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Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να προσφέρει στους νεοεκλεγέντες βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα στα µέλη της Επιτροπής Προϋπολογισµών 
µια εικόνα των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισµού κατά την 6η 
κοινοβουλευτική περίοδο και να υπογραµµίσει µερικά από τα πολιτικά επιτεύγµατα. 
 
Ορισµένοι τεχνικοί όροι του κειµένου εµφανίζονται µε πλάγιους χαρακτήρες και 
εξηγούνται στο γλωσσάρι που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. 
 
Το παρόν έγγραφο εκπόνησαν από κοινού η Γραµµατεία της Επιτροπής 
Προϋπολογισµών και το Θεµατικό τµήµα δηµοσιονοµικών υποθέσεων. 
 
Το παρόν έγγραφο είναι διαρθρωµένο σε τέσσερα µέρη, ως εξής: 

 Μέρος 1:  Κύρια επιτεύγµατα – οι καθοριστικές παρεµβάσεις του ΕΚ 
 Μέρος 2:  ∆ηµοσιονοµικοί µηχανισµοί στις ετήσιες και τις πολυετείς 
διαδικασίες 

 Μέρος 3:  Οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισµού κατά το διάστηµα 
2005-2009  

 Μέρος 4:  Παραρτήµατα – Λεπτοµερή δηµοσιονοµικά στοιχεία και γλωσσάρι 
όρων 

 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και τεκµηρίωση σχετικά µε το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2007-2013 και τις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισµού 
κατά την 6η κοινοβουλευτική περίοδο, δείτε την ξεχωριστή µελέτη που εκπόνησε το 
Θεµατικό τµήµα δηµοσιονοµικών υποθέσεων µε θέµα «The Interinstitutional 
Agreement of 17 May 2006 and the 2005-2009 budgetary procedures» (Η διοργανική 
συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 και οι διαδικασίες του προϋπολογισµού κατά το 
διάστηµα 2005-2009) .   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Οι διορθωτικοί προϋπολογισµοί δεν αναφέρονται στη συνοπτική παρουσίαση των 
ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισµού, περιλαµβάνονται όµως στους 
συνηµµένους πίνακες. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται ο αριθµός των 
διορθωτικών προϋπολογισµών που εγκρίθηκαν σε κάθε οικονοµικό έτος: 
 

Οικονοµικό έτος 2005 2006 2007 2008 
Αριθµός διορθωτικών 
προϋπολογισµών 

8 6 7 10 
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ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Π∆Π) 
 

Από το 1988, οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισµού διεξάγονται µε βάση το 
Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π) που θεσπίστηκε µε διοργανική 
συµφωνία (∆Σ). 

Η τρέχουσα ∆Σ εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου 2006. Στόχος της είναι η ενίσχυση της 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, η βελτίωση της λειτουργίας της ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισµού και η συνεργασία µεταξύ των θεσµικών οργάνων σε δηµοσιονοµικά 
θέµατα, καθώς επίσης η διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης των 
κονδυλίων της ΕΕ.  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1. ∆Σ ΚΑΙ Π∆Π:  ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΟΜΑΛΟΤΕΡΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Η δεκαετία του 1980 αναφέρεται συχνά ως περίοδος δηµοσιονοµικής κρίσης σε 
επίπεδο ΕΕ. Μια κατάσταση ανοικτής σύγκρουσης µεταξύ των δύο σκελών της 
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής οδήγησε στην καθυστερηµένη έγκριση των 
προϋπολογισµών για το 1980, το 1985, το 1986 και το 1988 και την εφαρµογή του 
συστήµατος των δωδεκατηµορίων. 

Λόγω του γεγονότος αυτού, αποφασίστηκε η οριοθέτηση των δαπανών της ΕΕ µε 
την εφαρµογή ενός µέσου για τον µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό (αρχικά για πέντε έτη 
και στη συνέχεια για επτά), και τον καθορισµό κανόνων για τη διευκόλυνση του 
διαλόγου και τελικά την υπέρβαση των δυσκολιών αυτών.  

Οι πιστώσεις του προϋπολογισµού εγκρίνονται και εκτελούνται σε ετήσια βάση. 
Ωστόσο, οι ∆Σ έχουν καταστεί βάση για τις διοργανικές σχέσεις στο δηµοσιονοµικό 
πεδίο και, από τότε που καθιερώθηκαν, διασφαλίζουν την έγκαιρη έγκριση των 
ετήσιων προϋπολογισµών. Έχουν οδηγήσει επίσης στην ανάπτυξη των πολυετών 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων. 

Αν τεθεί σε εφαρµογή η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Π∆Π δεν θα εγκρίνεται πλέον 
µέσω χρονικά περιορισµένων ∆Σ.  Θα καταστεί πρωτογενές δίκαιο (άρθρο 312 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

1.2. ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

Τα δύο πρώτα δηµοσιονοµικά πλαίσια συνοδεύτηκαν από αύξηση του ανώτατου 
ορίου ιδίων πόρων, κάτι που ωστόσο δεν συνέβη στο τρίτο και στο τέταρτο (το 
τρέχον). 

Κάθε δηµοσιονοµική προοπτική αντικατόπτριζε στρατηγικές κατευθύνσεις και 
µείζονες πολιτικές επιλογές: 

1988-1992 (πρώτη δέσµη Delors):  προοριζόταν ως διέξοδος στη δηµοσιονοµική 
κρίση και παρείχε τους απαιτούµενους πόρους για την εφαρµογή της Ενιαίας 
Ευρωπαϊκής Πράξης σε δηµοσιονοµικό επίπεδο. 

1993-1999 (δεύτερη δέσµη Delors):  επέτρεψε το διπλασιασµό των πιστώσεων για 
τα διαρθρωτικά ταµεία. 
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2000-2006 (Ατζέντα 2000): ο κοινοτικός προϋπολογισµός σταθεροποιήθηκε, και 
επιτεύχθηκε εξοικονόµηση πόρων για τη χρηµατοδότηση της διεύρυνσης. 

2007-2013:  αποσκοπεί στην παροχή επαρκών πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
µε τήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας στη βάση της αξιολόγησης της κοινοτικής 
προστιθέµενης αξίας. 

2. Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ∆Σ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ Π∆Π (2007-2013) 

2.1 ∆ΥΟ ΕΤΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Από την παρουσίαση της ανακοίνωσης της Επιτροπής στις αρχές του 2004 έως την 
έγκριση της ∆Σ της 17ης Μαΐου 2006, χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια 
διαπραγµάτευσης µεταξύ των κρατών µελών, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (το ∆εκέµβριο του 2005). 

2.2 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

Το ΕΚ αποφάσισε να συστήσει προσωρινή επιτροπή, η οποία εκπόνησε εκτενή και 
εµπεριστατωµένη έκθεση το Μάιο του 2005 (έκθεση Böge).  Η έκθεση καθόρισε τη 
διαπραγµατευτική θέση του ΕΚ και εγκρίθηκε µε µεγάλη πλειοψηφία τον Ιούνιο του 
2005.  Ήταν η πρώτη φορά που το ΕΚ υιοθέτησε διαπραγµατευτική θέση πριν 
δηµοσιευτούν τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου. Περιλάµβανε στοιχεία τόσο 
ποσοτικά (µε συνολική χρηµατοδότηση 975 δισ. ευρώ σε υποχρεώσεις) όσο και 
ποιοτικά, όπως η µεταρρύθµιση του συστήµατος χρηµατοδότησης, και προέβλεπε 
τη βελτίωση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και ένα ανανεωµένο «µέσο 
ευελιξίας».  Η συνεπής και συνεκτική θέση του ΕΚ ήταν αποτέλεσµα στενής 
συνεργασίας µε τις ειδικές επιτροπές. 

Η σύσταση της εν λόγω προσωρινής επιτροπής συνέβαλε στην προβολή του ΕΚ ως 
ισότιµου εταίρου του Συµβουλίου.  

Σε συνέχεια της συµφωνίας µε το Συµβούλιο, το ∆εκέµβριο του 2005 (847 δις. ευρώ, 
πολύ κάτω από τη θέση που είχε λάβει το ΕΚ τον Ιούνιο), έλαβαν χώρα στις αρχές 
του 2006 τέσσερις συνεδριάσεις στο πλαίσιο του τριµερούς διαλόγου.  Στις 4 
Απριλίου 2006 επιτεύχθηκε συµφωνία µεταξύ των τριών θεσµικών οργάνων, η οποία 
υπογράφηκε στις 17 Μαΐου 2006.  

3. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

3.1 ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚ  

Το Π∆Π 2007-2013 προέβλεπε δαπάνες της ΕΕ ύψους έως 864,3 δις. ευρώ για 
ολόκληρο το διάστηµα.  Μολονότι ορισµένες ελλείψεις παρέµειναν και µετά την 
έκβαση των διαπραγµατεύσεων, η συγκεκριµένη συµφωνία αποτελούσε τον µόνο 
δυνατό συµβιβασµό που θα µπορούσε να επιτύχει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο 
διαπραγµάτευσης. 

Τα επιτεύγµατα του ΕΚ συνίστανται στην πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά τους 
τρεις άξονες της διαπραγµατευτικής του θέσης: 

– Συµβιβασµός πολιτικών προτεραιοτήτων και δηµοσιονοµικών αναγκών 
(αύξηση κατά 4 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση της αντιµετώπισης των πολιτικών 
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προκλήσεων της ΕΕ· χρηµατοδοτικά µέσα εκτός του δηµοσιονοµικού πλαισίου, όπως 
το Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση, το Αποθεµατικό Έκτακτης Βοήθειας). 

– Βελτίωση της διάρθρωσης του προϋπολογισµού µε αύξηση της ευελιξίας 
(Μέσο Ευελιξίας, µεσοπρόθεσµη αναθεώρηση).  

– Βελτίωση της ποιότητας στην εκτέλεση των κοινοτικών κονδυλίων και 
διατήρηση των εξουσιών του Κοινοβουλίου (αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού, διατάξεις περί χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του 
προϋπολογισµού της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ετήσιες συνόψεις των κρατών 
µελών, προώθηση των δικαιωµάτων ενηµέρωσης του ΕΚ σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ, 
συµµετοχή του Κοινοβουλίου στη µεσοπρόθεσµη αναθεώρηση). 

Σύµφωνα µε τη θέση του ΕΚ στις διαπραγµατεύσεις για το τρέχον δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο, τα κονδύλια έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή ήδη από το πρώτο έτος 
εφαρµογής του.  Κατά την προετοιµασία του προϋπολογισµού του 2008, το 2007, τα 
κράτη µέλη συµφώνησαν να ακολουθήσουν την οδό που άνοιξε το Κοινοβούλιο και 
να διαθέσουν πρόσθεση κοινοτική χρηµατοδότηση για το Galileo και το EIT, 
αργότερα δε για το µέσο της Επισιτιστικής ∆ιευκόλυνσης και για τη συνεισφορά της 
ΕΕ στο ευρωπαϊκό σχέδιο οικονοµικής ανάκαµψης.  Οι χρηµατοδοτικές αυτές 
ανάγκες (3,7 δις. ευρώ, 1 δις. ευρώ και 5 δις. ευρώ, αντίστοιχα), ικανοποιήθηκαν µε 
την κινητοποίηση των µέσων που προβλέπει η ∆Σ.  

3.2 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Με την τρίτη δήλωση της ∆Σ ανατίθεται στην Επιτροπή να προβεί σε πλήρη 
αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου, που να καλύπτει όλες τις πτυχές των 
δαπανών της ΕΕ (συµπεριλαµβανοµένης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής) και των 
πόρων (συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης της εισφοράς του Ηνωµένου Βασιλείου), 
και να υποβάλει σχετική έκθεση το 2008/2009 Η αναθεώρηση έπρεπε να 
συνοδεύεται από αποτίµηση της λειτουργίας της ∆Σ. 

Το ΕΚ εξέδωσε ψήφισµα στις 25 Μαρτίου 2009, για τον καθορισµό της θέσης του 
ενόψει των προτάσεων της Επιτροπής. 

Τι ΕΚ επέµεινε ότι είναι αναγκαίο, η χρηµατοδότηση των νέων προτεραιοτήτων 
να µην αποβεί εις βάρος των πόρων για τα υπάρχοντα προγράµµατα, ιδιαίτερα 
στις κατηγορίες 1α, 3 και 4. Εδώ περιλαµβάνονται η έρευνα και η καινοτοµία, οι νέες 
προκλήσεις όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιµατική µεταβολή, η ιθαγένεια, η 
ελευθερία, η ασφάλεια, και η δικαιοσύνη, και η ΚΕΠΠΑ. Το Κοινοβούλιο ζήτησε 
επίσης τη βελτίωση της εφαρµογής ορισµένων γενικών αρχών, όπως η ενωσιακή 
προστιθέµενη αξία, ο προσδιορισµός θετικών και αρνητικών προτεραιοτήτων 
αντί της δέσµευσης σε ανώτατα όρια, η αύξηση της ευελιξίας, κ.λπ. 

 

ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ 29ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 

1.   εξεύρεση λύσεων για ελλείψεις και εκκρεµότητες στο πλαίσιο των ετήσιων 
διαδικασιών του προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών αναγκών 
που απορρέουν από τις νέες εξουσίες που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας,  

2.  Προετοιµασία πιθανής αναπροσαρµογής και παράτασης της ισχύος του 
τρέχοντος Π∆Π έως το 2015/2016 προκειµένου να καταστεί δυνατή η οµαλή 



 

DV\785929EL.doc      9/63  

µετάβαση σε ένα σύστηµα 5ετών Π∆Π, µε το οποίο κάθε Κοινοβούλιο και κάθε 
Επιτροπή θα φέρουν την πολιτική ευθύνη για κάθε Π∆Π, µαζί µε τις πιθανές 
αναπροσαρµογές και την αντίστοιχη παράταση των τρεχόντων προγραµµάτων,  

3.  προετοιµασία του προσεχούς Π∆Π που αρχίζει το 2016/2017 (από το 
Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί το 2014). 
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Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το άρθρο 269 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει 
ότι «Ο προϋπολογισµός χρηµατοδοτείται στο ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 
εσόδων, από ιδίους πόρους». 

1.3. ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Οι Κοινότητες χρηµατοδοτούνταν αρχικά από εθνικές συνεισφορές. Από τότε που 
θεσπίστηκε η απόφαση της 21ης Απριλίου 1970, ο κοινοτικός προϋπολογισµός 
χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους, που πρέπει να καταβάλλονται στην Κοινότητα 
χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω απόφαση των εθνικών αρχών. Στην απόφαση του 
1970 προβλέπονται «παραδοσιακοί ίδιοι πόροι» (τελωνειακοί δασµοί, γεωργικά τέλη, 
εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης) και «ίδιος πόρος από τον ΦΠΑ», για την 
ισοσκέλιση του προϋπολογισµού. Το 1988 θεσπίστηκε «τέταρτος πόρος», 
βασισµένος στο εθνικό ΑΕΠ. 

Σταδιακά, ο πόρος του ΑΕΠ κατέστη η κύρια πηγή χρηµατοδότησης του 
προϋπολογισµού της ΕΕ, και σήµερα αναλογεί σε πάνω από το 70% των συνολικών 
εσόδων, ενώ ο ΦΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου το 15%, και οι παραδοσιακοί ίδιοι 
πόροι το υπόλοιπο.  

Στα άλλα έσοδα, που αναλογούν στο 1% περίπου του προϋπολογισµού, 
περιλαµβάνονται οι φόροι που επιβάλλονται στους µισθούς των υπαλλήλων της ΕΕ, 
συνεισφορές από τρίτες χώρες σε ορισµένα προγράµµατα της ΕΕ και πρόστιµα σε 
επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού ή άλλους νόµους. 

1.4. ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Φονταινεµπλώ, θεσπίστηκε στις 7 
Μαΐου 1985 η «αντιστάθµιση για το Ηνωµένο Βασίλειο». Η αντιστάθµιση για το 
Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί διορθωτικό µηχανισµό για την επιστροφή προς το 
Ηνωµένο Βασίλειο, των δύο τρίτων της διαφοράς µεταξύ του µεριδίου του στα έσοδα 
από τον ΦΠΑ και του µεριδίου του στην κατανοµή των κοινοτικών δαπανών. 
Προκειµένου να παραµείνει αµετάβλητο το σύνολο των διαθέσιµων ιδίων πόρων, η 
βρετανική αντιστάθµιση χρηµατοδοτείται µέσω πρόσθετης εκταµίευσης πιστώσεων 
από τα κράτη µέλη, λαµβανοµένης υπόψη αντιστάθµισης ύψους 75% για τη 
Γερµανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Σουηδία. Έτσι, η αρχική αντιστάθµιση 
συνοδεύτηκε από αντισταθµιστικές αντισταθµίσεις. 

