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ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση ανανέωσης της διοργανικής συμφωνίας για την δημοσιονομική 
πειθαρχία και την βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού 
(2004/2099(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και ιδίως το άρθρο 272,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού1, και ιδιαίτερα το σημείο 
της 26,

– 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 ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την διοργανική 
συμφωνία για την δημοσιονομική πειθαρχία και την βελτίωση της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές  και την ανανέωση της 
διοργανικής συμφωνίας 2007-2013 4,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Πρόταση ανανέωσης της 
διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού (COM(2004)0498),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Συμβολή στις διοργανικές 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση για ανανέωση της διοργανικής συμφωνίας για 
την δημοσιονομική πειθαρχία και την βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού 
(COM(2006)0075),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: Αναθεωρημένη πρόταση ανανέωσης 
της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού (COM(2006)0036),

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο της 26ης Φεβρουαρίου 2004 με θέμα "Οικοδόμηση του κοινού μας 
μέλλοντος: Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 
2007-2013" (COM(2004)0101) και της 14ης Ιουλίου 2004 με τίτλο "Δημοσιονομικές 
Προοπτικές 2007-2013" (COM(2004)0487) και προς το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2005 με τίτλο "Τεχνικές προσαρμογές στην πρόταση της 

  
1 ΕΕ C 172, 28.12.2005, σελ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 2005/708/ΕΚ (ΕΕ L 269, 14.10.2005, σ. 24).
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν,8.6.2005,  P6_TA(2005)0224.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013" (SEC(2005)0494),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
νομοθετικές προτάσεις σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2007-
2013 που εγκρίθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15-16ης  Δεκεμβρίου 
2005 (CADREFIN 268),

– έχοντας υπόψη τον τριμερή διάλογο της 23ης  Ιανουαρίου 2006, 21ης Φεβρουαρίου 
2006, 21ης  Μαρτίου 2006 και 4ης Απριλίου 2006,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 120, παρ. 1 και παύλα 2 του σημείου IV του Παραρτήματος VI 
του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της 
ΧΧΧ (Α6-0000/2006),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης 
Μαΐου 1999, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία προετοιμασίας των νέων δημοσιονομικών 
προοπτικών και της νέας διοργανικής συμφωνίας  και υπέβαλε προτάσεις στις 10 
Φεβρουαρίου και 14 Ιουλίου 2004·

B. εκτιμώντας ότι, μετά την εκ μέρους του Κοινοβουλίου έγκριση της διαπραγματευτικής 
του θέσης της 8ης Ιουνίου 2005 και μετά τη συμφωνία που συνήψαν τα κράτη μέλη το 
Δεκέμβριο του 2005, η Επιτροπή υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για τη νέα διοργανική 
συμφωνία και τεχνικά έγγραφα σχετικά με τον αντίκτυπο των πορισμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, βάσει των οποίων μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις 
επί δίκαιης βάσης·

Γ. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να καταρτίσει ένα βιώσιμο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο που να προβλέπει επαρκή μέσα από πλευράς πολιτικής για τα 
επερχόμενα έτη και κατάλληλα μέσα και μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής 
του· 

Δ. εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που ανέπτυξε μια σφαιρική 
στρατηγική και διενέργησε μια πλήρη και ενδελεχή ανάλυση των αναγκών προκειμένου 
να εντοπίσει τις πολιτικές προτεραιότητες σε σύγκριση με την προσέγγιση του 
Κοινοβουλίου που βασίζεται σε ανώτατα όρια και ποσοστά·

1. υπενθυμίζει ότι τούτη τη φορά, από τότε που άρχισαν να υπάρχουν δημοσιονομικές 
προοπτικές, το Κοινοβούλιο προέβη σε διαβουλεύσεις πάνω από οχτώ μήνες στο πλαίσιο 
προσωρινής επιτροπής που συστάθηκε για το σκοπό αυτό και ενέκρινε σφαιρική 
διαπραγματευτική θέση που βασίζεται σε τρεις πυλώνες αποσκοπώντας: 

- στην εναρμόνιση των πολιτικών προτεραιοτήτων και των χρηματοδοτικών αναγκών·

- στον εκσυγχρονισμό της διάρθρωσης του προϋπολογισμού·

- στη βελτίωση της ποιότητας της εκτέλεσης του κοινοτικού προϋπολογισμού·
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2. υπενθυμίζει ότι απέρριψε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Δεκεμβρίου 2005 υπό την τρέχουσα μορφή τους, κρίνοντας πως δεν θα παρείχαν στην ΕΕ 
τα ποσοτικά και ποιοτικά μέσα για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων, και 
ζήτησε από το Συμβούλιο να εξασφαλίσει μια πραγματική εντολή διαπραγμάτευσης με το 
Κοινοβούλιο·

3. υπογραμμίζει ότι επανειλημμένα εξέφρασε την προθυμία του να ξεκινήσει 
εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο βάσει αντίστοιχων θέσεων 
προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία που θα βασίζεται σε αποδεκτές ποσοτικές και 
ποιοτικές βελτιώσεις εντός ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος·

