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Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 *** 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το 

σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (16973/3/2010 – C7-0024/2011 – 

2010/0048(APP)) 

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (16973/3/2010), 

– έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου 

(C7-0024/2011), 

– έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις για προφορική απάντηση που κατατέθηκαν εξ ονόματος της 

Επιτροπής Προϋπολογισμών προς το Συμβούλιο (Ο-0074/2010 - Β7-0310/2010) και προς 

την Επιτροπή (Ο-0075/2010 - Β7-0311/2010) στις 20 Μαΐου 2010 και τη συζήτηση που 

διεξήχθη στην Ολομέλεια στις 15 Ιουνίου 2010, 

– έχοντας υπόψη το από 22 Σεπτεμβρίου 2010 ψήφισμά του σχετικά με την πρόταση 

κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

για την περίοδο 2007-20132, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0253/2011), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα νομική πράξη που καθορίζει το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο έχει ανάγκη τροποποίησης μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα τρία θεσμικά όργανα εξεπλήρωσαν αυτή την απαίτηση ως 

ακολούθως: 

– η Επιτροπή υποβάλλοντας το λεγόμενο «Πακέτο της Λισαβόνας», με μια πρόταση 

κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου για την περίοδο 2007-2013, ένα σχέδιο Διοργανικής Συμφωνίας για τη 

συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα, και μια πρόταση τροποποίησης του 

Δημοσιονομικού Κανονισμού, 

                                                 
1  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0328. 



– το Συμβούλιο καταρτίζοντας το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον 

καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2007-2013,  

– το Κοινοβούλιο καταθέτοντας προφορικές ερωτήσεις, εγκρίνοντας ένα ψήφισμα 

και προσπαθώντας να συζητήσει για το «Πακέτο της Λισαβόνας» με τα άλλα 

θεσμικά όργανα σε τριμερείς διαλόγους κατά τη δημοσιονομική διαδικασία του 

2011, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκτιμά πως η τρέχουσα Διοργανική Συμφωνία 

για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση παραμένει σε ισχύ 

μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, εξαιρέσει των άρθρων που έμειναν άνευ περιεχομένου μετά 

την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της Βελγικής και της Ουγγρικής 

Προεδρίας, το Συμβούλιο δεν έδειξε καμία βούληση να ξεκινήσει, όπως προβλέπει το 

άρθρο 312 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

διαπραγματεύσεις για το «Πακέτο της Λισαβόνας»,  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη από το Συμβούλιο μείωση του βαθμού ευελιξίας 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα περιέκοπτε τις εξουσίες και αρμοδιότητες 

του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτές που διαθέτει σήμερα, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν απέβλεπε στην περικοπή των 

αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου κι ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να δεχθεί 

μια τέτοια περικοπή, 

1. δεν εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διακόψει τη νομοθετική διαδικασία και να διαβιβάσει τη 

θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

 


