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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ιστορικό 

Μετά την έναρξη ισχύος των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013 προ δέκα ετών, 

ο προϋπολογισμός της ΕΕ υπέστη σημαντικές αλλαγές. Το 2009 τέθηκε σε εφαρμογή η Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που συμφωνήθηκε στη Λισαβόνα. Η εξέλιξη αυτή επέφερε 

σημαντικές τροποποιήσεις στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους ίδιους πόρους (τα έσοδα του προϋπολογισμού), το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) –το οποίο αντικατέστησε τις δημοσιονομικές προοπτικές και προβλέπει 

μεσοπρόθεσμα προγράμματα δαπανών– και τον ετήσιο προϋπολογισμό που συμφωνείται εντός των 

εν λόγω ορίων. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία ξέσπασε το 2008 και ακολουθήθηκε 

από την κρίση ιδίως στη ζώνη του ευρώ, είχε ως συνέπεια την άσκηση πιέσεων για τη λήψη μέτρων 

λιτότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ, ασκώντας παράλληλα πιέσεις και στον προϋπολογισμό της ΕΕ αυτόν 

καθαυτό. 

Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα παρέχεται συνοπτική παρουσίαση των εξελίξεων αυτών. Στο πρώτο 

μέρος παρουσιάζεται περιγραφή της διάρθρωσης και των δαπανών του προϋπολογισμού. Στο δεύτερο 

μέρος επεξηγούνται οι αλλαγές που τέθηκαν σε εφαρμογή βάσει της ΣΛΕΕ. Το ενημερωτικό σημείωμα 

ολοκληρώνεται με μια συνοπτική παρουσίαση των επιπτώσεων που είχαν στον προϋπολογισμό οι 

πολιτικές πιέσεις για τη λήψη μέτρων λιτότητας και τη δημιουργία μέσων οικονομικής σταθεροποίησης 

στη ζώνη του ευρώ. 

 

1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στηρίζονται σε τρεις πυλώνες: i) ίδιοι πόροι, ii) ΠΔΠ και iii) 

ετήσιος προϋπολογισμός. 

1.1. ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Τα έσοδα ή οι ίδιοι πόροι του προϋπολογισμού της ΕΕ διέπονται από το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, το οποίο 

ορίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα έσοδα πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα από το Συμβούλιο, μετά 

από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικύρωση σε κάθε κράτος μέλος, συνήθως από 

το οικείο εθνικό κοινοβούλιο. Η ισχύουσα απόφαση σχετικά με τους ίδιους πόρους εκδόθηκε το 2014 

και τέθηκε σε εφαρμογή το 2016, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Προβλέπει ότι οι 

πόροι μπορούν να ανέρχονται κατά μέγιστον στο 1,2 τοις εκατό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος 

(ΑΕΕ) της ΕΕ, αν και στην πράξη το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 1,0 τοις εκατό του ΑΕΕ. Η 

χρηματοδότηση προέρχεται πρωτίστως από το εξωτερικό δασμολόγιο της ΕΕ και από έναν συντελεστή 

καταβολής της τάξης του 0,3% από τις συνολικές εισπράξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε 

κάθε κράτος μέλος. Ένα μικρό ποσό εισρέει επίσης από τις εισφορές ζάχαρης. Στην πράξη, οι πόροι 
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αυτοί αντιστοιχούν κατά μέγιστον στο 25 τοις εκατό των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ 

ετησίως (ή στο 0,25 τοις εκατό του ΑΕΕ), αν και το ποσοστό αυτό ενδέχεται να διαφοροποιείται από 

έτος σε έτος. Το υπόλοιπο (ή εναπομένον) ποσοστό συνίσταται σε μεταφορά βάσει του ΑΕΕ κάθε 

κράτους μέλους προκειμένου να επιτευχθεί το υφιστάμενο επίπεδο πληρωμών στο 0,95 τοις εκατό του 

ΑΕΕ που καθορίζεται στο ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020. 

Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το οικονομικό έτος του 2015, η αξία της χρηματοδότησης που 

συγκεντρώθηκε μέσω των ιδίων πόρων ανήλθε σε 146 δισ. EUR, ενώ η αξία των δαπανών (πληρωμές) 

ήταν 145 δισ. EUR, με τη δημιουργία συνεπώς ενός μικρού πλεονάσματος. 

Ωστόσο, εφαρμόζεται μια σειρά διορθώσεων ή επιστροφών, οι οποίες μειώνουν τη συνεισφορά του 

ΑΕΕ ή του ΦΠΑ ορισμένων από τα ευημερούντα κράτη μέλη: 

i) η αξία της επιστροφής υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου ανέρχεται στο 66 τοις εκατό της 

καθαρής συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου 

μείον την αξία των δαπανών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο). Στην πράξη το ποσοστό αυτό 

είναι μικρότερο διότι οι αξίες του εξωτερικού δασμολογίου και οι εισφορές ζάχαρης 

εξαιρούνται από τον υπολογισμό, δεδομένου ότι πρόκειται για το ποσοστό των δαπανών 

της ΕΕ που πραγματοποιούνται εκτός της ΕΕ στον τομέα 4 του προϋπολογισμού (Η Ευρώπη 

στον κόσμο) και για το σύνολο των μη γεωργικών δαπανών της ΕΕ που πραγματοποιούνται 

στα 13 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά. Η βρετανική 

διόρθωση χρηματοδοτείται από όλα τα άλλα κράτη μέλη ανάλογα με τη συνεισφορά τους 

στη βάση του ΦΠΑ της ΕΕ· 

ii) η «επιστροφή επί της επιστροφής»: πρόκειται για έκπτωση της τάξης του 75 τοις εκατό η 

οποία εφαρμόζεται στις συνεισφορές που θα καταβάλλονταν στη βρετανική διόρθωση από 

τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία· 

iii) κατ’ αποκοπή ετήσιες επιστροφές που πραγματοποιούνται από το 2014 έως το 2020 για τις 

Κάτω Χώρες (695 εκατ. EUR), τη Σουηδία (185 εκατ. EUR) και τη Δανία (130 εκατ. EUR)· 

iv) ο συντελεστής καταβολής επί της συνεισφοράς του ΦΠΑ που καταβάλλεται από τη 

Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία μειώνεται κατά το ήμισυ, από το 0,30 στο 0,15 τοις 

εκατό. Στο μεταξύ, ο συντελεστής καταβολής του 0,30 τοις εκατό μειώνεται για τα κράτη 

μέλη στα οποία οι καταναλωτικές δαπάνες υπερβαίνουν την αξία του 50 τοις εκατό του ΑΕΕ. 

