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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για να 
συνεχιστεί η ανθρωπιστική στήριξη προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία
(COM(2020)0422) – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2020)0422) – C9-0162/2020),

– 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 τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 20193,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020 που εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 3 Ιουνίου 2020 (COM(2020)0421),

– έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2020, η 
οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2020 και διαβιβάστηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη ημέρα (09060/2020 – C9-0189/2020),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0125/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 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·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει, όσον αφορά τη χρηματοδότηση που 
περιλαμβάνεται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, την κινητοποίηση του 
περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης να 
παρασχεθεί ανθρωπιστική στήριξη στους πρόσφυγες στην Τουρκία, αυξάνοντας τις 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2020, πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του ΠΔΠ·

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
2 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
3 ΕΕ L 57 της 27.2.2020.
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1. συμφωνεί με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες 
κινητοποιείται για την παροχή του ποσού των 481 572 239 EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων πέραν του ανώτατου ορίου ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 
4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· 

2. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

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

4. 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

σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2020 για να 
συνεχιστεί η ανθρωπιστική στήριξη προς τους πρόσφυγες στην Τουρκία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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 διαχείριση 31, και ιδίως 
το σημείο 14,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου2 
προβλέπεται περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ύψους έως 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 20203.

(3) Αφού εξετάστηκαν όλες οι άλλες χρηματοδοτικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων περιστάσεων εντός του ανώτατου ορίου αναλήψεων υποχρεώσεων του 
2020 για τον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ), και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλοι διαθέσιμοι ειδικοί μηχανισμοί το 2020 
για την αντιμετώπιση αυτών των περιστάσεων, είναι αναγκαίο να κινητοποιηθεί το 
περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης για 
χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες στην Τουρκία, με αύξηση των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2020, πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του ΠΔΠ.

(4) Έχοντας υπόψη τη συγκεκριμένη εξαιρετικά ιδιάζουσα κατάσταση, πληρούται ο όρος 
του έσχατου μέσου αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων του άρθρου 13 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(5) Η παρούσα απόφαση συνδέεται με τη χρηματοδότηση που περιλαμβάνεται στον 
διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το 2020. Για να διασφαλιστεί η συνοχή με τον εν λόγω διορθωτικό 
προϋπολογισμό, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να έχει εφαρμογή από την ημερομηνία 
έκδοσής της,

1 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
2 Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον 

καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 884).

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 2ας Απριλίου 2020, 
– Τεχνική προσαρμογή όσον αφορά τους ειδικούς μηχανισμούς για το 2020 (COM(2020) 173).
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, το 
περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες κινητοποιείται για την παροχή του ποσού των 
481 572 239 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πέραν του ανώτατου ορίου 
ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου.

Άρθρο 2
Το συνολικό ποσό των 481 572 239 EUR που αναφέρεται στο άρθρο 1 αντισταθμίζεται με τα 
περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο ανάληψης υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2020 
του ακόλουθου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου:

α) τομέας 5 (Διοίκηση): 16 248 368 EUR·

β) τομέας 2 (Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι): 465 323 871 EUR.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από … [η ημερομηνία της έκδοσής της**].

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

[** Να εισαχθεί ημερομηνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην 
ΕΕ.].
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ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης 24,62020 ετών:


