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Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2008  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με το σχέδιο 

διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2008, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (12984/2008 – C6-0317/2008 – 2008/2166(BUD)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ, 

– 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, (στο εξής «δημοσιονομικός 

κανονισμός») συγκεκριμένα δε τα άρθρα του 37 και 38, 

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

έτος 2008, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 13 Δεκεμβρίου 20072, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 

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

τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση3, 

– έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2008 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή την 1η Ιουλίου 2008 

(COM(2008)0429), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 

15 Σεπτεμβρίου 2008 (12984/2008 - C6-0317/2008), 

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0353/2008), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2008 στον 

γενικό προϋπολογισμό 2008 καλύπτει τα εξής: 

– απαιτούμενες δημοσιονομικές προσαρμογές (οργανόγραμμα) λόγω της διεύρυνσης 

της εντολής των τριών εκτελεστικών οργανισμών: Εκτελεστικός Οργανισμός για 

την Εκπαίδευση, τα Οπτικοακουστικά Μέσα και τον Πολιτισμό (EACEA), 

Εκτελεστικός Οργανισμός για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (PHEA), και 

Εκτελεστικός Οργανισμός Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA), 

– δημιουργία της κατάλληλης δημοσιονομικής διάρθρωσης για την Κοινή Επιχείρηση 

Υδρογόνου και Κυψελών καυσίμου (FCH JU), και τη διάθεση πιστώσεων για την 

                                                 
1  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. 
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3  EE C 139, 14.6.2006, σ. 1. 



κάλυψη των σχετικών δημοσιονομικών αναγκών, 

– αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 2 200 000 EUR, για την 

κάλυψη του κόστους νέου κτιρίου της EUROJUST, 

– αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 3 900 000 EUR για το 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) – Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία, 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2008 

είναι να εγγράψει επισήμως αυτές τις δημοσιονομικές προσαρμογές στον προϋπολογισμό 

του 2008, 

1. υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις που προορίζονται για κοινές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται 

από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του σχετικού προγράμματος· 

2. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού 

κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως σκέλος της αρμόδιας για τον 

προϋπολογισμού αρχής, θα έπρεπε να έχει πληροφορηθεί σχετικά με το ενοίκιο του νέου 

κτιρίου για την EUROJUST, που έχει σημαντική δημοσιονομική επίπτωση στον 

προϋπολογισμό· 

3. αναμένει ότι στο μέλλον η Επιτροπή θα του υποβάλει τις σχετικές πληροφορίες, αν 

προκύψουν περαιτέρω ανάγκες για κτίρια, προκειμένου η αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει να γνωμοδοτήσει με βάση το άρθρο 179, παράγραφος 

3, του δημοσιονομικού κανονισμού· 

4. εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2008 χωρίς τροποποίηση· 

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

Επιτροπή. 

 

 

 


