης 

προσωπικού από τα νέα κράτη μέλη και τις δυσκολίες που συναντώνται ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις προσλήψεις υπαλλήλων του γλωσσικού τομέα από ορισμένα νέα κράτη μέλη, 

οι οποίες δημιουργούν αβεβαιότητες σχετικά με το ποσοστό πλήρωσης νέων θέσεων το 

2004· θεωρεί, επομένως, ότι απόφαση σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων για πρόσθετο 

προσωπικό στο πλαίσιο της διεύρυνσης μπορεί να ληφθεί μόνο κατά την πρώτη 

ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2005· 

20. θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός των σχεδίων περί 

ακινήτων προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 

για το 2005 εν όψει της πιθανής καταβολής των κεφαλαίων που απαιτούνται για την 

άσκηση της πολιτικής περί ακινήτων·  

21. είναι αποφασισμένο, ως κινητήρια δύναμη που προωθεί τη δημιουργία κοινοβουλευτικής 

συνέλευσης του ΠΟΕ, να εξασφαλίσει τη διάθεση επαρκών πιστώσεων προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες για την κατάλληλη συμμετοχή, με τις αναγκαίες υποδομές, των 

αντιπροσωπειών του σε όλες τις συνεδριάσεις της συνέλευσης αυτής καθώς και σε αυτές 

που θα οδηγήσουν στη συγκρότησή της· 

Επικουρία των βουλευτών 

22. ζητεί από το Προεδρείο να αξιολογήσει το πιλοτικό σχέδιο για τους προϋπολογισμούς 

εμπειρογνωμόνων των ενδιαφερομένων επιτροπών· θεωρεί, υπό το φως των 

αποτελεσμάτων του πιλοτικού σχεδίου, ότι το Προεδρείο θα πρέπει να εξετάσει τη 

θέσπιση λεπτομερών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων σαφών και αντικειμενικών 

κριτηρίων για την πιθανή μελλοντική διάθεση προϋπολογισμών για έρευνα στις 

κοινοβουλευτικές επιτροπές·  

23. ζητεί από τον Γενικό του Γραμματέα να υποβάλει έως την 1η Σεπτεμβρίου 2004 έκθεση 

σχετικά με όλες τις πτυχές της μεταρρύθμισης «Ανεβάζοντας τον πήχυ»· 

Πολυγλωσσία 

24. αναμένει από το Προεδρείο του τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία· 

υπογραμμίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας στο Κοινοβούλιο των 21 γλωσσών, 

προκειμένου να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας για 

τους βουλευτές του, ενώ συγχρόνως θα υπάρχει αντιστοίχιση κόστους-ωφελειών του 

γλωσσικού καθεστώτος· 
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25. υπενθυμίζει την επιθυμία του να καταστήσει πιο ορατή, μέσα στην όλη εικόνα του 

Κοινοβουλίου, την ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο μετά τη διεύρυνση· αναμένει να τύχουν ταχέως συγκεκριμένης εφαρμογής 

τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας για την ορατότητα της πολυγλωσσίας προς 

όφελος των βουλευτών, των επισκεπτών και των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης· 

Πολιτική πληροφόρησης και νέες τεχνολογίες 

26. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για τη διάδοση των πληροφοριών η δημοσίευση στο 

Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεδριάσεων της ολομέλειας μέσω 

Διαδικτύου· θεωρεί ότι η ιστοσελίδα «Europarl» του Κοινοβουλίου είναι αποφασιστικής 

σημασίας για την προσέγγιση του Κοινοβουλίου στους ψηφοφόρους·  

27. ενθαρρύνει τα κοινοβουλευτικά του όργανα και τη Διοίκησή του να χρησιμοποιούν 