1.5. ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2005 

Το ∆εκέµβριο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε την περαιτέρω 
αναπροσαρµογή των ιδίων πόρων, µε τη µείωση της αντιστάθµισης για το Ηνωµένο 
Βασίλειο και την εξεύρεση περαιτέρω µέσων προκειµένου να καλυφθεί το κόστος της 
αντιστάθµισης για ορισµένα κράτη µέλη. Συµφωνήθηκαν οι ακόλουθες προσαρµογές: 

•  εναρµόνιση του συντελεστή καταβολής του ΦΠΑ για όλα τα κράτη µέλη πλην 
της Γερµανίας, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας και της Αυστρίας, όπου θα 
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πρέπει να εφαρµόζονται χαµηλότεροι συντελεστές κατά την περίοδο 2007-
2013· 

•  µείωση των ετήσιων ακαθάριστων συνεισφορών των Κάτω Χωρών και της 
Σουηδίας στους ιδίους πόρους για το διάστηµα 2007-2013, κατά 605 εκατ. 
ευρώ και 150 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα· 

•  αναπροσαρµογή του υπολογισµού της αντιστάθµισης για το Ηνωµένο Βασίλειο, 
η οποία θα περιορίζεται σε 10,5 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013, µέσω 
προοδευτικής µείωσης των συνολικών κατανεµηµένων δαπανών πλην της ΚΓΠ 
στα κράτη µέλη που προσχώρησαν µετά τις 30 Απριλίου 2004. 

Επιπλέον, περιλήφθηκε ρήτρα αναθεώρησης στη συµφωνία για το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2007-2013. Το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προβεί 
σε πλήρη αναθεώρηση, που να καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών και των 
εσόδων, συµπεριλαµβανοµένης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της 
αντιστάθµισης για το Ηνωµένο Βασίλειο), και να υποβάλει σχετική έκθεση το 
2008/2009. 

5. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

2.1 ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Ι∆ΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Στο ψήφισµά του για το µέλλον των ιδίων πόρων, της 29ης Μαρτίου 2007, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράµµιζε ότι το τρέχον σύστηµα ιδίων πόρων, που 
βασίζεται κατά κύριο λόγο στις συνεισφορές των κρατών µελών, είναι 
αντιδηµοκρατικό. Ανέφερε επίσης ότι το σύστηµα ιδίων πόρων είχε καταστεί 
πολύπλοκο και ακατάληπτο για τους ευρωπαίους πολίτες. Υποστήριζε ότι το 
συγκεκριµένο σύστηµα δεν συνέβαλλε στην ορατότητα της δράσης για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και καθιστούσε διαρκώς δυσκολότερες τις συζητήσεις 
σχετικά µε το ποσό της συνεισφοράς κάθε κράτους µέλους. Το ΕΚ τόνιζε επίσης ότι 
ορισµένες φιλόδοξες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως το Galileo ή τα ∆ιευρωπαϊκά 
∆ίκτυα, υπέφεραν από έλλειψη χρηµατοδότησης. Επιπλέον, το γεγονός ότι το 85% 
των ιδίων πόρων αποτελούσαν περισσότερο «συνεισφορές» παρά πραγµατικούς 
ιδίους πόρους όξυνε τη συζήτηση περί «εύλογης απόδοσης» µε βάση την οποία τα 
κράτη µέλη υπολογίζουν το καθαρό δηµοσιονοµικό ισοζύγιό τους. 

Σε διάφορα ψηφίσµατά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισηµαίνει την έλλειψη 
εσόδων (δηλ. ότι το ανώτατο όριο ιδίων πόρων, που καθορίστηκε σε 1,24% του 
ΑΕΠ1, στο Εδιµβούργο το 1992, δεν έχει επιτευχθεί ποτέ· ο κοινοτικός 
προϋπολογισµός αυξάνεται πιο αργά από ό,τι οι εθνικοί προϋπολογισµοί). Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί επίσης υπέρ της µεταρρύθµισης του συστήµατος 
ιδίων πόρων. Έχουν υποβληθεί προτάσεις µε στόχο να διασφαλιστεί η 
δηµοσιονοµική αυτονοµία της Ένωσης και να προβληθεί περισσότερο στους 
ευρωπαίους πολίτες και να εκδηµοκρατιστεί ο τρόπος συλλογής των εσόδων. 

                                                 
1 Από το 2002, η έννοια του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) έχει αντικατασταθεί από την 
έννοια του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος.(ΑΕΕ). Το ανώτατο όριο του 1,27% του ΑΕΠ 
ισοδυναµεί µε το 1,24% του ΑΕΕ, σύµφωνα µε τη νέα στατιστική µέθοδο. 
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2.2 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ∆ΥΟ ΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΗΣ 29ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 

Το ψήφισµα της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά µε το µέλλον των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέφερε ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές για την 
αναθεώρηση του 2008/2009 από την Επιτροπή. Συνιστά επίσης σαφές µήνυµα προς 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, που µεταφέρει τις απόψεις των 
κοινοβουλίων τους, δεδοµένου ότι βασίζεται σε έκθεση πρωτοβουλίας που ετοίµασε 
ο Alain Lamassoure, ο οποίος ήλθε σε επαφή µε τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ 
προκειµένου να επιτύχει συναίνεση ως προς µια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά το 
µέλλον των ιδίων πόρων της ΕΕ. 

Το ψήφισµα αυτό, αφού επισηµάνει τις ελλείψεις του τρέχοντος συστήµατος 
χρηµατοδότησης, τάσσεται υπέρ µιας σταδιακής προσέγγισης σε δύο φάσεις. 

• Η πρώτη φάση αφορά τη βελτίωση των εθνικών συνεισφορών στο πλαίσιο του 
τρέχοντος συστήµατος. Η ισότητα και η αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών 
θα πρέπει να συνοδεύονται από απλότητα στην παρουσίαση, προκειµένου να 
γίνονται αντιληπτές και να είναι ορατές από τους εκπροσώπους και τους 
πολίτες. 

• Η δεύτερη φάση της µεταρρύθµισης συνίσταται στη δηµιουργία ενός γνήσιου 
συστήµατος ιδίων πόρων που να αναβιώνει το γράµµα και το πνεύµα των 
ιδρυτικών συνθηκών. Το νέο σύστηµα θα βασίζεται σε διάφορες αρχές, όπως ο 
πλήρης σεβασµός της αρχής της φορολογικής κυριαρχίας των κρατών µελών 
και η φορολογική ουδετερότητα. ∆εν θα αυξηθούν ούτε οι δηµόσιες δαπάνες 
ούτε η φορολογική επιβάρυνση των πολιτών. Επιπλέον, η τάξη µεγέθους του 
προϋπολογισµού της ΕΕ δεν θα µεταβληθεί, η δε καθιέρωση του νέου 
συστήµατος θα γίνει σταδιακά. 

Έχουν εξεταστεί διάφορες επιλογές για το µέλλον. Από τις επαφές µε τα εθνικά 
κοινοβούλια κατέστη σαφές ότι µολονότι δεν έχει έλθει ακόµη η στιγµή για έναν νέο 
ευρωπαϊκό φόρο, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί αυτή η δυνατότητα. Το ψήφισµα 
υπογραµµίζει ότι θα έχει αποφασιστική σηµασία να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης 
ενός νέου συστήµατος ιδίων πόρων βασιζόµενου σε φόρο που ήδη επιβάλλεται στα 
κράτη µέλη, µε το σκεπτικό ότι ο φόρος αυτός, εν µέρει ή πλήρως, θα διοχετεύεται 
άµεσα στον προϋπολογισµό της ΕΕ ως γνήσιος ίδιος πόρος, κι έτσι θα καθιερωθεί 
άµεση σύνδεση µεταξύ της Ένωσης και των ευρωπαίων φορολογούµενων. 
Εξετάστηκαν διάφοροι φόροι για το σκοπό αυτό, κατά τις ανταλλαγές απόψεων µε τα 
εθνικά κοινοβούλια και στις εκθέσεις της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση του 
συστήµατος ιδίων πόρων, συµπεριλαµβανοµένων του ΦΠΑ, ειδικών φόρων 
κατανάλωσης στα καύσιµα για µεταφορές, άλλων φόρων στην ενέργεια, φόρων στον 
καπνό και το αλκοόλ, και οικολογικών φόρων. 

6. ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ανοίγει το δρόµο στην κατεύθυνση αυτή (άρθρο 311 της 
ΣΛΕΕ (ενοποιηµένη µορφή) που αντικαθιστά το άρθρο 279 της ΣΕΚ.  