Ο συνδυασμός τεσσάρων τύπων εκπτώσεων ενισχύει την τάση όλων των κρατών μελών να 

εκλαμβάνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως μια διαδικασία υπολογισμών του καθαρού υπολοίπου: 

μεγιστοποίηση των δαπανών ή των εκπτώσεων ως αντάλλαγμα για το εκάστοτε ποσό της συνεισφοράς. 

Η εξέταση της αρχής του καθαρού υπολοίπου βρίσκεται στο επίκεντρο των συστάσεων που 

διατυπώνονται στην έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους (Monti κ.ά., 2017). Η 

εξασφάλιση νέων ιδίων πόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να μειώσουν το μέγεθος των μεταφορών βάσει 

του ποσοστού του ΑΕΕ, είναι εφικτή εάν οι αποδειχθεί ότι οι δαπάνες της ΕΕ προσδίδουν προστιθέμενη 
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αξία, αποφέροντας πολλαπλασιαστικά, διασυνοριακά αποτελέσματα ή αποτελέσματα κατωφλίου ή 

παρέχοντας οικονομίες κλίμακας σε σύγκριση με τις εθνικές δαπάνες. 

1.2. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι δαπάνες της ΕΕ χωρίζονται σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Η διαφορά μεταξύ των 

αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών είναι γνωστή ως υπόλοιπο προς εκκαθάριση (RAL). Οι 

αναλήψεις υποχρεώσεων ορίζονται ως το ανώτατο όριο δέσμευσης της ΕΕ στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων δαπανών, δηλαδή ως μια μορφή εικονικού χρήματος. Ένα ποσοστό των πληρωμών 

εκταμιεύονται κατά την έναρξη ενός έργου, συνήθως πολύ γρήγορα στην περίπτωση των δαπανών που 

αφορούν τη γεωργία ή τη διοίκηση, για τις οποίες δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση. Κατά την 

περάτωση του έργου εκταμιεύεται τυχόν εναπομένον υπόλοιπο πληρωμών, εάν ο αποδέκτης πληροί 

τις σχετικές προϋποθέσεις. Ορισμένες πληρωμές εκπληρώνουν αναλήψεις υποχρεώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν πριν από αρκετά έτη και διαπιστώνεται συχνά μειωμένη εκτέλεση δαπανών όταν 

ο αποδέκτης δεν έχει εκτελέσει πλήρως ένα συμφωνηθέν πρόγραμμα, με συνέπεια να αυξάνεται το 

υπόλοιπο προς εκκαθάριση (RAL). 

1.3. ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το ΠΔΠ (άρθρο 312 της ΣΛΕΕ) προβλέπει το σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ωστόσο, 

δεν συνιστά προϋπολογισμό, αλλά μια σειρά ανώτατων ορίων ή μέγιστων ποσών δαπανών, οι οποίες 

χωρίζονται, με τη σειρά τους, σε τομείς ανάλογα με τον τομέα πολιτικής: 1α. «Ανταγωνιστικότητα», 1β. 

«Συνοχή», 2. «Φυσικοί πόροι» (κυρίως γεωργία), 3. «Ασφάλεια και ιθαγένεια», 4. «Η Ευρώπη στον 

κόσμο», 5. «Διοίκηση». Σε καθέναν από τους τομείς αυτούς προβλέπονται πολυετή και ετήσια ανώτατα 

όρια για τις αναλήψεις υποχρεώσεων που καθορίζονται στο ΠΔΠ. Το ανώτατο όριο για τις πληρωμές 

εφαρμόζεται μόνο στις συνολικές δαπάνες και όχι σε κάθε τομέα χωριστά. 

Το ΠΔΠ προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποφασίζεται ομόφωνα από το Συμβούλιο, μετά 

από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τον τρόπο αυτό ανατίθεται στο Κοινοβούλιο 

πραγματική αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων από κοινού με την Επιτροπή. Η διαίρεση των 

δημοσιονομικών προοπτικών και του διαδόχου τους, δηλαδή του ΠΔΠ, στις επταετείς περιόδους 2007-

2013 και 2014-2020 παρουσιάζεται στον πίνακα 1 κατωτέρω. 

  



Θεματικό Τμήμα Δ: Δημοσιονομικές Υποθέσεις 
_______________________________________________________________________________________ 

 8 

Πίνακας 1: Οι δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 και το ΠΔΠ 2014-2020 

  Δημοσιονομικές 
προοπτικές 
2007-2013 

Πρόταση της 
Επιτροπής: 
2014-2020 

Συμφωνηθέντα 
στοιχεία 

2014-2020 

1α. Ανταγωνιστικότητα   9% 15% 13% 

1β. Συνοχή  36% 33% 34% 

2. Φυσικοί πόροι  9% 10% 10% 

Γεωργία  34% 28% 29% 

3. Ασφάλεια/Δικαιοσύνη  1% 2% 2% 

4. Η Ευρώπη στον κόσμο  6% 7% 6% 

5. Διοίκηση  6% 6% 6% 

Αναλήψεις υποχρεώσεων 
βάσει ΑΕΕ 1,05% του ΑΕΕ 1,05% του ΑΕΕ 1,00% του ΑΕΕ 

Πληρωμές βάσει ΑΕΕ 1,00% του ΑΕΕ 1,00% του ΑΕΕ 0,95% του ΑΕΕ 

Ύψος πληρωμών 972 δισ. EUR 972 δισ. EUR 908 δισ. EUR 

Σημ.: Τιμές 2011 

Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την πολιτική που διατυπώθηκε από το Συμβούλιο, 

πρότεινε ένα νέο ΠΔΠ ίσης αξίας με τις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές, με αναλήψεις 

υποχρεώσεων της τάξης του 1,05 τοις εκατό του ΑΕΕ και πληρωμές της τάξης του 1,00 τοις εκατό. 

