Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα των αξιών και της
κινητικότητας.
Το 2018 η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών
προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020,
το οποίο αποτελεί το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να
αξιολογηθεί προσεκτικά τι λειτούργησε ικανοποιητικά στο παρελθόν και τι θα μπορούσε να
βελτιωθεί στο μέλλον. Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της
διαδικασίας και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων
σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Μπορείτε να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό
διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Για να μπορέσει η Επιτροπή να κατανοήσει καλύτερα την
άποψή σας, προβλέπεται η δυνατότητα να αναπτύξετε τις απαντήσεις σας στα πεδία
ελεύθερου κειμένου. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8
Μαρτίου 2018.
Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή καλεί τις οργανώσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στη δημόσια διαβούλευση να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας και να αποδεχθούν τον
σχετικό κώδικα δεοντολογίας. Εάν η οργάνωσή σας είναι εγγεγραμμένη, θα πρέπει να
αναφέρετε τον αριθμό μητρώου της όταν συμπληρώνετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.
Εάν η οργάνωσή σας δεν είναι εγγεγραμμένη, μπορείτε να την εγγράψετε εδώ. Στη συνέχεια,
μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα σελίδα για να υποβάλετε τις απαντήσεις σας ως
εγγεγραμμένη οργάνωση.
Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου ώστε να ενημερωθείτε
σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας.
Δείτε το ερωτηματολόγιο
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο εδώ.
Αποτελέσματα της διαβούλευσης
Η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνοπτικά τις απαντήσεις μετά τη λήξη της περιόδου
διαβούλευσης. Οι απαντήσεις σας θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των συνολικών
προτάσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020, καθώς και για τη νέα γενιά
χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:



Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018