4. θεωρεί πως η συμφωνία που επετεύχθη από τα τρία θεσμικά όργανα στις 4 Απριλίου 2006 
ήταν ο μόνος δυνατός συμβιβασμός που θα μπορούσε να επιτύχει το Κοινοβούλιο, εντός 
αυτών των τόσο σημαντικών διαπραγματεύσεων, για έναν πολυετή προϋπολογισμό 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της κοινοτικής νομοθεσίας, η χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών κεφαλαίων και η διατήρηση της νομοθετικής 
και δημοσιονομικής εξουσίας του Κοινοβουλίου κατά την προσεχή περίοδο·

5. επιδοκιμάζει την επιτευχθείσα συμφωνία και συγκεκριμένα την πρόοδο που σημειώθηκε 
υπό τους τρεις πυλώνες της διαπραγματευτική θέσης του:

Συνδυασμός των πολιτικών προτεραιοτήτων με τις χρηματοοικονομικές ανάγκες με:

- μια αύξηση ύψους 4 δισ. ευρώ για πολιτικές την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, που θα πρέπει να διατεθεί απευθείας στα 
προγράμματα των κατηγοριών 1α, 1β, 2, 3β και 4, 

- μια ουσιαστική αύξηση στο αποθεματικό της ΕΤΕ ύψους 2,5 δισ. ευρώ που θα 
διατεθεί από τα κράτη μέλη βάσει ενός νέου σχεδίου συγχρηματοδότησης 
ανάμεσα σε ΕΤΕ και κοινοτικό προϋπολογισμό προκειμένου να ενισχυθεί  η 
επενέργεια μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ στους τομείς της έρευνας 
και ανάπτυξης, ΔΔ και ΜΜΕ,

- τη χρηματοδότηση μη προγραμματισμένων αναγκών όπως είναι το 
Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας ( 1,5 δισ. ευρώ) και το Ταμείο Αλληλεγγύης 
ΕΕ (έως 7 δισ. ευρώ) εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου από 
συμπληρωματικούς πόρους που ζητούν τα κράτη μέλη, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο,

- τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (έως 3,5 δισ. ευρώ) με την επαναχρησιμοποίηση 
ακυρωθεισών πιστώσεων, εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου·

Βελτίωση της διάρθρωσης του προϋπολογισμού μέσω περισσότερης ευελιξίας:

- με ένα συνολικό ποσό ύψους 1,4 δισ. ευρώ για ευελιξία κατά την περίοδο 
αυτή, το οποίο σε περίπτωση χρησιμοποίησης θα χρηματοδοτηθεί από 
συμπληρωματικούς πόρους που θα ζητηθούν από τα κράτη μέλη με 
δυνατότητα μεταφοράς του ετήσιου ποσού (200 εκατ. ευρώ) σε περίπτωση μη 
χρησιμοποίησης, χρησιμοποίηση δε του μέσου για τις ίδιες ανάγκες για 
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περισσότερο από ένα έτος,

- με τη δυνατότητα για το νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο να αξιολογήσει τη 
λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας και των δημοσιονομικών προοπτικών 
έως το τέλους του 2009 βάσει έκθεσης που θα υποβληθεί από την Επιτροπή, 
ενδεχομένως μαζί με προτάσεις·

Βελτίωση της ποιότητας της εκτέλεσης των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και 
προστασία των προνομίων του Κοινοβουλίου μέσω:

- των αρχών που ορίζει ο αναθεωρημένος Δημοσιονομικός Κανονισμός, της
ευθύνης των κρατών μελών σ' ό, τι αφορά τις δραστηριότητες επιμερισμένης 
διαχείρισης για έναν καλύτερο εσωτερικό έλεγχο των κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων, της ανάγκης να προβλεφθεί ένα μηχανισμός 
συγχρηματοδότησης με την ΕΤΕ προς ενίσχυση της επενέργειας μόχλευσης 
των πολιτικών που εφαρμόζει η ΕΕ, τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον 
προγραμματισμό χρηματοδότησης και τη χρηματοδότηση νέων υπηρεσιών 
χωρίς να θιγούν λειτουργικά προγράμματα,

- της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στην ευρέως φάσματος αξιολόγηση, της 
μεγαλύτερης συμμετοχής του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΚΕΠΠΑ και του μεγαλύτερου δημοκρατικού ελέγχου στις 
εξωτερικές δράσεις· 

6. έχει ωστόσο επίγνωση του γεγονότος ότι αρκετά ελλείμματα δεν έχουν βρει απάντηση 
στις διεξαχθείσες διαπραγματεύσεις· θεωρεί ότι τα ελλείμματα αυτά πρέπει τύχουν 
εξέτασης κατά τη διάρκεια των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού καθώς και 
στην αξιολόγηση 2008-2009·  

7. θεωρεί πως η θέση του, όπως αυτή ορίσθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 
2005, πρέπει να παραμείνει ένας προς επίτευξη στόχος προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης και περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να υλοποιηθούν 
οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8. ελπίζει οι μεταρρυθμίσεις που ορίζονται στην επόμενη διοργανική συμφωνία να έχουν 
ταχέα αποτελέσματα επί της ποιοτικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του διοικητικού άχθους, καθώς και ορατό 
αντίκτυπο για τους ευρωπαίου πολίτες, δηλ. να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην κοινοτική 
χρηματοδότηση·

9. δείχνει πράσινο φως, από δημοσιονομικής άποψης, στην αρμόδια επιτροπή για τη νέα 
διοργανική συμφωνία·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει, προς ενημέρωση, την  παρούσα απόφαση στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.