Ορίζει ότι ο προϋπολογισµός χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους, και 
προβλέπει ότι το Συµβούλιο θα εγκρίνει µε οµοφωνία και µετά από διαβούλευση µε 
το Κοινοβούλιο απόφαση σχετικά µε το σύστηµα ιδίων πόρων της Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας για καθιέρωση νέων κατηγοριών ιδίων 
πόρων και την κατάργηση υπαρχουσών. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί 
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από τα κράτη µέλη. Απαιτεί επίσης, η Ένωση να διαθέτει τα µέσα που απαιτούνται 
για την επίτευξη των στόχων της και για την επιτυχή εφαρµογή των πολιτικών της. 

Σχετικά µε τις αλλαγές στα µέτρα εφαρµογής για τους ιδίους πόρους, το Συµβούλιο, 
που προηγουµένως έπρεπε να προβεί σε απλή διαβούλευση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, µε τη νέα συνθήκη θα µπορεί να ενεργεί µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη 
του Κοινοβουλίου. 

Συνεπώς, µολονότι στο ψήφισµά του της 18ης Μαρτίου 2009, σχετικά µε τις 
δηµοσιονοµικές πτυχές της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξέφραζε τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη µέλη δεν έχουν αξιοποιήσει τη 
δυνατότητα για την καθιέρωση συστήµατος γνήσιων ιδίων πόρων ενώ δεν έχει 
σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη συµµετοχή του ΕΚ στη διαδικασία του 
προσδιορισµού των ορίων και της φύσης των διαθέσιµων ιδίων πόρων, εξέφραζε 
ικανοποίηση για την πρόοδο που αντιπροσωπεύουν τα µέτρα εφαρµογής της 
απόφασης για τους ιδίους πόρους. 
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ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 
Νοµοθεσία και προϋπολογισµός είναι στενά συνδεδεµένα.  Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαδραµατίζει βασικό ρόλο υπό τη διπλή του ιδιότητα της 
δηµοσιονοµικής και νοµοθετικής αρχής. Οι ειδικές νοµοθετικές επιτροπές 
διαπραγµατεύονται µε την Επιτροπή και το Συµβούλιο τις νοµοθετικές πτυχές των 
κοινοτικών πρωτοβουλιών (δηλ. περιεχόµενο της πολιτικής, προγράµµατα, ενέργειες, 
κ.λπ.), ενώ η Επιτροπή Προϋπολογισµών διαπραγµατεύεται µε το Συµβούλιο τις 
δηµοσιονοµικές πτυχές κάθε προγράµµατος της ΕΕ και τον προϋπολογισµό κάθε 
πρωτοβουλίας. Κανένα πρόγραµµα ή πρωτοβουλία µε δηµοσιονοµική επίπτωση δεν 
µπορεί να εγκριθεί αν δεν ορίσει σχετικό προϋπολογισµό η αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή. 

2. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΕΚ 

2.1. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

Πέρα από την πιο ορατή δραστηριότητα της Επιτροπής Προϋπολογισµών -την 
ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού- η Επιτροπή συµµετέχει σε διαρκή βάση στις 
νοµοθετικές διαδικασίες κάθε ειδικής επιτροπής. Η Επιτροπή Προϋπολογισµών 
εκδίδει γνωµοδοτήσεις για τις ειδικές επιτροπές τόσο για νοµοθετικές όσο και για µη 
νοµοθετικές δραστηριότητες. 
Για τις νοµοθετικές προτάσεις µε δηµοσιονοµική επίπτωση, οι γνωµοδοτήσεις της 
Επιτροπής Προϋπολογισµών έχουν ως στόχο να επαληθευτεί η δηµοσιονοµική 
συµβατότητα κάθε πρότασης µε τα ανώτατα όρια των τοµέων του Πολυετούς 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (Π∆Π). Επιπλέον, µε την ευκαιρία της ετήσιας διαδικασίας 
του προϋπολογισµού, οι γνωµοδοτήσεις της επιτροπής έχουν ως στόχο την 
επαλήθευση της τήρησης των δηµοσιονοµικών ορίων των προγραµµάτων που 
καθορίζονται στη νοµοθετική διαδικασία στις ειδικές επιτροπές. Επιπλέον, ο 
Κανονισµός προβλέπει ενισχυµένη διαδικασία (άρθρο 50) για τις περιπτώσεις όπου 
συγκεκριµένα ζητήµατα εµπίπτουν «σχεδόν εξίσου στην αρµοδιότητα δύο ή 
περισσοτέρων επιτροπών».  
Για µη νοµοθετικές δραστηριότητες (εκθέσεις πρωτοβουλίας), η Επιτροπή 
Προϋπολογισµών εκδίδει γνωµοδοτήσεις επί προτάσεων ψηφίσµατος πολιτικού 
περιεχοµένου σχετικά µε διάφορους τοµείς πολιτικής, στις οποίες υπογραµµίζει, 
µεταξύ άλλων, τις δηµοσιονοµικές πτυχές των συγκεκριµένων πολιτικών και τις 
βασικές αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

2.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥ 
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

1.2.1 Ταµείο αλληλεγγύης και Ταµείο για την Παγκοσµιοποίηση 

Η Επιτροπή Προϋπολογισµών διαπραγµατεύεται µε το άλλο σκέλος της αρµόδιας για 
τον προϋπολογισµό αρχής τη χρηµατοδότηση απρόβλεπτων δαπανών. 

Τέτοια περίπτωση είναι η κινητοποίηση του Ταµείου Αλληλεγγύης σε περίπτωση 
εθνικών καταστροφών σε κράτη µέλη. Η Επιτροπή Προϋπολογισµών είναι αρµόδια 
επί της ουσίας στη διαδικασία αυτή, ενώ η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
γνωµοδοτεί σχετικά. Το ίδιο ισχύει για την κινητοποίηση του Ταµείου για την 
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Παγκοσµιοποίηση υπέρ επιχειρήσεων των κρατών µελών που πλήττονται από την 
παγκόσµια οικονοµική κρίση. Και στις περιπτώσεις αυτές, αρµόδια επί της ουσίας 
είναι η Επιτροπή Προϋπολογισµών, και γνωµοδοτεί η Επιτροπή Απασχόλησης. 

 

1.2.2 Το Galileo και το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Οικονοµικής 
Ανάκαµψης: ∆ΥΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ITRE) 

  
Πέρα από την προαναφερθείσα κινητοποίηση των δύο ευρωπαϊκών ταµείων, σε δύο 
πρόσφατες περιπτώσεις η Επιτροπή Προϋπολογισµών κλήθηκε να διαπραγµατευτεί 
απρόβλεπτες δαπάνες σε συνεργασία µε ειδική επιτροπή.  

Η πρώτη αφορούσε το Galileo, όταν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη 
χρηµατοδότηση του προγράµµατος υπαναχώρησαν από την απόφαση που είχαν 
λάβει το Σεπτέµβριο του 2008. Η επιτροπή ITRE –αρµόδια για την πρόταση 
κανονισµού σχετικά µε την περαιτέρω εκτέλεση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)- δεν µπορούσε να εγκρίνει τη νοµοθετική 
πρόταση της Επιτροπής δεδοµένου ότι δεν υπήρχε αντίστοιχος προϋπολογισµός.  

Η διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 προβλέπει τη δυνατότητα 
τροποποίησης του Π∆Π για να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Στην 
πρότασή της της 19ης Σεπτεµβρίου, η Επιτροπή προβλέπει την επανεξέταση του 
Π∆Π για να προβλέψει τα 2,4 δισ. ευρώ επιπλέον που χρειάζονται για τις φάσεις 
ανάπτυξης και λειτουργίας του προγράµµατος Galileo. 

Κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού, και µάλιστα στην πρώτη ανάγνωση, το 
Κοινοβούλιο επικρότησε την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του Π∆Π. 
Κατά τη συνεννόηση στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισµού, στις 23 
Νοεµβρίου 2007, το ΕΚ επέµεινε στην ανάγκη για αναθεώρηση του Π∆Π.  

Μετά από µακρές διαπραγµατεύσεις, το Συµβούλιο προχώρησε προς την 
κατεύθυνση των αιτηµάτων του Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
∆ιοργανικής Συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Με τη γενική συµφωνία µεταξύ της 
Επιτροπής Προϋπολογισµών και του Συµβουλίου η αναθεώρηση του Π∆Π ορίστηκε 
σε 1,6 δις. ευρώ, µε την προσθήκη 200 εκατ. ευρώ από την ανακατανοµή πιστώσεων 
κοινοτικών προγραµµάτων του τοµέα 1α, 400 εκατ. ευρώ από την αναπροσαρµογή 
των προτεραιοτήτων του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα -Ευρατόµ, και 
200 εκατ. ευρώ από την κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας.  Η συµφωνία αυτή ήταν 
σύµφωνη µε την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει το ΕΚ στην αποφυγή της µείωσης 
των προϋπολογισµών των πολυετών προγραµµάτων. 

