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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 
αριθ.6/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III –
Επιτροπή
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/XXXX(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 2014, που εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 20132,

– 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 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση4,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.6/2014 που εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2014 (COM(2014)0649),

– έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2014 που
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις ... και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις ... (0000/2014 – C8-0000/2014),

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0000/2014),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2014 αφορά την 

                                               
1  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
2  ΕΕ L 51, 20.2.2014, σ. 1.
3  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
4  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
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αναθεώρηση της πρόβλεψης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ΦΠΑ και συνεισφορών 
με βάση το ΑΕΕ, τη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που σχετίζονται με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και με το αποθεματικό για συμφωνίες 
βιώσιμης αλιευτικής σύμπραξης, και την αύξηση των πιστώσεων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική επίπτωση του σχεδίου διορθωτικού 
προϋπολογισμού 6/2014 στις δαπάνες συνίσταται σε μείωση των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων κατά 76,2 εκατομμυρίων ευρώ και αύξηση των πιστώσεων πληρωμών 
κατά 93.500 ευρώ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αντίκτυπος του παρόντος διορθωτικού 
προϋπολογισμού στα έσοδα συνίσταται σε μείωση των απαιτήσεων για ιδίους πόρους 
κατά συνολικό ποσό 9,528 δισεκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει τη μείωση των 
συνεισφορών των κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ κατά 9,948 δισεκατομμύρια ευρώ 
και την αύξηση του ποσού των παραδοσιακών ιδίων πόρων κατά 420 εκατομμύρια 
ευρώ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 
6/2014 είναι να εγγράψει επίσημα τις δημοσιονομικές αυτές προσαρμογές στον 
προϋπολογισμό του 2014· 

1. λαμβάνει υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό 6/2014, όπως υποβλήθηκε από την 
Επιτροπή·

2. επισημαίνει ότι η μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που σχετίζονται με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και με το αποθεματικό για συμφωνίες 
βιώσιμης αλιευτικής σύμπραξης ανέρχεται συνολικά σε 76,3 εκατομμύρια ευρώ σε 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 6,2 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις 
πληρωμών, και οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση της έγκρισης νομικής βάσης για το 
Ταμείο και στην νέα εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για 
τις προαναφερθείσες αλιευτικές συμφωνίες·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση να χρησιμοποιηθεί ποσό 6,1 
εκατομμυρίων ευρώ από τις εξοικονομήσεις στις πιστώσεις πληρωμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, ανωτέρω, ως συμβολή στην αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων ανθρωπιστικών κρίσεων έως το τέλος του έτους, στο πλαίσιο του 
αποθεματικού επείγουσας βοήθειας·

4. επισημαίνει την αύξηση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, κατά 93.500 ευρώ συνολικά σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 
και πιστώσεις πληρωμών, που κατέστη αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό η μισθολογική αναπροσαρμογή από την 1η Ιουλίου 2012, για την οποία 
η τελική απόφαση λήφθηκε τον Απρίλιο του 2014·

5. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει την εγγραφή αρνητικού 
ποσού ύψους 285 εκατομμυρίων ευρώ για τα υπόλοιπα ΦΠΑ και θετικού ποσού 9,813 
δισεκατομμυρίων ευρώ για τα υπόλοιπα ΑΕΕ, με συνολικό αντίκτυπο 9,528 
δισεκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα την αυτόματη μείωση των συνεισφορών των 
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κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ·

6. υπογραμμίζει ότι ο συνολικός αντίκτυπος του ΣΔΠ 6/2014 στις συνεισφορές των 
κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ συνίσταται σε μείωση κατά 9,947 δισεκατομμύρια 
ευρώ και αύξηση κατά 420 εκατομμύρια ευρώ στις προβλέψεις για τους παραδοσιακούς 
ιδίους πόρους·

7. υπενθυμίζει ότι η έγκριση του παρόντος διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2014 θα 
μειώσει κατά 9,948 δισεκατομμύρια ευρώ την ανάγκη για τις συνεισφορές των κρατών 
μελών με βάση το ΑΕΕ και, συνεπώς, σε συνδυασμό με τα μειωμένα μερίδια 
συνεισφοράς των κρατών μελών στο προϋπολογισμό της Ένωσης με βάση το ΑΕΕ, που 
προκύπτουν από τον διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2014 και τον διορθωτικό 
προϋπολογισμό 4/2014, θα αντισταθμίσει πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες σε πληρωμές 
που απορρέουν από το ΣΔΠ 3/2014 (4,738 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον, για την 
κάλυψη αναγκών σε πληρωμές), το ΣΔΠ 5/2014 (πρόσθετες πιστώσεις 47 
εκατομμυρίων ευρώ στο ΤΑΕΕ για την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την 
Κροατία) και το ΣΔΠ 7/2014 (πρόσθετες πιστώσεις 80 εκατομμυρίων ευρώ που 
χρειάζεται το ΤΑΕΕ για την Κροατία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία)· 

8. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την πρόθεσή του να διεξαγάγει τη διαδικασία για την 
έγκριση του ΣΔΠ 6/2014 παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το ΣΔΠ 2/2014, το 
ΣΔΠ 3/2014, το ΣΔΠ 4/2014, το ΣΔΠ 5/2014 και το ΣΔΠ 7/2014· 

9. επισημαίνει ότι σε περίπτωση που τα ΣΔΠ 2, 3, 4, 5, 6 και 7/2014 εγκριθούν χωρίς 
τροποποιήσεις, αυτό θα συνεπάγεται θετικό συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο και 
γενική μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών με βάση το ΑΕΕ, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν το 2014 επαρκείς πιστώσεις πληρωμών για την κάλυψη των 
ανειλημμένων νομικών υποχρεώσεων της Ένωσης· 

10. είναι πρόθυμο να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του ΣΔΠ 6/2014, με την 
προϋπόθεση να εγκρίνει το Συμβούλιο χωρίς τροποποιήσεις τη σχετική πρόταση της 
Επιτροπής, όπως επίσης να εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις το ΣΔΠ 2/2014, το ΣΔΠ 
3/2014, το ΣΔΠ 4/2014, το ΣΔΠ 5/2014 και το ΣΔΠ 7/2014·

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


