
P6_TA(2006)0558 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού 

προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 - 

Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (15635/2006) – C6-0441/2006 – 2006/2265(BUD)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 

άρθρο 272, παράγραφος 4, προτελευταίο εδάφιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 177, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 

Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 

προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, και συγκεκριμένα τα άρθρα 37 και 38, 

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2006, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 15 Δεκεμβρίου 20052, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και 

τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού3, 

– έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 31 Οκτωβρίου 

2006 (SEC(2006)1410), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 που κατάρτισε το 

Συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 2006 (15635/2006 – C6-0441/2006), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0444/2006), 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 στόχο έχει 

να εγγράψει στον προϋπολογισμό αύξηση των προβλεπομένων εσόδων και μείωση των 

πιστώσεων πληρωμών στις γραμμές του προϋπολογισμού για τις κατηγορίες 1, 2 και 7, 

καθώς και να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις του άρθρου 1 1 1 του προϋπολογισμού 

σχετικά με την αποθεματοποίηση της ζάχαρης και του άρθρου 13 03 08, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των προβλεπομένων εσόδων ύψους 2 667 

                                                 
1  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. 
2  ΕΕ L 78, 15.3.2006. 
3  ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 

2005/708/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269, 14.10.2005, σ. 24). 



εκατομμυρίων EUR και η μείωση των πιστώσεων πληρωμών ύψους 4 706 εκατομμυρίων 

EUR είναι αρκετά σημαντικές, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των συνεισφορών των κρατών μελών για το έτος 2006 κατά 
συνολικά 7 373 EUR εκατομμύρια, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επί τακτικής βάσεως και συστηματική υποεκτίμηση εσόδων με 

όλες τις συνεπαγωγές της πρέπει να θεωρηθεί θέμα που αξίζει να τύχει περαιτέρω 

ενδελεχούς εξετάσεως,  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό επίπεδο εκτελέσεως των πληρωμών που εγκρίθηκαν 

κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού παραμένει μόνιμο θέμα ανησυχίας, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής έχουν 

επιτύχει συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό 2007, περιλαμβανομένου και του 

επιπέδου των πληρωμών, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των αποτελεσμάτων που έχει στο επίπεδο πληρωμών του 

προϋπολογισμού 2007, ο διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 6/2006 έχει συμπεριληφθεί 

στην ως άνω συμφωνία, 

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ευθύνη που φέρει να κινητοποιεί το μέγιστο των 

δυνατοτήτων της προς εκτέλεση των πληρωμών όπως έχουν εγκριθεί από την αρμόδια 

για τον προϋπολογισμό αρχή εντός του πλαισίου της ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπoλογισμού· 

2. αποφάσισε να δεχθεί το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού του Συμβουλίου χωρίς 

τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 

Επιτροπή. 

 

 

 