Η Επιτροπή Προϋπολογισµών ενέκρινε πρόταση απόφασης για την τροποποίηση 
του Π∆Π. Η επιτροπή ITRE, αρµόδια επί της ουσίας για τη νοµοθετική πρόταση, 
µπόρεσε τότε να εγκρίνει τη νοµοθετική πρόταση για το Galileo και να υποβάλει την 
έκθεσή της στην ολοµέλεια. 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά το Ευρωπαϊκό σχέδιο οικονοµικής ανάκαµψης που 
πρότεινε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2009 για τη στήριξη της οικονοµίας της ΕΕ 
µετά την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση. Η Επιτροπή 
Προϋπολογισµών διαπραγµατεύτηκε µε το Συµβούλιο τις δηµοσιονοµικές πτυχές της 
πρότασης της Επιτροπής, και συγκεκριµένα την πηγή των 5 δισ. ευρώ  που θα 
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διατεθούν εν µέρει στον τοµέα της ενέργειας και εν µέρει για την ανάπτυξη των 
ευρυζωνικών επικοινωνιών στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση των ενεργειών 
σε σχέση µε τις «νέες προκλήσεις» που ορίζονται στο πλαίσιο του διαγνωστικού 
ελέγχου της γεωργικής πολιτικής. 

 Η συµφωνία µε το Συµβούλιο, που επιτεύχθηκε στις 2 Απριλίου 2009, προβλέπει µια 
προσέγγιση σε δύο φάσεις:  

o  Φάση 1:  2,6 δισ. ευρώ  

Το ανώτατο όριο του τοµέα 1 αυξήθηκε κατά 2 δισ. ευρώ το 2009, µε ίση µείωση του 
ανώτατου ορίου του τοµέα 2. Στον προϋπολογισµό του 2009 προστέθηκαν 600 εκατ. 
ευρώ στην αγροτική ανάπτυξη.  

o Φάση 2:  2,4 δισ. ευρώ  

Τα υπόλοιπα 2,4 δισ. ευρώ θα εξασφαλίζονταν µέσω αντιστάθµισης κατά τη 
συνεννόηση των διαδικασιών του προϋπολογισµού του 2010 και 2011, µε τη χρήση 
όλων των µέσων που προβλέπονται στο νοµικό του πλαίσιο και µε την επιφύλαξη 
των συνολικών ποσών των προγραµµάτων συναπόφασης και της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισµού. 

Και στην προκειµένη περίπτωση, το αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων ήταν 
αποδεκτό για το ΕΚ, δεδοµένου ότι τηρήθηκε η αρχή για αποφυγή της µείωσης των 
προϋπολογισµών των πολυετών προγραµµάτων.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Προϋπολογισµών ενέκρινε την τροποποίηση του Π∆Π στη 
βάση της συµφωνίας µε το Συµβούλιο. Έτσι, η Επιτροπή ITRE µπόρεσε να 
συγκατατεθεί στη νοµοθετική πρόταση και να την υποβάλει στην Ολοµέλεια για 
τελική έγκριση. 
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Μετά τη Συνθήκη, ο δηµοσιονοµικός κανονισµός (∆Κ) αποτελεί κεντρικό σηµείο 
αναφοράς για τις αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν τη θέσπιση και την εκτέλεση 
του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον έλεγχο των οικονοµικών της 
ΕΕ. Οι Κανόνες Εφαρµογής συνίστανται στους λεπτοµερέστερους και πιο τεχνικής 
φύσης κανόνες που απαιτούνται για την εφαρµογή του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

Μολονότι το άρθρο 279 της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(ΣΕΚ) προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο καλείται σε απλή διαβούλευση για την πρόταση, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία. 

Κατά την 6η κοινοβουλευτική περίοδο ίσχυσαν δύο εκδοχές του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού: του 2002 και του 20062. 

7. ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 2002 

1.1 Η αναθεώρηση του ∆Κ το 2002 ήταν η πρώτη ριζική του αναθεώρηση 
από το 1977 

Η αναδιατύπωση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που βρισκόταν σε ισχύ από το 
∆εκέµβριο του 1977 αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία της διοικητικής και 
οικονοµικής µεταρρύθµισης3 η οποία ήταν ένα από τα πρώτα καθήκοντα που 
ανατέθηκαν στην Επιτροπή Prodi, που ορίστηκε το Σεπτέµβριο του 1977. Η 
αναδιατύπωση επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των 
κονδυλίων της ΕΕ, ο όγκος των οποίων είχε µειωθεί σηµαντικά. 

1.2 Στις 25 Ιουνίου 2002 επήλθαν δύο µείζονες τροποποιήσεις 

o Μεταρρύθµιση του δηµοσιονοµικού ελέγχου και αύξηση των 
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός του 1977 διεπόταν από το σύστηµα του 
προληπτικού ελέγχου από τον κεντρικό δηµοσιονοµικό ελεγκτή κάθε θεσµικού 
οργάνου. Με την αναδιατύπωση του δηµοσιονοµικού κανονισµού το 2002 
ανατέθηκαν µεγαλύτερες εξουσίες στους διατάκτες κάθε γενικής διεύθυνσης.  
Ένα αποκεντρωµένο σύστηµα προληπτικών και απολογιστικών ελέγχων επιτρέπουν 
στους διατάκτες να αναλαµβάνουν δαπάνες χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον 
∆ηµοσιονοµικό Ελεγκτή, οι οποίες όµως υπόκεινται στην περίπτωση αυτή σε 
διάφορους ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο πλαίσιο του εσωτερικού 
λογιστικού ελέγχου. Οι εµπλεκόµενοι σε οικονοµικές πράξεις αναλαµβάνουν 
µεγαλύτερη ευθύνη, και κάθε γενική διεύθυνση πρέπει να εκδίδει ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων και να παρέχει δήλωση αξιοπιστίας. 

o Η λογιστική µεταρρύθµιση 

                                                 
2 Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1995/2006 του 
Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2006. 
3 Λευκή Βίβλος για τη µεταρρύθµιση της Επιτροπής: COM(2000) 10 τελικό της 18.01.2000. 
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Η δεύτερη κύρια πτυχή της εκδοχής του 2002, του δηµοσιονοµικού κανονισµού, ήταν 
η µετάβαση από µια «ταµειακή» λογιστική σε µια σύγχρονη «λογιστική σε 
δεδουλευµένη βάση», που επιτρέπει την εγγραφή λογιστικών πράξεων και 
συναλλαγών στους λογαριασµούς σε πραγµατικό χρόνο, και όχι κατά την είσπραξη ή 
την καταβολή των ποσών. 

8. Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚ 

2.1 ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός υπόκειται σε αναθεώρηση ανά τριετία ή όποτε 
καταστεί αναγκαίο. Η Επιτροπή υπέβαλε τις πρώτες προτάσεις της το 2005 και 
ακολούθησε µια διετία διαπραγµατεύσεων µε το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο 
πριν επιτευχθεί τελικά συµφωνία.  

Όσον αφορά την αναθεώρηση του 2002, µολονότι το άρθρο 279 της ΣΕΚ 
προβλέπει απλή διαβούλευση του Κοινοβουλίου για την πρόταση, το ΕΚ θεώρησε 
ότι, λόγω των σοβαρών δηµοσιονοµικών επιπτώσεών της, δεν θα µπορούσε ο 
δηµοσιονοµικός κανονισµός να εγκριθεί µονοµερώς από το ένα µόνο σκέλος της 
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής. Σύµφωνα µε την Κοινή ∆ήλωση της 4ης 
Μαρτίου 1975, συµφωνήθηκε διαδικασία συνεννόησης µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όπου το ΕΚ αντιµετωπίστηκε σαν ισότιµος εταίρος. 

Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός που εγκρίθηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2006 τροποποιεί 
πάνω από τα µισά άρθρα του δηµοσιονοµικού κανονισµού της 25ης Ιουνίου 2002. 

