
 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 

P8_TA(2016)0469 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016: Εφαρμογή της 

απόφασης περί ιδίων πόρων 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη θέση 

του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: Εκτέλεση της απόφασης 

2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για τους ίδιους πόρους μετά την περάτωση της διαδικασίας 

επικύρωσης και τη θέση της σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016 (13584/2016 – C8-

0462/2016 – 2016/2258(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 2016, που εκδόθηκε οριστικά στις 25 Νοεμβρίου 20152, 

– 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 2014-20203, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 

                                                 
1  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 
2  ΕΕ L 48 της 24.2.2016. 
3  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884. 



 

 

πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 

διαχείριση1, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 

2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 που εγκρίθηκε 

από την Επιτροπή στις 7 Οκτωβρίου 2016 (COM(2016)0660), 

– έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016, η 

οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2016 και διαβιβάστηκε στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (13584/2016 – C8-0462/2016), 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0348/2016), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 είναι 

αποτέλεσμα της περάτωσης της διαδικασίας επικύρωσης και της έναρξης ισχύος της 

απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ, η οποία περιέχει περιορισμένες αλλαγές όπως η 

μείωση των εξόδων είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ο νέος μειωμένος 

συντελεστής καταβολής ΦΠΑ για ορισμένα κράτη μέλη, και οι ακαθάριστες μειώσεις 

των συνεισφορών που βασίζονται στο ΑΕΕ για μερικά κράτη μέλη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 

αποσκοπεί στο να ενσωματώσει στα έσοδα του προϋπολογισμού της Ένωσης του 2016 

τον αντίκτυπο των προσαρμογών που επήλθαν στους ιδίους πόρους οι οποίες 

συνδέονται με την εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ, με αναδρομική ισχύ 

για τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 οδηγεί, 

συνεπώς, στην τροποποίηση των μεμονωμένων συνεισφορών όλων των κρατών μελών, 

αλλά δεν έχει καμιά επίπτωση ούτε στο σύνολο των εσόδων ούτε στο σύνολο των 

δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης· 

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 

αριθ. 5/2016· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού 

προϋπολογισμού αριθ. 5/2016 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. 
2  ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105. 


