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Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015: ίδιοι πόροι καταπιστευματικό ταμείο της Ένωσης για εξωτερική δράση - υπηρεσία του
φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση
του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015: Ίδιοι Πόροι, Καταπιστευματικό
Ταμείο της Ένωσης για την Εξωτερική Δράση, Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (11695/2015 – C8-0278/2015 –
2015/2150(BUD))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου1,
και ιδίως το άρθρο 41,

–

έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό
έτος 2015, που εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 20142,

–

έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015, που εκδόθηκε οριστικά
στις 28 Απριλίου 20153,

–

έχοντας υπόψη τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 2/2015, αριθ. 3/2015, αριθ.
4/2015 και αριθ. 5/2015 που εκδόθηκαν οριστικά στις 7 Ιουλίου 20154,
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–

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,

–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/623 του Συμβουλίου, της 21ης
Απριλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013
για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 201420202,

–

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
διαχείριση3,

–

έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου
2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4,

–

έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015, το οποίο
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 15 Ιουλίου 2015 (COM(2015)0351),

–

έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015,
που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 και διαβιβάστηκε στο
Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11695/2015 – C8-0278/2015),

–

έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0280/2015),

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 αφορά
αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων, των βάσεων του ΦΠΑ
και του ΑΕΕ, την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων υπέρ του
Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τη χρηματοδότησή τους, στοιχεία που έχουν ως
αποτέλεσμα μεταβολή στη μεταξύ των κρατών μελών κατανομή των συνεισφορών στον
προϋπολογισμό της Ένωσης·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 πέραν
τούτων καλύπτει τη δημιουργία δύο νέων κονδυλίων του προϋπολογισμού για δαπάνες
στήριξης για καταπιστευματικά ταμεία υπό τη διαχείριση της Επιτροπής στους τομείς
πολιτικής «Ανάπτυξη και Συνεργασία» και «Διεύρυνση», με αναγραφή της μνείας
«προς υπόμνηση» (p.m.) σε αμφότερα·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 επίσης
προβλέπει αλλαγή στο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες χωρίς αλλαγές στον συνολικό
αριθμό θέσεων ή τον προϋπολογισμό της·
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1.

λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015, όπως
υπεβλήθη από την Επιτροπή, και της θέσης του Συμβουλίου επ’ αυτού·

2.

σημειώνει ότι εν συγκρίσει προς τον αρχικό προϋπολογισμό 2015, οι συνεισφορές των
κρατών μελών στον προϋπολογισμό βάσει του ΑΕΕ μπορούν να μειωθούν κατά 2,26
δισεκατομμύρια EUR λόγω υψηλότερων του αναμενομένου εσόδων από τους
παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ήτοι των τελωνειακών δασμών και των εισφορών του
τομέα της ζάχαρης) ύψους 1 133,5 εκατομμυρίων EUR και της εγγραφής του
πλεονάσματος 2014 μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2015·

3.

θεωρεί ότι αυτή η τεχνική προσαρμογή στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού
της Ένωσης θεμελιώνεται στις πλέον πρόσφατες στατιστικές εξελίξεις και
ευθυγραμμίζεται προς τη συμφωνηθείσα κατανομή μεταξύ των κρατών μελών·

4.

σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 σε όλα τα στοιχεία
του δεν έχει αντίκτυπο στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού 2015 και ότι ο
αντίκτυπός του στο σκέλος των εσόδων είναι μόνον μία μεταβολή στη μεταξύ των
κρατών μελών κατανομή των συνεισφορών·

5.

εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.
6/2015·

6.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού
προϋπολογισμού αριθ. 6/2015 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην
Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