2.2 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 2006 

Στόχος της αναθεώρησης του 2006 ήταν η απλούστευση των δηµοσιονοµικών 
διαδικασιών και η αύξηση της απόδοσης και της διαφάνειας των δαπανών της ΕΕ. 
Από τα πρώτα στάδια της εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού και των 
κανόνων εφαρµογής του, οι δικαιούχοι της χρηµατοδότησης της ΕΕ και οι χρήστες 
του ∆Κ διαµαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι οι διατάξεις του ήταν υπερβολικά 
πολύπλοκες. Έπρεπε συνεπώς να συνταχθεί βελτιωµένος ∆Κ για τη νέα γενιά των 
χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων (2007-2013), όπως τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία ή το Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης. 

2.3 ΤΟ ΕΚ ∆ΙΑ∆ΡΑΜΑΤΙΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Το ΕΚ υποστήριξε ένθερµα και επηρέασε τη νέα αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού. Ανέλαβε ενεργό ρόλο για την απλούστευσή του. Το ΕΚ ζήτησε 
µεγαλύτερη διαφάνεια και ισορροπία µεταξύ της ευχρηστίας των διαδικασιών, 
της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ και, σε τελευταία 
ανάλυση, των φορολογουµένων, και της αρχής της αναλογικότητας του 
διοικητικού κόστους.  

Όπως υπογράµµισε ο εισηγητής της BUDG/CONT του ΕΚ στη γνωµοδότηση της 
CONT για την BUDG, ο δηµοσιονοµικός κανονισµός που εγκρίθηκε το 2002 
περιλάµβανε πολύπλοκους διαδικαστικούς κανόνες που συνεπάγονται 
«γραφειοκρατία στην εκτέλεση, χρονοβόρες διαδικασίες και προσπάθειες 
αποποίησης των ευθυνών µε την εµπλοκή όσο το δυνατόν µεγαλύτερης ιεραρχίας 
και περισσότερων διαδικαστικών σταδίων». Επιπλέον, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις 
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επιχορήγησης και προσφορές για συµβάσεις αντιµετώπιζαν πολύπλοκες και 
δαπανηρές διαδικασίες. 

2.4 ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 2006 

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις του Συµβουλίου, το ΕΚ κατάφερε να καθιερώσει την 
αρχή της αναλογικότητας. 

Η αρχή αυτή καθιερώθηκε για το σύστηµα µειοδοτικών διαγωνισµών και 
επιχορηγήσεων προκειµένου οι διαδικασίες να καταστούν ταχύτερες και να 
απαιτούν λιγότερα δικαιολογητικά. Το ΕΚ εξασφάλισε τη συναίνεση στο ότι οι 
απαιτήσεις όσον αφορά τη διαδικασία και την τεκµηρίωση θα είναι αναλογικές 
προς το ποσό της σύµβασης και το κόστος και τους κινδύνους που 
αναλαµβάνονται. Η προσέγγιση αυτή ευνοεί ιδιαίτερα τις µικρές οντότητες, όπως οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, που είναι συνήθως 
αποδέκτες µικρών επιχορηγήσεων και συµβάσεων.  

Η αρχή της αναλογικότητας αφορά επίσης τις διοικητικές ενέργειες, όπου η 
πολυπλοκότητα των ελέγχων είναι ανάλογη προς τα ποσά και τους κινδύνους που 
αναλαµβάνονται.  

Επιπλέον, το ΕΚ υπέβαλε τροπολογίες, που έγιναν δεκτές, προκειµένου να ληφθεί 
υπόψη η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά την ευθύνη των διατακτών, η οποία 
θα πρέπει να αξιολογείται µε βάση τη σοβαρότητα της παρατυπίας. Η ευθύνη των 
διατακτών περιορίστηκε σε ποσό ίσο µε 12 µισθούς σε περιπτώσεις αµέλειας, και σε 
πλήρη αποζηµίωση για το σύνολο της ζηµίας σε περίπτωση ηθεληµένης 
παρατυπίας. 

Ορισµένα από τα πλέον αµφιλεγόµενα σηµεία  σε σχέση µε τη διαφάνεια 
αφορούσαν τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων αποκλεισθέντων από δηµόσιες 
συµβάσεις συµµετεχόντων και την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε τους 
δικαιούχους των κονδυλίων από τα γεωργικά ταµεία. Το συγκεκριµένο επίπεδο 
διαφάνειας επιτεύχθηκε χάρη στην πίεση που άσκησε το Κοινοβούλιο. 

Ένα άλλο αµφιλεγόµενο σηµείο αφορούσε την ενίσχυση των δυνατοτήτων 
µακροπρόθεσµου σχεδιασµού των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και τη 
θέσπιση εξαίρεσης από τον κανόνα περί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη 
µεταφορά µέρους του πλεονάσµατος. Οι σχετικές διατάξεις θεσπίστηκαν το 2007. 

Επιπλέον, το ΕΚ κατάφερε να προασπίσει τα προνόµιά του όσον αφορά τη 
µεταφορά πιστώσεων µεταξύ κεφαλαίων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 
και το δικαίωµά του στην ενηµέρωση. 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Σήµερα υπάρχουν δύο τύποι ευρωπαϊκών αποκεντρωµένων οργανισµών. 

Οι αποκεντρωµένοι οργανισµοί (που αποκαλούνται επίσης κανονιστικοί ή 
παραδοσιακοί οργανισµοί) είναι νοµικές οντότητες δηµιουργούµενες από τον 
ευρωπαϊκό νοµοθετικό φορέα µε σκοπό την υποστήριξη της εφαρµογής 
συγκεκριµένων ευρωπαϊκών πολιτικών. ∆ιαθέτουν νοµικό καθεστώς και τους 
χορηγείται διοικητική και οικονοµική αυτονοµία. Στην πλειοψηφία τους 
χρηµατοδοτούνται εν µέρει ή πλήρως µε επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό της 
ΕΕ και υπόκεινται στις διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού.  

Οι αποκεντρωµένοι οργανισµοί µπορούν να αναπτύσσουν διαφόρων τύπων 
δραστηριότητες:  βοηθούν στην κανονιστική ρύθµιση συγκεκριµένων τοµέων, 
λαµβάνοντας ενίοτε µεµονωµένες, νοµικά δεσµευτικές αποφάσεις· παρέχουν τεχνική 
και επιστηµονική συνδροµή στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα ή στα κράτη µέλη, ενίοτε 
σε µορφή εκθέσεων ελέγχου· προωθούν τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών φορέων, 
αναπτύσσοντας ενίοτε επιχειρησιακή δράση στον τοµέα δραστηριότητάς τους· 
παρέχουν επίσης υπηρεσίες ενηµέρωσης/δικτύωσης.  

Σήµερα υπάρχουν 26 αποκεντρωµένοι οργανισµοί (ο ένας στη διαδικασία 
κατάργησης), λαµβανοµένων υπόψη εκείνων του πρώτου και του τρίτου πυλώνα. 
Βρίσκονται επίσης στη διαδικασία δηµιουργίας άλλοι τρεις. Παράλληλα, υπάρχουν 
τρεις ακόµη οργανισµοί στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, οι οποίοι όµως είναι 
εντελώς διακυβερνητικοί (συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης). Το 2009 η 
χρηµατοδοτική συνεισφορά από τον προϋπολογισµό της ΕΕ για τους 
αποκεντρωµένους οργανισµούς ξεπέρασε τα 580,3 εκατ. ευρώ. Το προσωπικό τους, 
όλων των κατηγοριών, ανήλθε σε πάνω από 5.000 υπαλλήλους, από τους οποίους 
4.211 ήταν έκτακτοι. 

Οι εκτελεστικοί οργανισµοί δηµιουργούνται µε απόφαση της Επιτροπής, για την 
πλήρη ή µερική εκτέλεση ενός κοινοτικού προγράµµατος ή έργου, εξ ονόµατος της 
Επιτροπής και µε δική της ευθύνη. Παραµένουν υπό τον πλήρη έλεγχο και την 
ευθύνη της Επιτροπής. Το διοικητικό κόστος τους (κυρίως µε το προσωπικό) 
χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό της Ένωσης, ως µέρος του τµήµατος ΙΙΙ 
(Επιτροπή), και δεν υπάγεται στον τοµέα 5 (διοίκηση) του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου. Από δηµοσιονοµική άποψη, αντιµετωπίζονται από το ΕΚ 
ως τµήµα του προϋπολογισµού της Επιτροπής. 