Προτάθηκαν αυξήσεις για την ανταγωνιστικότητα του τομέα 1α, από το 9 τοις εκατό των αναλήψεων 

υποχρεώσεων για δαπάνες κατά την περίοδο 2007-2013 στο 15 τοις εκατό για την περίοδο μετά το 

2013. Η Επιτροπή πρότεινε μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων για τη συνοχή του τομέα 1β, από το 

36 στο 33 τοις εκατό, και για τις αναλήψεις υποχρεώσεων για τη γεωργία του τομέα 2, από το 34 στο 

28 τοις εκατό. Το Συμβούλιο κατέληξε τελικά σε ομόφωνη συμφωνία για τη μείωση των συνολικών 

δαπανών κατά 5 τοις εκατό για αμφότερες τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές. Υπό τους 

όρους της εν λόγω συμφωνίας, το ποσό για την ανταγωνιστικότητα καθορίστηκε στο 13 τοις εκατό, το 

οποίο παρέμεινε προσαυξημένο σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, αλλά μικρότερο σε σχέση 

με το ποσοστό που προτάθηκε από την Επιτροπή. Δεδομένου του πλαισίου των μειωμένων ανώτατων 

ορίων του νέου ΠΔΠ, η χρηματοδότηση για τις άμεσες ενισχύσεις στους τομείς της συνοχής και της 

γεωργίας ήταν σχετικά προστατευμένη, με μικρότερο ποσοστό μείωσης από το αντίστοιχο ποσοστό 

που είχε προτείνει η Επιτροπή.  

1.4. ΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί της ΕΕ καθορίζονται εντός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, στο πλαίσιο των 

οποίων αποφασίζονται επίσης οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για κάθε τομέα και για κάθε 
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γραμμή του προϋπολογισμού. Αφού επιτευχθεί συμφωνία επί ενός ετήσιου προϋπολογισμού κατά τον 

μήνα Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, προβλέπεται η δυνατότητα ψήφισης 

διορθωτικού ή συμπληρωματικού προϋπολογισμού προκειμένου να αυξηθούν οι αναλήψεις 

υποχρεώσεων και οι πληρωμές κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι συμφωνηθέντες 

προϋπολογισμοί και οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί διαμορφώνουν από κοινού τους τελικούς 

προϋπολογισμούς για κάθε έτος. Πλήρης σειρά αριθμητικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των 

αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών για αμφότερους τους συμφωνηθέντες και τους τελικούς 

προϋπολογισμούς κατά την περίοδο μεταξύ του 2007 και του 2016, παρέχεται σε αυτόν τον σύνδεσμο1. 

Τα αριθμητικά στοιχεία συγκρίνονται επίσης με τα επίπεδα που ψηφίστηκαν αντίστοιχα από το 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν επιτευχθεί συμφωνία, προκειμένου να καταδειχθεί αν το ένα 

θεσμικό όργανο εξασφάλισε τις προτιμήσεις του με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι το άλλο θεσμικό 

όργανο. 

Από τα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει ότι για το οικονομικό έτος του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει τις προτιμήσεις του όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις 

πληρωμές, είτε για τον συμφωνηθέντα προϋπολογισμό είτε για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς. 

Κατά τα έτη που ακολούθησαν παρουσίασε μεγαλύτερη επιτυχία ως προς τις πληρωμές (αλλά μόνο για 

τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς και όχι για τους αρχικά συμφωνηθέντες προϋπολογισμούς) και 

ως προς το σύνολο των αναλήψεων υποχρεώσεων. Αυτό υποδηλώνει ότι το Συμβούλιο συμφωνούσε 

επί της χορήγησης των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων, αλλά μόνο μέσω «ενέσιμων» κονδυλίων 

στους λιγότερο ορατούς διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Το 2013 το Συμβούλιο ικανοποίησε τα 

αιτήματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις πληρωμές προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμφωνία του 

Κοινοβουλίου επί του νέου ΠΔΠ, το οποίο μείωσε τις πιο μακροπρόθεσμες δαπάνες κατά 5 τοις εκατό. 

Στον ετήσιο προϋπολογισμό του 2014, οι δαπάνες μειώθηκαν υπό το πρίσμα του νέου ΠΔΠ.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ 
ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 

Στον πίνακα 2 κατωτέρω παρουσιάζονται οι αλλαγές που επήλθαν στις αρμοδιότητες λόγω της 

Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά τους ίδιους πόρους, το ΠΔΠ και τον ετήσιο προϋπολογισμό. 

Πίνακας 2: Διατήρηση της προηγούμενης κατάστασης (Status Quo Ante) έναντι της Συνθήκης της 
Λισαβόνας 

Διατήρηση της προηγούμενης κατάστασης Συνθήκη της Λισαβόνας 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Άρθρο 269 της ΣΕΚ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Άρθρο 311 της ΣΛΕΕ) 

Η Επιτροπή προτείνει  
Ζητείται η γνώμη του ΕΚ 
Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα 
Επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια 

Ζητείται η γνώμη του ΕΚ 
Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα 
Επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια 

 Εκτέλεση: ΨΕΠ στο Συμβούλιο και έγκριση του ΕΚ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
(Συμφωνία του 1988) 

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
(Άρθρο 312 της ΣΛΕΕ) 

Η Επιτροπή προτείνει Η Επιτροπή προτείνει 

  
Το ΕΚ δίνει την έγκρισή του πριν αποφασίσει το 
Συμβούλιο 

Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα 

Το ΕΚ εγκρίνει ή απορρίπτει Το ΕΚ εγκρίνει ή απορρίπτει 

Επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια Χωρίς επικύρωση σε εθνικό επίπεδο 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 

Μεταφορά από το προηγούμενο έτος Μεταφορά από το προηγούμενο έτος, επ’ αόριστον 
Η Επιτροπή, το Συμβούλιο με ΨΕΠ ή το ΕΚ μπορεί να 
παρεμποδίσει τη μεταφορά εξασφαλίζοντας διπλό 
σημείο αναστροφής, με επαναφορά στην κατάσταση 
αστάθειας πριν από το 1988 και κατάρτιση μόνο των 
ετήσιων προϋπολογισμών   
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 
(Άρθρο 272 παράγραφος 9 της ΣΕΚ) 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 
(Διαγραφή άρθρου 272 παράγραφος 9 της ΣΕΚ) 

ΨΕΠ στο Συμβούλιο για αύξηση του ύψους των 
δαπανών πέραν του ανώτατου ορίου και έως το 
μέγιστο ποσοστό 

Αύξηση πέραν του ανώτατου ορίου επιτρέπεται 
μόνο με ομοφωνία του Συμβουλίου 

Εάν το Συμβούλιο αυξήσει τουλάχιστον κατά 50% το 
μέγιστο ποσοστό, το ΕΚ με απόλυτη πλειοψηφία 
μπορεί να το αυξήσει στο 100%   
Το Συμβούλιο με ΨΕΠ + το ΕΚ με πλειοψηφία 3/5 
μπορούν να επιτύχουν αύξηση άνω του μέγιστου 
ποσοστού   
ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Άρθρο 272 της ΣΕΚ) ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Άρθρο 314 της ΣΛΕΕ) 

