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PR_APP

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την 
εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2020 
σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0186(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (00000/2019)

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 203 της 
Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (C9-
0000/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0000/2019),

1. εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μολονότι, κατά την γενική αντίληψη, η εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση βάσει της συμφωνίας αποχώρησης είναι η καλύτερη δυνατή έκβαση, η ΕΕ 
εξακολουθεί να προετοιμάζεται για όλες τις πιθανές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Η αποχώρηση χωρίς συμφωνία θα αφήσει τις δημοσιονομικές 
σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνηθείσες νομικές 
διευθετήσεις. Αυτό θα δημιουργήσει σημαντική αβεβαιότητα και δυσκολίες κατά την 
εκτέλεση των προϋπολογισμών της Ένωσης για το 2019 και το 2020, για όλους τους 
δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τους δικαιούχους 
των άλλων κρατών μελών.

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να παραταθεί έως το 2020 το πλαίσιο έκτακτης 
ανάγκης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/1197 που εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Απριλίου 2019. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των πλέον 
σημαντικών διαταραχών για τους δικαιούχους των προγραμμάτων δαπανών και άλλων 
δράσεων της ΕΕ κατά τη στιγμή της αποχώρησης και έως το τέλος του 2020. Θα καταστεί 
δυνατή η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού ως προς τις νομικές δεσμεύσεις με το 
Ηνωμένο Βασίλειο και τις οντότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες έχουν υπογραφεί ή 
εγκριθεί πριν από την ημερομηνία της αποχώρησης ή μεταξύ της ημερομηνίας αποχώρησης 
και του τέλους του 2019, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/1197.

Η προβλεπόμενη δυνατότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και των οντοτήτων του Ηνωμένου 
Βασιλείου να διατηρήσουν την επιλεξιμότητά τους για ενωσιακή χρηματοδότηση καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2020 υπόκειται στην προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει 
γραπτή δέσμευση να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού για το 2020 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα πρόταση. Επιπλέον, το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα πρέπει να δεσμευτεί γραπτώς να αποδεχτεί τους ελέγχους που καλύπτουν το 
σύνολο της περιόδου εφαρμογής των προγραμμάτων ή των δράσεων.