Σήµερα υπάρχουν έξι εκτελεστικοί οργανισµοί. Το 2009, προβλέπονταν στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ πιστώσεις 139,7 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία των 
συγκεκριµένων οργανισµών. Το 2009, απασχολούσαν 368 έκτακτους υπαλλήλους 
και 941 συµβασιούχους (καθώς και 30 αποσπασµένους εθνικούς εµπειρογνώµονες). 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Το ΕΚ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στους αποκεντρωµένους οργανισµούς. Οι 
πρώτοι οργανισµοί δηµιουργήθηκαν µε νοµοθετική πράξη του Συµβουλίου και του 
Κοινοβουλίου.  Την εποχή εκείνη, το µόνο δηµοσιονοµικό µέσο για την εποπτεία τους 
ήταν ο ετήσιος προϋπολογισµός, από τον οποίο αποφασιζόταν η επιχορήγηση του 
οργανισµού (συνήθως ως µη υποχρεωτική δαπάνη, που σηµαίνει ότι το ΕΚ είχε τον 
τελευταίο λόγο), και η διαδικασία απαλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας το ΕΚ χορηγεί 
ιδιαίτερη απαλλαγή για κάθε οργανισµό που επιχορηγείται από την ΕΕ, για την 
εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισµού του. Το Κοινοβούλιο αξιοποίησε το µέσο αυτό 
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για να διευρύνει τον έλεγχό του στην οικονοµική διαχείριση των οργανισµών: το ΕΚ 
εγκρίνει όχι µόνο την επιχορήγηση κάθε οργανισµού, αλλά και το οργανόγραµµα που 
καθορίζει το προσωπικό του. Επιπλέον, το ΕΚ κατάφερε να επιβάλει στους 
οργανισµούς να υποβάλλουν ετήσια προγράµµατα εργασιών, πολυετή στρατηγικά 
προγράµµατα, πολυετή προγράµµατα πολιτικής προσωπικού, τακτικές αξιολογήσεις 
των δραστηριοτήτων τους, κ.λπ. 

Κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, το ΕΚ πέτυχε να περιληφθεί στη 
διοργανική συµφωνία για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική 
διαχείριση η αρχή σύµφωνα µε την οποία κατά τη δηµιουργία νέων οργανισµών 
πρέπει τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής να καταλήγουν 
έγκαιρα σε συµφωνία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του νέου οργανισµού4. Με τη 
συµφωνία αυτή, το ΕΚ επεδίωξε να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα των αναγκαίων 
χρηµατοοικονοµικών πόρων για την οµαλή λειτουργία των νέων οργανισµών και να 
αποτρέψει τη χρηµατοδότηση νέων οργανισµών µε αναπρογραµµατισµό ή από τα 
διαθέσιµα περιθώρια. Οι νέοι οργανισµοί χρειάζονται νέο χρήµα. Τούτο κρίθηκε 
ιδιαίτερα σηµαντικό σε µια φάση κατά την οποία ανακοινώθηκε ένα νέο κύµα 
αποκεντρωµένων οργανισµών, οι πόροι ήταν πενιχροί, και η πείρα είχε δείξει ότι η 
δηµιουργία οργανισµών εξαρτάται περισσότερο από την επιθυµία των κρατών µελών 
να εξασφαλίσουν την παρουσία ενός ευρωπαϊκού οργανισµού υψηλού κύρους στο 
έδαφός τους παρά από την προστιθέµενη αξία που µπορεί να προσφέρουν οι 
οργανισµοί όσον αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.   

Με την ανάπτυξη των εξουσιών του ΕΚ για συµµετοχή στη νοµοθετική διαδικασία, 
κατέστη προφανές ότι οι οργανισµοί θα έπρεπε να δηµιουργούνται µε νοµοθετική 
πράξη η οποία να εγκρίνεται µε συναπόφαση του ΕΚ και του Συµβουλίου, έτσι ώστε 
να αυξηθεί η ικανότητα του ΕΚ να διαµορφώνει τη διάρθρωση και τον τρόπο 
λειτουργίας των οργανισµών.  

Σε επίπεδο ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισµού, το 2005 το ΕΚ εξασφάλισε 
πρόσθετη χρηµατοδότηση των αποκεντρωµένων οργανισµών ύψους 40 εκατ. 
ευρώ, µε το µέσο ευελιξίας, για τη διατήρηση και ενίσχυση των πρωτοβουλιών του 
και για να διατεθεί στους αποκεντρωµένους οργανισµούς η χρηµατοδότηση που 
χρειάζονται για την επιτέλεση του έργου τους. Η αύξηση του αριθµού των 
οργανισµών και ο διαρκώς µεγαλύτερος δηµοσιονοµικός τους αντίκτυπος, ιδιαίτερα 
στον τοµέα 3, προβληµάτισαν το Κοινοβούλιο, το οποίο υπογράµµισε την πολιτική 
του βούληση για περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου των οργανισµών τόσο σε πολιτικό 
όσο και σε δηµοσιονοµικό επίπεδο.  

Κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού του 2007, συµφωνήθηκε κοινή δήλωση του 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τους σχεδιαζόµενους 
νέους οργανισµούς. Η δήλωση επισηµοποιούσε τη θέση του ΕΚ σχετικά µε τη 
δηµιουργία των αποκεντρωµένων οργανισµών (πληροφόρηση σχετικά µε τις 
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 47 της νέας διοργανικής 
συµφωνίας). Για το 2007, το Κοινοβούλιο αποκατέστησε τις πιστώσεις του ΠΣΠ 
εγγράφοντας τις ωστόσο εν µέρει στο αποθεµατικό, εν αναµονή της ανακοίνωσης 
σχετικά µε την αξιολόγηση των οργανισµών.  

                                                 
4 "47. Κατά την κατάρτιση της πρότασής της για τη σύσταση νέου οργανισµού, η Επιτροπή θα 
αξιολογεί τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί του σχετικού κονδυλίου δαπανών. Βάσει των 
πληροφοριών αυτών και υπό την επιφύλαξη των νοµοθετικών διαδικασιών που διέπουν τη σύσταση 
του σχετικού οργανισµού, τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής δεσµεύονται, στο 
πλαίσιο της δηµοσιονοµικής συνεργασίας, να καταλήξουν εγκαίρως σε συµφωνία σχετικά µε τον εν 
λόγω οργανισµό.  
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Η χρηµατοδότηση και η εποπτεία των οργανισµών της ΕΕ αποτέλεσαν επίσης 
κεντρικό σηµείο στη συζήτηση κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού του 2008. 
Μετά τη συνεννόηση στη δεύτερη ανάγνωση, εγκρίθηκαν κοινές δηλώσεις, που 
αποσκοπούσαν στην καλύτερη εποπτεία της δηµιουργίας, της ανάπτυξης και της 
χρηµατοδότησης των οργανισµών της ΕΕ.  Οι δηλώσεις κάλυπταν: 

o τα έσοδα ειδικού προορισµού, και ιδιαίτερα όσα αφορούν 
αποκεντρωµένους οργανισµούς, 

o  τη δηµιουργία, την αξιολόγηση και τη χρηµατοδότηση των 
οργανισµών της ΕΕ 

Τα κονδύλια του προϋπολογισµού για τη χρηµατοδότηση των αποκεντρωµένων 
οργανισµών αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20%, ο δε προϋπολογισµός του 
Frontex διπλασιάστηκε, σύµφωνα µε την επιθυµία του Κοινοβουλίου. 

Για τον προϋπολογισµό του 2009, στις προτάσεις για την επιχορήγηση κάθε 
οργανισµού λήφθηκαν υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισµού των οργανισµών και τα 
πλεονάσµατα των προηγούµενων ετών.  

Τέλος, όσον αφορά τη µελλοντική ανάπτυξη των οργανισµών, ζητήθηκε µε κοινή 
δήλωση η σύσταση διοργανικής οµάδας εργασίας, η οποία τελικά συστάθηκε το 
∆εκέµβριο του 2008. Η διοργανική οµάδα, στην οποία το ΕΚ εκπροσωπείται µε πέντε 
µέλη, θα επιδιώξει µια κοινή προσέγγιση σε ζητήµατα όπως ο ρόλος και η θέση των 
οργανισµών στο θεσµικό τοπίο, η δηµιουργία, η διάρθρωση και η λειτουργία των 
οργανισµών, η χρηµατοδότηση, ο προϋπολογισµός, η διοίκηση και η εποπτεία τους, 
µε βάση πλήρη αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης. Μάλιστα η Επιτροπή, µε την 
υποστήριξη του ΕΚ, είχε υποβάλει προηγουµένως πρόταση για διοργανική 
συµφωνία σχετικά µε τα θέµατα αυτά, η οποία όµως απορρίφθηκε από το Συµβούλιο 
µε αποτέλεσµα να αποσυρθεί. Σήµερα το έργο αναπτύσσεται σε τεχνικό επίπεδο 
ενώ, παράλληλα, διεξάγεται εξωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας του όλου 
συστήµατος των οργανισµών. Η αξιολόγηση και το τεχνικό έργο έχει 
προγραµµατιστεί να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, προκειµένου η οµάδα 
εργασίας να µπορέσει να επιτελέσει το έργο της και να καταλήξει στα συµπεράσµατά 
της έως το τέλος του 2010.  
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∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Στο παρόν τµήµα ορίζονται τα δοκιµαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες και περιγράφονται οι κανόνες που διέπουν τη χρήση τους, στη συνέχεια 
περιγράφεται η εκτέλεση των δοκιµαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών 
ενεργειών από το 2000, τέλος δε εξετάζεται ο αντίκτυπός τους όσον αφορά την 
επιρροή στη νοµοθετική ηµερήσια διάταξη.  