1η ανάγνωση: ΨΕΠ στο Συμβούλιο 1η ανάγνωση: ΨΕΠ στο Συμβούλιο 

ΕΚ με απλή πλειοψηφία + Συμβούλιο με μειοψηφία 
αρνησικυρίας για μείωση των υποχρεωτικών 
δαπανών 

ΕΚ με απόλυτη πλειοψηφία + Συμβούλιο με ΨΕΠ για 
τροποποίηση 

ΕΚ με απλή πλειοψηφία + Συμβούλιο με ΨΕΠ για 
αύξηση των υποχρεωτικών δαπανών 

Συμβούλιο με μειοψηφία αρνησικυρίας για 
απόρριψη 

ΕΚ με απλή πλειοψηφία + Συμβούλιο με ΨΕΠ ή ΕΚ με 
πλειοψηφία 3/5 για τροποποίηση των μη 
υποχρεωτικών δαπανών 

  

ΕΚ με πλειοψηφία 2/3 για απόρριψη ΕΚ με απλή πλειοψηφία για απόρριψη 
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ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ (Άρθρο 273 της ΣΕΚ) ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ (Άρθρο 315 της ΣΛΕΕ) 
Το Συμβούλιο με ΨΕΠ ορίζει προσωρινά 
δωδεκατημόρια για τις υποχρεωτικές δαπάνες 

Το Συμβούλιο με ΨΕΠ προτείνει όλα τα προσωρινά 
δωδεκατημόρια 

Το Συμβούλιο με ΨΕΠ ορίζει προσωρινά 
δωδεκατημόρια για τις μη υποχρεωτικές δαπάνες  
Το ΕΚ με πλειοψηφία 3/5 μπορεί να αυξήσει ή να 
μειώσει τα προσωρινά δωδεκατημόρια για τις μη 
υποχρεωτικές δαπάνες 

Το ΕΚ με απόλυτη πλειοψηφία μπορεί να παγώσει 
μόνο τα προσωρινά δωδεκατημόρια 

 

Πηγή: Benedetto (2013: 353) 
Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών: ΣΕΚ = Συνθήκη για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες· EΚ = Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· ΨΕΠ = ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία· ΣΛΕΕ = Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.1. ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και μετά την έναρξη ισχύος της, προβλεπόταν 

η δυνατότητα είτε τροποποίησης των ιδίων πόρων είτε θέσπισης νέων ιδίων πόρων με την επιφύλαξη 

της ομόφωνης συμφωνίας του Συμβουλίου και της επικύρωσης σε κάθε κράτος μέλος. Επί του θέματος 

αυτός εξακολουθεί να ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ μεταφέρει την αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων από την Επιτροπή στο 

Συμβούλιο. Για την εκτέλεση νέων ιδίων πόρων, απαιτείται πλέον ειδική πλειοψηφία του Συμβουλίου, 

ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε θέση να ασκήσει αρμοδιότητα έγκρισης ή απόρριψης. Η 

εκτελεστική αρμοδιότητα δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας· περιορίζεται σε διοικητικά θέματα και 

επιτρέπει την ταχύτερη ενεργοποίηση νέων ιδίων πόρων (εάν και όταν συμφωνούνται). 

Οι αποφάσεις σχετικά με επιστροφές ή διορθώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της απόφασης για τους 

ίδιους πόρους. 

2.2. ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το ΠΔΠ αντικαθιστά τις δημοσιονομικές προοπτικές και θεσπίζεται για περίοδο «τουλάχιστον πέντε 

ετών» (άρθρο 312 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ). Είναι επίσης θεσμοθετημένο και, συνεπώς, λιγότερο 

ευέλικτο από ό,τι οι δημοσιονομικές προοπτικές, οι οποίες διέπονται από τους όρους διοργανικής 

συμφωνίας. 

Οι δημοσιονομικές προοπτικές αποτελούσαν αντικείμενο συμφωνίας από την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο, το οποίο αποφάσιζε ομόφωνα, με τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την 

επικύρωση, στη συνέχεια, από κάθε κράτος μέλος. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας επί των 

δημοσιονομικών προοπτικών κατά τη λήξη ισχύος της προηγούμενης συμφωνίας, τα ποσά των 

δαπανών μεταφέρονταν, παρότι οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούσε να 

επιλέξει την παύση της διαδικασίας αυτής και να επιβάλει την επαναφορά στην κατάσταση μόνο της 

κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, η οποία υπήρχε πριν από τη συμφωνία των πρώτων 

δημοσιονομικών προοπτικών το 1988.  
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Το ΠΔΠ προτείνεται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνει τη σχετική απόφαση ομόφωνα μετά 

από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 312 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ). Αυτό θα 

μπορούσε να σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει την αρμοδιότητα να προτείνει το ΠΔΠ από κοινού 

με την Επιτροπή. Δεν απαιτείται πλέον εθνική επικύρωση της συμφωνίας. Επιπλέον, η μεταβατική 

ρήτρα («ρήτρα γέφυρας») παρέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη δυνατότητα μεταφοράς της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου σχετικά με το ΠΔΠ από την ομοφωνία στην 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία επί νέου ΠΔΠ κατά τη λήξη ισχύος του 

προηγούμενου ΠΔΠ, οι δαπάνες από το τελικό έτος μεταφέρονται, όπως συνέβαινε και στο πλαίσιο των 

δημοσιονομικών προοπτικών. Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ χάνουν το δικαίωμα λύσης της 

συμφωνίας και επαναφοράς στην κατάσταση μόνο της κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού, το 

οποίο κατείχαν πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί 

ισχυρές μεροληπτικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης (Status Quo) διότι 

η μη επίτευξη συμφωνίας σημαίνει εξασφάλιση της συνέχειας, ακόμη και αν έχει λήξει η διάρκεια ισχύος 

των νομοθετικών προγραμμάτων για τις δαπάνες. 
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Σχήμα 1: Μέγιστο ποσοστό αύξησης, διαγραφή του άρθρου 272 παράγραφος 9 της παλαιότερης Συνθήκης μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας το 2009 
 
Η Επιτροπή      Εάν η πραγματική αύξηση που εγκρίνει το   … τότε το ΕΚ, με απόλυτη πλειοψηφία 
(376 βουλευτές του ΕΚ), 
υπολογίζει το μέγιστο   Συμβούλιο για τις μη υποχρεωτικές δαπάνες  μπορεί να αυξήσει τις μη υποχρεωτικές δαπάνες 
κατά 
ποσοστό αύξησης     υπερβαίνει το 50% του μέγιστου ποσοστού... ισοδύναμο επιπλέον ποσοστό 50% του μέγιστου 
ποσοστού 
βάσει: 1. της τάσης του ΑΕΠ 
στην ΕΕ· 2. της μέσης ετήσιας 
διακύμανσης των εθνικών 
προϋπολογισμών 3. της τάσης του πληθωρισμού 
 
 
ή 
 
 
Η Επιτροπή,     Το Συμβούλιο εγκρίνει με ΨΕΠ   Το ΕΚ εγκρίνει με πλειοψηφία 3/5  
το Συμβούλιο 
και το ΕΚ συμφωνούν από κοινού αύξηση 
άνω του μέγιστου ποσοστού 
 
Πηγή: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και μετά την έναρξη ισχύος της, ο ετήσιος 

προϋπολογισμός της ΕΕ συμφωνείτο εντός των ανώτατων ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών και 

του ΠΔΠ αντίστοιχα. 

Πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι δαπάνες θεωρούνταν είτε υποχρεωτικές 

(γεωργία και ορισμένες πτυχές της παγκόσμιας πολιτικής), λόγω συμβατικής υποχρέωσης καταβολής 

πληρωμών, είτε μη υποχρεωτικές (για το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου προϋπολογισμού). Στο 

πλαίσιο του προϋπολογισμού εφαρμόζονταν διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ανάλογα με το 

αν οι δαπάνες ήταν υποχρεωτικές ή μη υποχρεωτικές. Με την πάροδο του χρόνου, οι μη υποχρεωτικές 

δαπάνες αυξήθηκαν με τέτοιον ρυθμό ώστε από το πολύ χαμηλό ποσοστό που καταλάμβαναν στον 

προϋπολογισμό κατά τη δεκαετία του 1970 να αντιστοιχούν έως τη δεκαετία του 2000 στο μεγαλύτερο 

μέρος του προϋπολογισμού, με επακόλουθη αύξηση της επιρροής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 

άποψη του οποίου μπορούσε πλέον να υπερισχύει στις αποφάσεις επί του μη υποχρεωτικού σκέλους 

των δαπανών. 

Πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να 

ψηφίσει τροπολογίες για τη μείωση ή τη μεταφορά υποχρεωτικών δαπανών με απλή πλειοψηφία, η 

οποία μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο εμπλοκής μόνο με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο 

(Benedetto και Høyland, 2007). Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και μετά, το 

Συμβούλιο εγκρίνει ή τροποποιεί τον προτεινόμενο προϋπολογισμό με ειδική πλειοψηφία (άρθρο 314 

παράγραφος 3). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει τροπολογίες μόνο με απόλυτη 

πλειοψηφία (άρθρο 314 παράγραφος 4) σε μόνη ανάγνωση, διαφορετικά ο προϋπολογισμός 

εγκρίνεται.  

Στο πλαίσιο της παλαιότερης διαδικασίας, τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο μπορούσε να 

επιβάλλει αποφάσεις παρά τη βούληση του έτερου θεσμικού οργάνου, αντίστοιχα, όσον αφορά τις 

υποχρεωτικές και τις μη υποχρεωτικές δαπάνες. Το Κοινοβούλιο είχε επίσης την επιλογή να απορρίψει 

ολόκληρο τον προϋπολογισμό με πλειοψηφία δύο τρίτων. 

Το νέο άρθρο 314 αντικαθιστά τα στοιχεία αυτά με μια διαδικασία για την οποία απαιτείται αμοιβαία 

συμφωνία επί όλων των παραμέτρων, με βασική επιλογή την αμοιβαία απόρριψη στο πλαίσιο της 

επιτροπής συνδιαλλαγής, η οποία απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε περίπτωση που δεν συμφωνήσει καμία από τις δύο πλευρές. Εμπλοκή 

στην επίτευξη συμφωνίας μπορεί να προκύψει είτε από μειοψηφία αρνησικυρίας των κυβερνήσεων 

στο Συμβούλιο, η οποία παρεμποδίζει τη διαμόρφωση ειδικής πλειοψηφίας, είτε από απλή πλειοψηφία 

των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής. Οι 

τροπολογίες είναι πιο δύσκολο να ψηφιστούν, ενώ η απόρριψη ολόκληρου του προϋπολογισμού είναι 
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πολύ πιθανή εάν προκύψει διαφωνία. Λόγω των ανωτέρω κανόνων, είναι λιγότερο πιθανό να 

μεταβληθεί η υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση όσον αφορά το ύψος των δαπανών.  

Υπάρχει μία επιπλέον μεταβολή. Τα τελικά στάδια της νέας διαδικασίας φαίνεται να μην είναι 

ρεαλιστικά, αλλά αυτή ακριβώς είναι και η σημασία τους για τον περιορισμό, αφενός, των 

αρμοδιοτήτων ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορεί να ευνοεί τις μεταρρυθμίσεις και για την 

αύξηση, αφετέρου, της διαπραγματευτικής ισχύος μιας μειοψηφίας αρνησικυρίας των κυβερνήσεων 

στο Συμβούλιο. Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της επιτροπής συνδιαλλαγής, το Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο έχουν την επιλογή να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το κείμενο στις τελικές συνεδριάσεις 

τους. Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει το κείμενο, το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να το 

απορρίψει με απόλυτη πλειοψηφία [άρθρο 314 παράγραφος 7 στοιχείο γ)]. Εάν το Συμβούλιο 

απορρίψει το κείμενο, ενώ το Κοινοβούλιο το εγκρίνει, το κοινό κείμενο όχι μόνο καταψηφίζεται, αλλά 

το ΕΚ αποκτά επιπλέον το δικαίωμα να επιβάλει εκ νέου το σύνολο των αρχικών τροπολογιών του με 

πλειοψηφία τριών πέμπτων [άρθρο 314 παράγραφος 7 στοιχείο δ)]. «Πότε αναμένεται από το 

Συμβούλιο να διαμορφώσει ειδική πλειοψηφία προκειμένου να απορρίψει ένα κείμενο επί του οποίου 

έχει μόλις επιτευχθεί συμφωνία με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής; Για ποιον λόγο 

αυτή η ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο θα προτιμούσε τις εκ νέου επιβαλλόμενες τροπολογίες του 

ΕΚ, τις οποίες μάλιστα είχε προηγουμένως απορρίψει, έναντι του αποτελέσματος της επιτροπής 

συνδιαλλαγής, το οποίο είχε ήδη αποδεχθεί το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία;» (Benedetto και 

Høyland, 2007: 585-6). Το Συμβούλιο δεν απορρίπτει ποτέ κείμενο επί του οποίου έχει συμφωνήσει 

προσωρινά η αντιπροσωπεία του στην επιτροπή συνδιαλλαγής. Στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής, τα 

κράτη μέλη θα είναι λιγότερο ευέλικτοι διαπραγματευτές από ό,τι οι βουλευτές. Η κοινοβουλευτική 

αντιπροσωπεία μπορεί να καταλήξει σε προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο έχοντας επίγνωση του 

γεγονότος ότι η ολομέλεια του Κοινοβουλίου εξακολουθεί να διαθέτει την αρμοδιότητα απόρριψης της 

εν λόγω συμφωνίας. Ωστόσο, η φαινομενικά ακραία αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου να επιβάλλει εκ 

νέου το σύνολο των αρχικών τροπολογιών του, σε περίπτωση που το Συμβούλιο αλλάξει γνώμη, δεν 

τίθεται ποτέ σε πρακτική εφαρμογή διότι ο κανόνας αυτός επιβάλλει στο Συμβούλιο τον περιορισμό να 

καταλήξει, στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής, μόνο σε συμφωνία η οποία ανταποκρίνεται στα αιτήματα 

ειδικής πλειοψηφίας των κυβερνήσεων. Είτε η εν λόγω ειδική πλειοψηφία είτε μια μειοψηφία 

αρνησικυρίας του Συμβουλίου θα κάνει χρήση της αρμοδιότητάς της να απορρίψει τον προϋπολογισμό 

απλώς και μόνο με τη μη επίτευξη συμφωνίας κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, όπως συνέβη τον 

Νοέμβριο του 2010 για τον ετήσιο προϋπολογισμό του 2011 (Benedetto, 2013: 358-9). 

 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας επί του ετήσιου προϋπολογισμού κατά την έναρξη 

του νέου οικονομικού έτους, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980; Έως ότου 

επιτευχθεί συμφωνία επί του ετήσιου προϋπολογισμού, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να 

συμφωνούν έξοδα τα οποία δεν υπερβαίνουν το ένα δωδέκατο των αντίστοιχων εξόδων του 

προηγούμενου έτους (άρθρο 273 της ΣΕΚ και άρθρο 315 της ΣΛΕΕ), γνωστά και ως προσωρινά 

δωδεκατημόρια. Βάσει της παλαιότερης Συνθήκης, το Συμβούλιο όριζε τα ποσά κάθε μήνα και το 
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Κοινοβούλιο μπορούσε να αυξήσει ή να μειώσει τα ποσά των μη υποχρεωτικών εξόδων μόνον εντός 

του ανώτατου ορίου που προβλεπόταν στη δέσμη πολυετών δημοσιονομικών μέτρων. Η δυνατότητα 

αυτή επέτρεπε στο Κοινοβούλιο να επιφέρει εμπλοκή στον προϋπολογισμό, εξασφαλίζοντας ωστόσο 

τη χρηματοδότηση για τις δικές του προτεραιότητες στο πλαίσιο των μη υποχρεωτικών δαπανών σε 

μηνιαία βάση. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αυτή η αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου 

περιορίζεται μόνο στην εμπλοκή αυξήσεων ή στην ψηφοφορία για μειώσεις, αλλά επεκτείνεται σε 

όλους τους τομείς δαπανών. Το Κοινοβούλιο αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες μείωσης, αλλά χάνει 

κάθε αρμοδιότητα αύξησης (Benedetto, 2013: 360). 

Το παλαιότερο άρθρο 272 παράγραφος 9 της ΣΕΚ επέτρεπε την υπέρβαση των ανώτατων ορίων για τις 

μη υποχρεωτικές δαπάνες εάν συμφωνούσαν επ’ αυτού το ΕΚ με πλειοψηφία τριών πέμπτων και το 

Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Η Συνθήκη της Λισαβόνας διαγράφει το παλαιότερο άρθρο 272 

παράγραφος 9, εξέλιξη που σημαίνει ότι η υπέρβαση των ανώτατων ορίων επιτρέπεται μόνον κατόπιν 

της ομόφωνης συμφωνίας του Συμβουλίου. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρότι δεν επιτρέπεται μείωση των δαπανών, το επίπεδό τους είναι 

χαμηλότερο από το επίπεδο στο οποίο θα ανέρχονταν σε διαφορετική περίπτωση. Το Κοινοβούλιο, το 

οποίο προτιμά συνήθως αυξημένες δαπάνες, χάνει την αρμοδιότητα επιβολής τροπολογιών επί των 

δαπανών που θεωρούνταν συνήθως κατά το παρελθόν μη υποχρεωτικού χαρακτήρα. Το Κοινοβούλιο 

χάνει επίσης το κίνητρο απόρριψης του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητές του όσον 

αφορά τα προσωρινά δωδεκατημόρια (άρθρο 315 της ΣΛΕΕ) περιορίζονται στο πάγωμα ή στη μείωσή 

τους. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο ενδέχεται να έχει το κίνητρο να επιφέρει εμπλοκή στον προϋπολογισμό 

επειδή το νέο άρθρο 315 του παρέχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει το πάγωμα των δαπανών. Από την 

παράγραφο ανωτέρω προκύπτει επίσης ότι οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη μπορεί να επιφέρει 

εμπλοκή σε πιθανή αύξηση των δαπανών που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ. 

2.4. ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 

Η έννοια του σημείου αναστροφής είναι παρόμοια με την έννοια της διατήρησης της υφιστάμενης 

κατάστασης, αλλά στις κοινωνικές επιστήμες πρόκειται για την περίπτωση που προκύπτει όταν η 

διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν αποτελεί συνέπεια της μη λήψης απόφασης. Οι ετήσιοι 

προϋπολογισμοί οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν αυτομάτως μεταφορές και υπόκεινται σε μονομερείς 

μεταβολές αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα της ενεργοποίησης σημείου αναστροφής. 

Η εξέταση του ζητήματος που αναφέρεται ανωτέρω και αναδεικνύει τα αποτελέσματα του ετήσιου 

προϋπολογισμού τα οποία είναι λιγότερο ευέλικτα και πιθανότερο να συνεπάγονται χαμηλότερες 

δαπάνες επεξηγείται στα δύο σχήματα κατωτέρω, όπου παρατίθεται σύγκριση των πιθανών 

αποτελεσμάτων στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ πριν από και μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισαβόνας. Ηττημένο βγαίνει οποιοδήποτε θεσμικό όργανο βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση 

είτε από το σημείο διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης είτε από το σημείο αναστροφής. Το 

σημείο αναστροφής θα μπορούσε να είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης εάν η μη 
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επίτευξη συμφωνίας επί του προϋπολογισμού συνεπάγεται μεταφορά του προηγούμενου 

προϋπολογισμού. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απομακρύνεται περισσότερο από το σημείο 

αναστροφής, χάνει τις ετήσιες δημοσιονομικές μάχες.  

