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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων 
δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον 
τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της 
ασφάλειας
(COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2019)0251 – C9-0007/2019),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20201 (ο «κανονισμός για το ΠΔΠ»), και ιδίως το άρθρο 11,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση2, και ιδίως το σημείο 12,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2020, το οποίο εξέδωσε η Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2019 
(COM(2019)0400), όπως τροποποιήθηκε με τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2020 
(COM(2019)0487),

– έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 
Σεπτεμβρίου 2019 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 
2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τη θέση του 
Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 20203, 

– έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 
Νοεμβρίου 2019 (A9-0035/2019),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0039/2019),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση, σε 
δεδομένο οικονομικό έτος, σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για 

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
2 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0038.
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έναν ή περισσοτέρους τομείς·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε προτείνει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός 
ευελιξίας, ώστε να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 πέραν του ανώτατου ορίου 
του τομέα 3, με ποσό ύψους 778 074 489 EUR για τη χρηματοδότηση μέτρων στον 
τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της 
ασφάλειας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής που συγκλήθηκε για τον 
προϋπολογισμό του 2020 ενέκρινε την κινητοποίηση που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή·

1. συμφωνεί με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό ύψους 
778 074 489 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων·

2. επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού αυτού, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού για το ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την 
επιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

3. επαναλαμβάνει την πάγια άποψή του ότι οι πληρωμές που προκύπτουν από αναλήψεις 
υποχρεώσεων οι οποίες είχαν προηγουμένως κινητοποιηθεί από τον μηχανισμό 
ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνο πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

4. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την 
απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου 
του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων 
δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον 
τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της 
ασφάλειας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, και ιδίως το 
σημείο 12,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο μηχανισμός ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων 
δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των 
διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσοτέρους άλλους τομείς.

(2) Το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για τον μηχανισμό ευελιξίας 
ανέρχεται σε 600 000 000 EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου2, και αυξάνεται, κατά 
περίπτωση, με τα καταργηθέντα ποσά τα οποία γίνονται διαθέσιμα σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου. 

(3) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της μετανάστευσης, 
των προσφυγικών εισροών και των απειλών κατά της ασφάλειας, είναι αναγκαία η 
κατεπείγουσα κινητοποίηση σημαντικών συμπληρωματικών ποσών για τη 
χρηματοδότηση των εν λόγω μέτρων.

(4) Αφού εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων στο πλαίσιο του 
ανώτατου ορίου δαπανών του τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια), είναι αναγκαία η 
κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας, για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση που 
διατίθεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, 
πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 3 με ποσό ύψους 778 074 489 EUR για τη 
χρηματοδότηση μέτρων στον τομέα της μετανάστευσης, των προσφύγων και της 
ασφάλειας.

(5) Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που 
αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας θα πρέπει να 
κατανεμηθούν σε περισσότερα οικονομικά έτη.

1 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
2 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον 

καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 884).
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(6) Προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία χρήση των πόρων, η παρούσα απόφαση θα 
πρέπει να εφαρμοστεί από την έναρξη του οικονομικού έτους 2020,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1. Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, 

κινητοποιείται ο μηχανισμός ευελιξίας για τη χορήγηση ποσού ύψους 
778 074 489 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τομέα 3 (Ασφάλεια και 
Ιθαγένεια).

Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της 
μετανάστευσης, των προσφυγικών εισροών και των απειλών κατά της ασφάλειας.

2. Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που 
αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας έχουν ως εξής:

α) 407 402 108 EUR το 2020·

β) 312 205 134 EUR το 2021·

γ) 42 336 587 EUR το 2022·

δ) 16 130 660 EUR το 2023.

Τα ειδικά ποσά πιστώσεων πληρωμών για κάθε οικονομικό έτος εγκρίνονται 
σύμφωνα με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

[Τόπος],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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