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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με το 
σημείο 14 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(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

– 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 2014-20201, και ιδίως το άρθρο 13,

– 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 σημείο 14,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, όπως συμφωνήθηκε στα κοινά 
συμπεράσματα της 12ης Νοεμβρίου 20133,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 2014, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 20 Νοεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2014, το οποίο ενέκρινε 
η Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2014 (COM(2014)0329),

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ΠΔΠ 2014-2020 ξεκίνησε με τεράστιες 
καθυστερήσεις πληρωμών, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους 23,4 εκατ. ευρώ 
περίπου στα τέλη του 2013 μόνο για την πολιτική συνοχής και με επίπεδο υπολοίπων 
προς εκκαθάριση (RAL) ανερχόμενο σε 221,7 δισ. ευρώ την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 
41 δισ. ευρώ περισσότερα από το ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί όταν συμφωνήθηκε 
το ΠΔΠ 2007-2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και 
απαιτεί τη λήψη επειγόντων μέτρων με ταυτόχρονη προσφυγή στους μηχανισμούς 
ευελιξίας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, ούτως ώστε να μην τεθεί 
σε κίνδυνο η υλοποίηση των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, όπως συμφωνήθηκε 

                                               
1  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
2  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.
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ομόφωνα στο ΠΔΠ, αλλά να περιοριστούν επίσης οι απαιτήσεις καταβολής τόκων επί 
των καθυστερημένων πληρωμών, να μην αυξηθούν οι οικονομικοί κίνδυνοι στους 
οποίους είναι εκτεθειμένοι οι δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης και να μην 
επιδεινωθεί η ευάλωτη κατάστασή τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 
2014, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν από κοινού, υπό το 
φως της ανάγκης εξασφάλισης εύρυθμης εξέλιξης των πληρωμών και αποτροπής 
ενδεχόμενης αφύσικης μετατόπισης των υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL) στον 
προϋπολογισμό του 2015, να προσφύγουν στους διάφορους μηχανισμούς ευελιξίας που 
περιέχει ο κανονισμός για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένου του περιθωρίου για 
απρόβλεπτες ανάγκες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξέτασε όλες τις άλλες οικονομικές δυνατότητες 
αντίδρασης σε απρόβλεπτες συνθήκες, η Επιτροπή πρότεινε κινητοποίηση του πλήρους 
διαθέσιμου ποσού του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για να συμπληρωθούν οι 
πιστώσεις πληρωμών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2014, πάνω από το ανώτατο όριο πληρωμών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με αυτήν την κινητοποίηση δεν είναι πιθανόν να 
αντιμετωπισθούν με βιώσιμο τρόπο οι πρόσφατες ελλείψεις πληρωμών και το 
αυξανόμενο ποσό των υπολοίπων προς εκκαθάριση, αλλά προβλέπεται μόνο να 
περιοριστεί η αύξηση των εκκρεμών λογαριασμών που μεταφέρονται στο επόμενο έτος, 
η οποία ανήλθε μετά το 2010 σε περισσότερο από 50% ετησίως·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρεμπιπτόντως, η χρηματοδότηση αυτής της κινητοποίησης 
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς στην ουσία να επιβαρυνθούν καθόλου οι εθνικοί 
προϋπολογισμοί λόγω άλλων απροσδόκητων πρόσθετων εσόδων για το έτος 2014·

1. συμφωνεί με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014, 
όπως προτείνει η Επιτροπή·

2. υπογραμμίζει ότι η κινητοποίηση αυτού του μέσου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 
του κανονισμού για το ΠΔΠ, καταδεικνύει, για άλλη μια φορά, την ζωτική ανάγκη 
αύξησης της ευελιξίας του προϋπολογισμού της Ένωσης·

3. εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την 
παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου 
του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, σύμφωνα με το 
σημείο 14 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

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-20201, και ιδίως το άρθρο 13,

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 
σημείο 14, δεύτερο εδάφιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:
(1) με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 έχει θεσπισθεί 

περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες το οποίο ανέρχεται στο 0,03% του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος της Ένωσης· 

(2) σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, η Επιτροπή 
έχει υπολογίσει το απόλυτο ποσό αυτού του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για 
το 20143,

(3) αφού εξέτασε όλες τις άλλες οικονομικές δυνατότητες αντίδρασης στις απρόβλεπτες 
συνθήκες που προέκυψαν αφού τον Φεβρουάριο του 2013 ορίστηκε για πρώτη φορά το 
ανώτατο όριο πληρωμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014, 
κρίνεται αναγκαίο να κινητοποιηθεί το πλήρες διαθέσιμο ποσό του περιθωρίου για 
απρόβλεπτες ανάγκες για να συμπληρωθούν οι πιστώσεις πληρωμών στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, πάνω από το 
ανώτατο όριο πληρωμών·

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
                                               
1  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
2  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την τεχνική 

προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014 σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ΑΕΕ 
(COM(2013)928).
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Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2014, το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί το ποσό 
των 4.026.700.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών πάνω από το ανώτατο όριο πληρωμών του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Ο εν λόγω ποσό χρησιμοποιείται για να συμπληρωθούν οι πληρωμές στον υποτομέα 1α 
(282.000.000 ευρώ), στον υποτομέα 1β (3.394.700.000 ευρώ), στον τομέα 2 (100.000.000 
ευρώ) και στον τομέα 4 (250.000.000 ευρώ).

Άρθρο 2

Ο ποσό των 4.026.700.000 ευρώ που κινητοποιείται μέσω του περιθωρίου για απρόβλεπτες 
ανάγκες για το οικονομικό έτος 2014 αντισταθμίζεται με τα περιθώρια στο πλαίσιο των 
ανώτατων ορίων πληρωμών για τα επόμενα έτη:

α) 2018: EUR 1 342 300 000
β) 2019: EUR 1 342 200 000
γ) 2020: EUR 1 342 200 000

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε … 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος


