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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 
αριθ. 4/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, τμήμα III –
Επιτροπή
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον 
γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 2011, που εγκρίθηκε οριστικά στις 15 Δεκεμβρίου 20102,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση3,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2011 που υποβλήθηκε 
από την Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2011 (COM(2011)0375),

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 4/2011 που καταρτίσθηκε από το Συμβούλιο στις xxxx 2011
(00000/2011 – C7-0000/2011),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0000/2011),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2011 
επί του γενικού προϋπολογισμού 2011 είναι διττός, συγκεκριμένα η ενίσχυση των 
πιστώσεων υπό τον υποτομέα 3α και η αναθεώρηση της πρόβλεψης παραδοσιακών ίδιων 
πόρων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 
περίπου 41,1 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των ροών μεταναστών και προσφύγων (μέσω 
του οργανισμού FRONTEX, του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επιστροφής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες) αποτελεί μέρος 
μιας πολύπλευρης απάντησης της ΕΕ στις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες της Νότιας 

                                               
1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2010)0475.
3 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
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Μεσογείου,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων είναι 
καθαρή και σύμφωνη με την αρχή «νέες πιστώσεις για νέα καθήκοντα»,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη συνακόλουθη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών 
κατά 43,9 εκατ. ευρώ κατέστη δυνατή με αναδιατάξεις από πληρωμές που εκτελέσθηκαν 
μερικώς από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας – Δίκτυο 
Ενέργειας,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μερικώς εκτελεσθείσες πληρωμές από τη προαναφερθείσα 
θέση του προϋπολογισμού θα έχουν απορροφηθεί μέσω της έγκρισης του διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 2/2011, του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2011 
και αρκετών μεταφορών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτήσεις πληρωμών που ενδέχεται να υποβληθούν για το έτος 
2011 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κοινή δήλωση για τις πιστώσεις πληρωμών που 
ενέκριναν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής,

1. λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2011·

2. με μεγάλη έκπληξη σημειώνει τις αντιφατικές θέσεις που υιοθέτησε το Συμβούλιο το 
οποίο ενέκρινε ενισχύσεις μερικών προγραμμάτων υπό τον υποτομέα 3α στο ΣΔΠ αριθ. 
4/2011 αλλά λαμβάνει αντίθετη θέση για τα ίδια προγράμματα για το οικονομικό έτος 
2012 με το να μειώνει τις πιστώσεις·

3. υπενθυμίζει επ’ αυτού ότι η συνέπεια και η συνοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων της ΕΕ 
για τα προγράμματά της είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξασφαλισθούν 
αποτελεσματικές και βέλτιστες δαπάνες, πράγμα που επιζητείται έντονα σε ένα τεταμένο 
και βεβιασμένο δημοσιονομικό περιβάλλον· 

4. εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 4/2011 και αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική 
έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2011 και να μεριμνήσει για τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

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

Το ΣΔΠ 4/2011 απαρτίζεται από δύο στοιχεία:

1. Ενίσχυση του προϋπολογισμού 2011 σε αναλήψεις υποχρεώσεων δυνάμει του 
τομέα 3α για τη διαχείριση των ροών προσφύγων και μεταναστών μετά τις πρόσφατες 
εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική

Η ενίσχυση αυτή χρηματοδοτείται μέσω αναδιατάξεων και/ή πρόσθετων πιστώσεων στις 
αναλήψεις υποχρεώσεων και πλήρους αναδιάταξης στις πληρωμές. 

Η κατανομή έχει ως εξής, σε εκατομμύρια: 

Οι αναδιατάξεις στις ΠΠ προήλθαν από τη θέση για ΕΣΑΟ - Ενεργειακά δίκτυα (32 02 14 
01), η οποία μειώθηκε μετά το ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής για την μερική εκτέλεση 
352 εκατ.:

* Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2/2011: - 252 εκατ. αποτελούμενα από:

- 182,4 εκατ. για το αρνητικό αποθεματικό 
που εισήχθη στον ΔΠ 1/2011
- 19,5 εκατ. για την κινητοποίηση του 
Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ όπως 
προτάθηκε στο ΣΔΠ 2/2011
- 50 εκατ. για ενίσχυση των πιστώσεων 
πληρωμών του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

* Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2011: - 41,1 εκατ..

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πληρωμές

Frontex 30 24
Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων 6.5 4.9
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών 3.7 2.8
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων 12 12.2

Σύνολο αυξήσεων 52.2 43.9

Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας

- 10 0

πιστώσεις εσόδων για ειδικό προορισμό δυνάμει 
του Ταμείου προσφύγων της ΕΕ

- 1.1 0

ενεργειακά έργα ΕΣΑΟ 0 - 43.9
Σύνολο μειώσεων - 11.1 - 43.9

ΣΥΝΟΛΟ αλλαγές δυνάμει του ΣΔΠ 4/2011 + 41.1 0
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* Μεταφορά πιστώσεων (DEC 24/2011): - 30,2 εκατ.. 

* Εσωτερική μεταφορά: - 26 εκατ. (αποφασίσθηκε από την Επιτροπή 
εντός του κεφαλαίου 32 04)

Συνεπώς οι υποχρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πληρωμών στη θέση ΕΣΑΟ - Ενεργειακά 
δίκτυα θα απορροφηθούν πλήρως εάν το ΣΔΠ 4/2011 εγκριθεί ως έχει.

2. Αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και ΑΕΕ, 
εγγραφή στον προϋπολογισμό των διορθώσεων υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου για τα 
έτη 2006, 2007 και 2010.

Η λογιστική αυτή πράξη έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην κατανομή των συνεισφορών 
των ιδίων πόρων των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ.


