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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 
αριθ.7/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III –
Επιτροπή
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(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.7/2014, που εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2014 (COM(2014)0650),

– έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2014,
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),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2014 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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κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) για ποσό 79.726.440 ευρώ σε 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών, σε σχέση με τις 
πλημμύρες στη Σερβία και την Κροατία τον Μάιο του 2014, και τις πλημμύρες στη 
Βουλγαρία τον Ιούνιο του 2014,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2014 θα εγγράψει 
επίσημα την ανωτέρω δημοσιονομική προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2014, 

1. λαμβάνει υπόψη τον διορθωτικό προϋπολογισμό 7/2014, όπως υποβλήθηκε από την 
Επιτροπή·

2. τονίζει ότι επείγει η αποδέσμευση της οικονομικής βοήθειας μέσω του ΤΑΕΕ προς τις 
χώρες που επλήγησαν από αυτή τη φυσική καταστροφή· 

3. υπογραμμίζει ότι η έλλειψη πιστώσεων πληρωμών για το 2014, που ήταν ο λόγος για 
την υποβολή του ΣΔΠ 3/2014 και της συνοδευτικής πρότασης της Επιτροπής για την 
κινητοποίηση του αποθεματικού για απρόβλεπτα, αποκλείει εκ των προτέρων τη 
δυνατότητα να εξασφαλιστούν με ανακατανομή οι πόροι για τη χρηματοδότηση του 
διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2014· 

4. υπενθυμίζει ότι η έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2014 και του 
διορθωτικού προϋπολογισμού 6/2014 θα μειώσει το μερίδιο της συνεισφοράς των 
κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης με βάση το ΑΕΕ κατά 10,953 
δισεκατομμύρια ευρώ, και ότι η έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού 4/2014 θα 
μειώσει περαιτέρω το ποσό των απαιτούμενων ιδίων πόρων κατά 2,433 δισεκατομμύρια 
ευρώ, και συνεπώς 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)· 

5. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την πρόθεσή του να διεξαγάγει τη διαδικασία για την 
έγκριση του ΣΔΠ 7/2014 παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το ΣΔΠ 2/2014, το 
ΣΔΠ 3/2014, το ΣΔΠ 4/2014 (συμπεριλαμβανομένης της διορθωτικής επιστολής αρ. 1 
στο ΣΔΠ  4/2014), το ΣΔΠ 5/2014 και το ΣΔΠ 6/2014· 

6. 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· 

7. είναι πρόθυμο να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού 
προϋπολογισμού 7/2014, 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 6/2014·
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8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


