
RR\1243778EL.docx PE699.059v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

A9-0329/2021

19.11.2021

ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 6/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2021 – Πρόσθετες δόσεις εμβολίων σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου 
εισοδήματος, ενίσχυση του UCPM και άλλες προσαρμογές των δαπανών και 
των εσόδων
(14038/2021 – C9-0425/2021 – 2021/0326(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Pierre Larrouturou



PE699.059v02-00 2/7 RR\1243778EL.docx

EL

PR_BUD_DABapp

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ..................................3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ.................................................................................................................................6

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ .................................................................................................................7



RR\1243778EL.docx 3/7 PE699.059v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 
αριθ. 6/2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 – Πρόσθετες δόσεις 
εμβολίων σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, ενίσχυση του UCPM 
και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων (14038/2021 – C9-0425/2021 – 
2021/0326(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) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20121, και ιδίως το άρθρο 44,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 2021, που εκδόθηκε οριστικά στις 18 Δεκεμβρίου 20202,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα 
έτη 2021 έως 20273,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους 
ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων 
πόρων4,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για 
την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ5,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021, που εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 8 Οκτωβρίου 2021 (COM(2021)0955),

1 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
2 ΕΕ L 93 της 17.3.2021, σ.1.
3 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11.
4 ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.
5 ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1.
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– έχοντας υπόψη τη δήλωση της επιτροπής συνδιαλλαγής σχετικά με μια κοινή αντίληψη 
ως προς το περιεχόμενο του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 που 
περιλαμβάνει επίσης την έγκριση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 
6/2021,

– έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021, η 
οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις ... 2021 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις ... 2021 (14038/2021 – C9-0425/2021),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 94 και 96 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0329/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 
αριθ. 6/2021 είναι να χορηγηθούν συμπληρωματικές πιστώσεις για να επιταχυνθούν οι 
παγκόσμιοι εμβολιασμοί, να καλυφθούν οι κινητοποιήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης και οι δαπάνες που απορρέουν από εξωτερικές 
αλιευτικές συμφωνίες, καθώς και ορισμένες προσαρμογές των δαπανών και των 
εσόδων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021 καλύπτει 
ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία:

 ενίσχυση του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η 
Ευρώπη στον κόσμο με ποσό 450 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
και σε πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντιμετώπισης της νόσου 
COVID-19 στον τομέα της υγείας με στόχο τη δωρεά 200 εκατομμυρίων δόσεων 
εμβολίου κατά της COVID-19 σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου 
εισοδήματος έως τα μέσα του επόμενου έτους·

 ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UCPM/rescEU) με 
ποσό 57,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την παροχή 
πρόσθετης χρηματοδότησης με στόχο την κάλυψη νέων καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, μεταξύ άλλων των πτήσεων επαναπατρισμού από το Αφγανιστάν, της 
αντιμετώπισης της κατάστασης στην Αϊτή μετά τον πρόσφατο σεισμό και των 
εκκρεμών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών, το 
κόστος των οποίων υπερβαίνει τα υφιστάμενα διαθέσιμα έως το τέλος του έτους·

 ενίσχυση του επιπέδου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στη γραμμή του 
προϋπολογισμού για συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) με ποσό 3,5 
εκατ. EUR, λαμβανομένων υπόψη των επικαιροποιημένων δημοσιονομικών 
αναγκών μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τα νέα πρωτόκολλα με 
τις Νήσους Κουκ και τη Μαυριτανία·

 προσαρμογή της ονοματολογίας του προϋπολογισμού κατόπιν συγκεκριμένων 
αιτημάτων των κρατών μελών για μεταφορά πόρων σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)·

 επικαιροποίηση του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ιδίου πόρου που βασίζεται στα μη 
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ανακυκλωμένα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός αντίκτυπος του σχεδίου διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 6/2021 στις δαπάνες αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 
473,5 εκατ. EUR των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
ζητούνται από την Επιτροπή πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών·

1. λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2021, όπως 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή·

2. επικροτεί την πρόταση να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση και η κατεπείγουσα 
παράδοση σε χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος των 
συμπληρωματικών 200 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου κατά της COVID-19 για τις 
οποίες δεσμεύτηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής στην ομιλία της για την κατάσταση της 
Ένωσης· σημειώνει ότι η επιτάχυνση της παγκόσμιας εκστρατείας εμβολιασμού 
αποτέλεσε ισχυρό αίτημα του Κοινοβουλίου, ιδίως κατά την ανάγνωση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022·

3. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 
αριθ. 6/2021·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 6/2021 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, στην 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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