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Δημοσιονομική πειθαρχία  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την διοργανική συμφωνία για την 

δημοσιονομική πειθαρχία και την βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού 

(2005/2237(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, συγκεκριμένα δε το άρθρο 272 αυτής, 

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο της 26ης Φεβρουαρίου 2004 με τίτλο «Η οικοδόμηση του κοινού μας 

μέλλοντος: Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 

2007-2013» (COM(2004)0101), της 14ης Ιουλίου 2004 με τίτλο «Δημοσιονομικές 

προοπτικές 2007 - 2013» (COM(2004)0487), και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 

12ης Απριλίου 2005 με τίτλο «Τεχνικές προσαρμογές  στην πρόταση της Επιτροπής για 

το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013» (SEC(2005)0494), 

– έχοντας υπόψη την 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, συγκεκριμένα δε το σημείο 26 αυτής, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τις πολιτικές 

προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-20132, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0356/2005), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές τερματίζονται, κατ' 

αρχήν, το 2006, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των νομοθετικών διατάξεων της ΕΚ που 

αφορούν πολυετή προγράμματα με δημοσιονομικές επιπτώσεις πρέπει να ανανεωθούν 

από το 2007 και έπειτα, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές αποτελούν τμήμα της 

διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας 

του προϋπολογισμού που μπορεί να επιτευχθεί μόνο βάσει αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ 

των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία επί των 

δημοσιονομικών προοπτικών, το άρθρο 272 της Συνθήκης προβλέπει ετήσιους 

                                                 
1  ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 

2005/708/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 14.10.2005, σ. 

24). 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2005)0224. 



προϋπολογισμούς, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενέκρινε διαπραγματευτική θέση που καθορίζει τις πολιτικές του 

προτεραιότητες για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές και την πρότασή του για 

αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ επιδιώκει επίσης να προωθήσει την 

ποιότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών, 

1. επιβεβαιώνει τη θέση του όπως εκφράζεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης 

Ιουνίου 2005· 

2. επιβεβαιώνει τη βούλησή του να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη 

συμφωνίας σχετικά με τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές και αποδεκτή 

διοργανική συμφωνία προκειμένου να διατηρηθούν οι ευθύνες και οι φιλοδοξίες της ΕΕ 

για μια νέα πολυετή περίοδο· 

3. συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής για την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας εις 

τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια και η μεταρρύθμιση των προγραμμάτων και να 

προετοιμασθεί έγκαιρα η προσεχής περίοδος για την έναρξη της διαδικασίας 

προϋπολογισμού 2007 (Απρίλιος 2007)· 

4. λαμβάνει γνώση της επιστολής του Προέδρου Barroso της 20ής Οκτωβρίου 2005 που 

περιέχει τη συμβολή της Επιτροπής στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων και θεωρεί 

ορισμένες πτυχές των προτάσεων αυτών χρήσιμες, υπενθυμίζει όμως στο Συμβούλιο και 

την Επιτροπή τη σημασία όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν 

ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 προς συμπλήρωση των δημοσιονομικών προοπτικών 

2007-2013 και θεωρεί την ενσωμάτωσή τους στη διοργανική συμφωνία ουσιώδους 

σημασίας για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές· 

5. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να υποβάλει επίσημη αναθεωρημένη πρόταση 

διοργανικής συμφωνίας που θα ενσωματώνει τις προτάσεις του σχετικά με τα 

αποθεματικά και την ευελιξία, καθώς και άλλα ποιοτικά στοιχεία σύμφωνα με το 

προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005· 

6. επισημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν δημοσιονομικές προοπτικές χωρίς διοργανική 

συμφωνία· υπενθυμίζει επ' αυτού ότι η εγκεκριμένη θέση του Κοινοβουλίου 

περιλαμβάνει μη διαπραγματεύσιμα σημεία, όπως η δημιουργία ρήτρας αναθεώρησης, η 

δημιουργία αποθεμάτων ευελιξίας, η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής μέσω της 

αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, η απλοποίηση της διοικητικής 

επιβάρυνσης, η πιστοποίηση των κρατών μελών και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Κοινοβουλίου στις εξωτερικές δράσεις· 

7. διαπιστώνει ότι οι αποκλίσεις που παρεμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2005 αφορούσαν λιγότερο το επίπεδο ή 

την κατανομή των δαπανών και περισσότερο τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών, το οποίο 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι μια συνολική συμφωνία επί των δημοσιονομικών 

προοπτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει συμφωνία επί της αρχής της αναμόρφωσης του 

ισχύοντος συστήματος των ιδίων πόρων· 

8. καλεί το Συμβούλιο να εκφράσει, στην κοινή θέση του και στη διαπραγματευτική εντολή 

του, τη σοβαρή βούλησή του να διαπραγματευθεί όχι μόνον μια πρόταση για 

δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της διάρθρωσης του 



προϋπολογισμού και της ποιότητας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθώς και 

σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας ακολουθώντας το 

παράδειγμα της διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου· 

9. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι δεν θα υπάρξουν δημοσιονομικές προοπτικές ούτε 

διοργανική συμφωνία αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου· 

επισημαίνει επίσης ότι, δεδομένου ότι ενέκρινε εγκαίρως την διαπραγματευτική του θέση 

στις 8 Ιουνίου 2005, δεν είναι διατεθειμένο να ανεχθεί καμία απόπειρα να του αποδοθούν 

ευθύνες για ενδεχόμενη καθυστέρηση στην προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας· 

10. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι ελλείψει δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και νέας 

διοργανικής συμφωνίας οι οικονομικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

περιλαμβανομένων των πολυετών προγραμμάτων μπορούν να διασφαλισθούν δυνάμει 

του άρθρου 272 της Συνθήκης ή με προσαρμογή του σημείου 26 της διοργανικής 

συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999· 

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 

 

 