περισσότερο τη βιντεοσύσκεψη εφόσον απαιτείται· επισημαίνει ότι η ασύρματη 

πρόσβαση μέσω υπολογιστή εφαρμόζεται ήδη σε πολλά εθνικά κοινοβούλια· 

υπογραμμίζει ότι η προσφορά δυνατοτήτων πρόσβασης από απόσταση στο δίκτυο του 

Κοινοβουλίου τόσο για τους βουλευτές όσο και για το προσωπικό θα αύξανε την 

αποδοτικότητα και την πρόσβαση· 

Πολιτική για το προσωπικό 

28. ζητεί από το Γενικό Γραμματέα του να υποβάλει, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2004, έκθεση 

σχετικά με τις επιπτώσεις του νέου Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης στην 

πολιτική αξιολόγησης και προαγωγών του προσωπικού του Κοινοβουλίου, καθώς και 

αξιολόγηση της πολιτικής για την κινητικότητα·  

Ασφάλεια 

29. σημειώνει τις προτάσεις του Προεδρείου του σχετικά με τη στρατηγική για την 

ασφάλεια· τονίζει την ανάγκη ορθής τοποθέτησης και διαχείρισης των διαθεσίμων 

ανθρωπίνων και υλικών πόρων για την ενίσχυση της ασφάλειας· 

Υπηρεσιακά αυτοκίνητα 

30. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί εκ νέου κατά πόσο τα νέα μέτρα που έχουν ληφθεί για 

τη λειτουργία των υπηρεσιακών αυτοκινήτων παρέχουν ικανοποιητική υπηρεσία στον 

αυξημένο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η αξία της παρεχόμενης 

υπηρεσίας αντιστοιχεί στο ύψος των δαπανών· 

Συμβούλιο (Τμήμα ΙΙ) 

31. ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής της κατάστασης 

προβλέψεών του στο πλαίσιο του ΠΣΠ αντί κατά την πρώτη ανάγνωση, προκειμένου να 

αυξηθεί η διαφάνεια· συνεχίζει να παρακολουθεί τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του 

Συμβουλίου, τηρώντας παράλληλα τη συμφωνία κυρίων για τις διοικητικές δαπάνες· 

Δικαστήριο (Τμήμα IV) 

32. επισημαίνει ότι τα τελευταία δυο χρόνια το Δικαστήριο εμφανίζει μεγαλύτερους ρυθμούς 

αύξησης προσωπικού από ό,τι τα περισσότερα άλλα θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει ότι το 

Δικαστήριο εξακολουθεί να εφαρμόζει πλήρη πολυγλωσσία· 



 

6\ 24/02/2004 Εισηγητής: Wilfried Kuckelkorn - A5-0062/2004 

Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα V) 

33. υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατένειμε την αύξηση του προσωπικού του στο 

πλαίσιο της διεύρυνσης στους προϋπολογισμούς του 2004 και του 2005· 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Τμήμα VΙ) και Επιτροπή των Περιφερειών (Τμήμα 

VII) 

34. καλεί τις δύο επιτροπές να επιδιώξουν τη δημοσιονομική πειθαρχία στις προβλέψεις τους, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τα αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού και τα ακίνητα, και να 

βελτιώσουν τη συνεργασία τους στις κοινές υπηρεσίες, προκειμένου να επωφεληθούν 

πλήρως από τα νέα κοινά κτίρια· αναμένει ότι η μετακόμιση στο κτίριο Belliard και η 

εκκένωση των σημερινών κτιρίων θα λάβουν χώρα κατά τα προβλεφθέντα· 

Διαμεσολαβητής (Τμήμα VIII Α) 

35. έχει επίγνωση ότι ο Διαμεσολαβητής πρέπει να μπορεί να διεκπεραιώνει καταγγελίες των 

πολιτών σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ· 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (Τμήμα VIII Β) 

36. χαιρετίζει τον διορισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και του 

αναπληρωτή του· αναμένει ότι οι πιστώσεις για τον ΕΕΠΔ θα περιληφθούν στο ΠΣΠ για 

το 2005· 

ο ο 

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον 

Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. 

 


