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Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019: πρόταση κινητοποίησης 
του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή 
βοήθειας προς τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Αυστρία 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τη 
θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 που συνοδεύει την πρόταση 
κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή 
βοήθειας στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία (11732/2019 – C9-0113/2019 – 
2019/2024(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 2019, που εκδόθηκε οριστικά στις 12 Δεκεμβρίου 20182,

– 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 2014-20203,

1 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
2 ΕΕ L 67 της 7.3.2019.
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.



– 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 
διαχείριση1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 
2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019 που εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 22 Μαΐου 2019 (COM(2019)0205),

– έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019, η 
οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 και διαβιβάστηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (11732/2019 – C9-0113/2019),

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

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0006/2019),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2019 καλύπτει 
την προτεινόμενη κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την παροχή βοήθειας προς τη Ρουμανία για τις πλημμύρες στη βορειοανατολική 
περιφέρειά της, την Ιταλία για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις μετά από ισχυρές 
βροχοπτώσεις από τις αλπικές περιοχές στον Βορρά μέχρι τη Σικελία, καθώς και την 
Αυστρία για τα ίδια φαινόμενα που έπληξαν τις αλπικές/νότιες περιοχές της χώρας κατά 
τη διάρκεια του 2018·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει, συνεπώς, την τροποποίηση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 και την αύξηση 
των πιστώσεων της γραμμής 13 06 01 του προϋπολογισμού «Παροχή βοήθειας στα 
κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις 
συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία» κατά 
293 551 794 EUR τόσο σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις 
πληρωμών· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί 
ειδικό μηχανισμό, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ότι οι αντίστοιχες 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να εγγραφούν 
στον προϋπολογισμό καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ·

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 
αριθ. 3/2019·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 3/2019 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
2 ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


