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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

P8_TA(2015)0354
Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την
πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής
συμφωνίας, 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 διαχείριση (COM(2015)0486 –
C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–

έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό
έτος 2015, που εκδόθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 20141,

–

έχοντας υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2015 που εκδόθηκε οριστικά
στις 28 Απριλίου 20152,

–

έχοντας υπόψη τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 2/2015, αριθ. 3/2015, αριθ.
4/2015 και αριθ. 5/2015 που εκδόθηκαν οριστικά στις 7 Ιουλίου 20153,

–

έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.7/2015 που εγκρίθηκε από
την Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 (COM(2015)0485),

–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της
2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για
την περίοδο 2014-20204 (κανονισμός ΠΔΠ), και ιδίως το άρθρο 11,

1

ΕΕ L 69 της 13.3.2015, σ. 1.
ΕΕ L 190 της 17.7.2015, σ. 1.
ΕΕ L 261 της 7.10.2015.
ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

2
3
4

–

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
2014-20201,

–

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 άρθρο 12,

–

έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0290/2015),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την εξέταση όλων των δυνατοτήτων ανακατανομής των
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3, κρίνεται αναγκαία η
κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων,

B.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει να κινητοποιηθεί το μέσο ευελιξίας,
πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, προκειμένου να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση
στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 με
ποσό ύψους 66,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη
διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης·

1.

σημειώνει ότι το ανώτατο όριο 2015 για τον τομέα 3 δεν επιτρέπει επαρκή
χρηματοδότηση σημαντικών και επειγουσών πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

2.

συμφωνεί επομένως με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους
66,1 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

3.

συμφωνεί επιπλέον με την προτεινόμενη κατανομή των αντίστοιχων πιστώσεων
πληρωμών ύψους 52,9 εκατομμυρίων EUR το 2016 και 13,2 εκατομμυρίων EUR το
2017·

4.

επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μέσου αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11
του κανονισμού ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την κρίσιμη ανάγκη ο
προϋπολογισμός της Ένωσης να είναι πιο ευέλικτος·

5.

επαναλαμβάνει την προ πολλού παγιωμένη άποψή του ότι, με την επιφύλαξη της
δυνατότητας να κινητοποιούνται πιστώσεις πληρωμών για ειδικές γραμμές του
προϋπολογισμού με τη χρήση του μέσου ευελιξίας, χωρίς προηγούμενες κινητοποιήσεις
σε αναλήψεις υποχρεώσεων, οι πληρωμές που απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων
οι οποίες είχαν κινητοποιηθεί σε προγενέστερο στάδιο με χρήση του μέσου ευελιξίας
μπορούν να υπολογίζονται μόνον πάνω από τα ανώτατα όρια·

6.

εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·
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7.

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·

8.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου
του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην
τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2015/2248.)