Αυτά τα υποθετικά αποτελέσματα προϋποθέτουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα 

κράτη μέλη που τάσσονται υπέρ των δαπανών επιθυμούν περισσότερες δαπάνες, ο κύριος παράγοντας 

του Συμβουλίου για την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, δηλαδή η Γερμανία, επιθυμεί λιγότερες 

δαπάνες και τα πλέον ριζοσπαστικά κράτη μέλη της ομάδας Noordwijk (γνωστή και ως Φίλοι της 

ορθότερης χρήσης των δαπανών) επιθυμούν ακόμη λιγότερες δαπάνες. Λόγω των περιορισμών που του 

επιβλήθηκαν από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ορίσει μη υποχρεωτικές 

δαπάνες μόνο σε επίπεδο χαμηλότερο των προτιμήσεών του, αλλά υψηλότερο από το επίπεδο που θα 

επιθυμούσε το Συμβούλιο. Πρόκειται για το σημείο αναστροφής για τις μη υποχρεωτικές δαπάνες βάσει 

της παλαιότερης διαδικασίας (σχήμα 2). Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, θα μπορούσε να θεσπίσει 

υποχρεωτικές δαπάνες και να αυξήσει τα ανώτατα όρια των μη υποχρεωτικών δαπανών. Και τα δύο 

αυτά αποτελέσματα αυξάνουν δυνητικά τις δαπάνες σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

Σχήμα 2: Εγγύτητα προς το σημείο αναστροφής του προϋπολογισμού – ποιος έβγαινε κερδισμένος 
πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας; 
 

                        ΣΑ: ΥΔ 
                          ΣΑ: ανώτατο όριο              ΣΑ: ΜΥΔ 
 
Λιγότερες          
 Περισσότερες 
δαπάνες          δαπάνες 
  Ομάδα SQ          ΨΕΠ        Κράτη μέλη με υψηλές δαπάνες    Επιτροπή
     Noordwijk    Κύριος παράγοντας  
         & ΕΚ   
 
Πηγή: Benedetto (2017) 
Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών: SQ: διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, ΣΑ: σημείο 

αναστροφής, ΥΔ: υποχρεωτικές δαπάνες, ΜΥΔ: μη υποχρεωτικές δαπάνες, ΨΕΠ: ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, ΕΚ: 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 
Βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (σχήμα 3), η προσφυγή στο σημείο αναστροφής καθίσταται 

περισσότερο πιθανή, το Συμβούλιο καθορίζει στη συνέχεια τις δαπάνες με ειδική πλειοψηφία, το 

Κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του τη μοναδική επιλογή να παγώσει τις δαπάνες και όχι να τις αυξήσει, 

ενώ απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου για την αύξηση των ανώτατων ορίων των δαπανών. 

Τα αποτελέσματα αυτά μεταθέτουν το σημείο αναστροφής για το σύνολο των δαπανών προς το ιδανικό 

σημείο του κύριου παράγοντα για την ειδική πλειοψηφία του Συμβουλίου, δηλαδή του κράτους μέλους 

το οποίο αποφασίζει αν η θέση της ειδικής πλειοψηφίας υπερψηφίζεται ή αποτελεί αντικείμενο 

εμπλοκής. Στο μεταξύ, οι σκεπτικιστές σε θέματα προϋπολογισμού της ομάδας Noordwijk αποκτούν 

δικαίωμα αρνησικυρίας επί της αύξησης των ανώτατων ορίων των δαπανών, εξέλιξη που σημαίνει ότι 

το σημείο αναστροφής του ανώτατου ορίου είναι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης 

(Benedetto, 2017). 
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Σχήμα 3: Εγγύτητα προς το σημείο αναστροφής του προϋπολογισμού – ποιος βγαίνει κερδισμένος μετά 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας; 
                 

                   ΣΑ: ανώτατο όριο          ΣΑ: δαπάνες           
 
Λιγότερες          
 Περισσότερες 
δαπάνες          δαπάνες 
  Ομάδα SQ  ΨΕΠ               Κράτη μέλη με υψηλές δαπάνες
 Επιτροπή   
     Noordwijk    Κύριος παράγοντας                     & ΕΚ 
  
 
Πηγή: Benedetto (2017) 
Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών: SQ: διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, ΣΑ: σημείο 
αναστροφής, ΨΕΠ: ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, ΕΚ: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Παρότι η προσφυγή στο σημείο αναστροφής είναι πιθανότερη βάσει των κανόνων της Λισαβόνας, δεν 

είναι βέβαιο ότι θα συμβεί διότι το ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Η αξιόπιστη απειλή ενός προϋπολογισμού αναστροφής αναμένεται να ενισχύσει ορισμένα 

θεσμικά όργανα έναντι κάποιων άλλων κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια των 

οικονομικών ετών από το 2007 έως το 2010, οι προϋπολογισμοί των οποίων αποφασίστηκαν βάσει των 

προηγούμενων κανόνων, η μέση διαφορά μεταξύ των προτιμώμενων πληρωμών που ψηφίστηκαν από 

το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση μόλις υπερέβαινε το 6 τοις εκατό2. Από το 2011 

και μετά αυτή η μέση διαφορά μειώθηκε στο 3 τοις εκατό, κατά τη διάρκεια μάλιστα μιας περιόδου με 

λιγότερο συναινετικές δημοσιονομικές πολιτικές. Η εν λόγω μείωση αποτελεί ένδειξη της προσαρμογής 

του τρόπου διαμόρφωσης της ψήφου των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νέα 

κατάσταση. 

3. Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 

Η έναρξη της κρίσης στη ζώνη του ευρώ συνέπεσε με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Μολονότι ορισμένα συμφέροντα στην ΕΕ υποστήριξαν αυξήσεις στον προϋπολογισμό ως μέσο παροχής 

δημοσιονομικών κινήτρων, κάποια άλλα ήταν περισσότερο επιτυχή στη διατήρηση των επιπέδων των 

δαπανών εντός των ορίων της πρακτικής λιτότητας που τέθηκε σε εφαρμογή στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς. Οι χώρες της ομάδας Noordwijk ή των «Φίλων της ορθότερης χρήσης των δαπανών» 

αναφέρονταν στη λήψη μέτρων λιτότητας σε περιόδους κρίσης στην έκκλησή τους για τη θέσπιση 

χαμηλότερων δαπανών στους προϋπολογισμούς της ΕΕ ιδίως για τα έτη 2011 και 2012, καθώς και για τα 

έτη 2012 και 2013 κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ της περιόδου 2014-2020, στο 

οποίο οι δαπάνες είχαν μειωθεί κατά 5 τοις εκατό σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Παρότι τα 

μέτρα λιτότητας αποτελούσαν μέρος της συζήτησης, η κατάρτιση σημαντικά χαμηλότερων 

προϋπολογισμών για το 2011 και το 2012 σε σχέση με τα επίπεδα που επιθυμούσαν η Επιτροπή και το 

Κοινοβούλιο δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την αλλαγή που επήλθε στους κανόνες της Συνθήκης της 

Λισαβόνας, όπως αναφέρεται στις παραγράφους ανωτέρω. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι όσον αφορά 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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τους ετήσιους προϋπολογισμούς, μείωση προέκυψε μόνο για τον προϋπολογισμό του 2014 υπό το 

πρίσμα του νέου, χαμηλότερου ΠΔΠ. Το 2011 και το 2012 οι προϋπολογισμοί αυξήθηκαν ελάχιστα, ενώ ο 

τελικός προϋπολογισμός για το 2013 αυξήθηκε σε σημαντικότερο βαθμό προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η έγκριση του Κοινοβουλίου για το νέο, χαμηλότερο ΠΔΠ. Ο προϋπολογισμός του 2014, ο οποίος 

εγκρίθηκε παράλληλα με το ΠΔΠ και ήταν χαμηλότερος λόγω αυτού, εξακολουθούσε να είναι 

υψηλότερος από ό,τι επιθυμούσε το Συμβούλιο, και πάλι στο πλαίσιο του τιμήματος για την εξασφάλιση 

της σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ. 

Οι πιέσεις που ασκούνταν στις εθνικές δαπάνες ήταν ιδιαίτερα έντονες, ενώ οι εθνικοί πολιτικοί με 

συντομότερα χρονοδιαγράμματα ήταν λιγότερο πιθανό να θεωρήσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως 

επένδυση που προσδίδει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές εθνικές προτεραιότητες. 

Όπως αποκάλυψε η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους3 (Monti κ.ά., 2017), οι 

μεταφορές ιδίων πόρων στο επίπεδο της ΕΕ εγγράφονται συχνά στους εθνικούς λογαριασμούς ως 

δαπάνες. Θα γίνονταν επίσης αισθητές περαιτέρω πιέσεις στη βάση του ΑΕΕ λόγω των οικονομικών 

υφέσεων και της συρρίκνωσης του ΑΕΕ σε εθνικό επίπεδο.   

Πηγή ανησυχίας για τους υπουργούς Οικονομικών κατά τη διάρκεια των ετών αυτών αποτελούσαν οι 

υποχρεώσεις του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης, αξίας 60 εκατ. EUR, 

ήτοι ελαφρώς χαμηλότερη από το ήμισυ της αξίας ενός ετήσιου προϋπολογισμού, και οι οποίες 

διασφαλίζονταν εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επρόκειτο για το πρώτο ταμείο διάσωσης 

με δημόσιους πόρους (bail-out) που συμφωνήθηκε το 2010. Οι εν λόγω χρηματοδοτικοί πόροι 

συγκεντρώθηκαν από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και χορηγήθηκαν ως δάνεια στην Πορτογαλία και 

την Ιρλανδία έως το 2013. Σε περίπτωση αθέτησης, οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές θα καλύπτονταν 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από το 2013 και μετά δεν χορηγήθηκαν νέα δάνεια, εκτός από ένα δάνεια 

διάρκειας ενός μηνός που χορηγήθηκε στην Ελλάδα το 2015 και το οποίο αποπληρώθηκε στο ακέραιο. 

Το συγκεκριμένο ταμείο εξακολουθεί να υφίσταται εν αναμονή της αποπληρωμής από την Πορτογαλία 

και την Ιρλανδία. 

Οι υπουργοί Οικονομικών συμφωνούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά εκτίθενται επίσης σε άλλες 

δημοσιονομικές υποχρεώσεις. Τα εθνικά δημόσια ταμεία εντός της ζώνης του ευρώ έχουν εγγυηθεί 

δάνεια συνολικού ύψους 440 δισ. EUR προς προβληματικά κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας έως το 2013. Από το 2013 και μετά το εν λόγω 

ταμείο εξακολουθεί να υφίσταται για την είσπραξη των αποπληρωμών όταν καταστούν απαιτητές. Από 

το 2013 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας έχει αντικαταστήσει τον προηγούμενο 

μηχανισμό διευκόλυνσης, ενώ υπάρχει επίσης για την παροχή συνδρομής σε προβληματικά κράτη μέλη 

και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον, συγκεντρώνει χρηματοδοτικούς πόρους 

από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά σε επίπεδο που υπερβαίνει τα 700 δισ. EUR, ενώ λαμβάνει 

επίσης εγγυήσεις από τα εθνικά δημόσια ταμεία της ζώνης του ευρώ. Δεδομένου ότι οι μεταφορές βάσει 

ΑΕΕ για την εξασφάλιση ιδίων πόρων θεωρούνται συχνότερα δαπάνες σε εθνικό επίπεδο, το άνοιγμα των 

δημόσιων ταμείων της ζώνης του ευρώ σε υποχρεώσεις ή αθετήσεις εντός της ζώνης του ευρώ 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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εξακολουθεί να έχει αρνητικό έμμεσο αντίκτυπο στη συμπεριφορά των μελών του Συμβουλίου κατά τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Το παρόν έγγραφο απευθύνεται στους βουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
σκοπό να τους βοηθήσει στο κοινοβουλευτικό τους έργο. Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη/ των συντακτών του και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
εκφράζει την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

 

 
Από την έναρξη ισχύος των δημοσιονομικών προοπτικών της περιόδου 2007-
2013 και μετά, πριν από μία δεκαετία, ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει υποστεί 
σημαντικές αλλαγές. Το 2009, τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που συμφωνήθηκε στη Λισαβόνα. Η συνθήκη αυτή 
τροποποίησε σημαντικά τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκδήλωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 
2008, και η κρίση που έπληξε στη συνέχεια ειδικά την ζώνη του ευρώ, οδήγησε 
στην άσκηση πιέσεων για εφαρμογή λιτότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ και έθεσε 
υπό πίεση τον ίδιο τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η παρούσα ενημέρωση παρέχει 
περιληπτική παρουσίαση των εξελίξεων αυτών. 
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