9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ  

 
Κατά γενικό κανόνα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση πιστώσεων 
που εγγράφονται στον προϋπολογισµό για ενέργεια των Κοινοτήτων ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να η θεσπίζεται βασική πράξη. Ωστόσο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού5, οι ακόλουθες [ΠΠ/ΠΑΥ] είναι δυνατόν 
να χρησιµοποιούνται χωρίς νοµική πράξη, ενόσω οι ενέργειες για των οποίων τη 
χρηµατοδότηση προορίζονται εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των Κοινοτήτων ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

(α) πιστώσεις για δοκιµαστικά σχέδια πειραµατικού χαρακτήρα µε σκοπό τη δοκιµή 
του εφικτού µιας ενέργειας και της χρησιµότητάς της. Οι σχετικές πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων είναι δυνατόν να εγγράφονται στον προϋπολογισµό επί 
όχι περισσότερα από δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη, 

(β) πιστώσεις για προπαρασκευαστικές ενέργειες στους τοµείς της εφαρµογής της 
συνθήκης ΕΚ και της συνθήκης Ευρατόµ, καθώς και του τίτλου VΙ της συνθήκης ΕΕ, 
µε σκοπό την προετοιµασία προτάσεων για την έγκριση µελλοντικών ενεργειών. Οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες πρέπει να ακολουθούν συνεπή προσέγγιση και 
µπορούν να λαµβάνουν διάφορες µορφές. Οι σχετικές πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων είναι δυνατόν να εγγράφονται στον προϋπολογισµό επί όχι 
περισσότερα από τρία διαδοχικά οικονοµικά έτη. Η νοµοθετική διαδικασία πρέπει να 
ολοκληρώνεται πριν από το τέλος του τρίτου οικονοµικού έτους. Κατά τη διάρκεια της 
νοµοθετικής διαδικασίας, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων πρέπει να 
αντιστοιχούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προπαρασκευαστικής ενέργειας όσον 
αφορά τις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες, τους επιδιωκόµενους στόχους και τους 
δικαιούχους. Ως εκ τούτου, τα χρησιµοποιούµενα µέσα δεν είναι δυνατόν να 
αντιστοιχούν σε όγκο σε εκείνα που προβλέπονται για τη χρηµατοδότηση της 
οριστικής ενέργειας. 

Τα γενικά όρια των πιστώσεων που είναι δυνατόν να διατεθούν για δοκιµαστικά 
σχέδια (∆Σ) και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) καθορίζονται στη διοργανική 
συµφωνία για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία6. Για το διάστηµα 2007-2013 οι ετήσιες 
πιστώσεις περιορίζονται σε 40 εκατ. ευρώ ανά δοκιµαστικό σχέδιο, 50 εκατ. ευρώ 

                                                 
5 Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1). 
6 ∆ιοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου 
και της Επιτροπής, σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση – 
συµπεριλαµβανοµένου του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 2007-2013 (ΕΕ C 139, 14/06/2006). 
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ανά νέα προπαρασκευαστική ενέργεια και 100 εκατ. ευρώ για το σύνολο των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών. 

10. Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής Προϋπολογισµών σχετικά 
µε την πορεία των ∆Σ και των ΠΕ από το 20077 δείχνει ότι, µετά από ένα αργό 
ξεκίνηµα, η απορρόφηση των πιστώσεων για τα ∆Σ και τις ΠΕ κατά το εξεταζόµενο 
διάστηµα βελτιώθηκε σηµαντικά. Ενώ το ανώτατο όριο για όλες τις ΠΕ τηρήθηκε 
πλήρως σε όλο το εξεταζόµενο διάστηµα, το ανώτατο όριο για νέες ΠΕ ξεπεράστηκε 
το 2008, το δε ανώτατο όριο για τα ∆Σ ξεπεράστηκε το 2006 και το 2007.  

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα, µολονότι τα περισσότερα από τα ∆Σ που έληγαν 
µέσα στο διάστηµα 2000-2008 συνεχίστηκαν µετατρεπόµενα σε ΠΕ, µε την 
ενσωµάτωσή τους σε υπάρχουσα νοµική βάση ή µε την έγκριση νέας νοµικής βάσης, 
το 40% από αυτά εγκαταλείφθηκαν. Μόνο το 16% των ΠΕ εγκαταλείφθηκαν –οι 
υπόλοιπες συνεχίστηκαν, είτε επειδή οι δραστηριότητες που κάλυπταν είχαν ήδη 
µεταφερθεί αλλού, ενσωµατωµένες σε υπάρχουσα νοµική βάση, είτε µε την έγκριση 
νέας νοµικής βάσης. 

Κατά τις τελευταίες δηµοσιονοµικές προοπτικές, το µεγαλύτερο µερίδιο των ∆Σ και 
ΠΕ αφορούσε δραστηριότητες στον τοµέα της πολιτικής για την εσωτερική αγορά, 
στο δε τρέχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο το µεγαλύτερο µερίδιό τους µέχρι στιγµής 
αφορά δραστηριότητες στον τοµέα των επιχειρήσεων.  Τα υψηλότερα µερίδια των ∆Σ 
και ΠΕ στον προϋπολογισµό αναλογούσαν το 2001 στον τοµέα των εσωτερικών 
πολιτικών (1,1%) και το 2007 στον τοµέα της ιθαγένειας, της ελευθερίας ασφάλειας 
και δικαιοσύνης (1,5%).  

11. Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

∆οκιµαστικά σχέδια (∆Σ) και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΠΕ) µπορούν να 
προτείνουν και τα τρία θεσµικά όργανα. Ωστόσο, οι νέες πρωτοβουλίες που 
προτείνονται ως τώρα προέρχονται ως επί το πλείστον από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. ∆εδοµένου ότι πολλές από τις προτάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα 
την έγκριση νέων νοµικών βάσεων ή την τροποποίηση υπαρχουσών νοµικών 
βάσεων προκειµένου να καλύψουν τις προτεινόµενες δραστηριότητες, είναι σαφές ότι 
τα ∆Σ και οι ΠΕ προσφέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µια σηµαντική ευκαιρία να 
αναλάβει την πρωτοβουλία και να επηρεάσει τη νοµοθετική ηµερήσια διάταξη. Τα ∆Σ 
και οι ΠΕ που έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µέχρι σήµερα είχαν 
νοµοθετικές συνέπειες σε πολλούς τοµείς δραστηριότητας, και ιδιαίτερα στον τοµέα 
της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς επίσης στην επιχειρηµατικότητα, 
την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, τη γεωργία, την κοινωνία της 
πληροφορίας και τα µέσα, την εκπαίδευση και τον πολιτισµό, την υγεία και την 
προστασία των καταναλωτών, και τις εξωτερικές σχέσεις.  
 
 

                                                 
7 Μελέτη σχετικά µε τη συνέχεια που δίνεται στα δοκιµαστικά σχέδια και της προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, 7.4.2009· δηµοσιεύεται στη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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ΜΕΡΟΣ 2 

 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 

 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και τεκµηρίωση σχετικά µε το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2007-2013 και τις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισµού 
κατά την 6η κοινοβουλευτική περίοδο, δείτε επίσης την ξεχωριστή µελέτη που ανέθεσε 
η Επιτροπή Προϋπολογισµών και εκπόνησε το Θεµατικό τµήµα δηµοσιονοµικών 
υποθέσεων µε θέµα «The Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 and the 2005-
2009 budgetary procedures» (Η διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 και οι 
διαδικασίες του προϋπολογισµού κατά το διάστηµα 2005-2009) . 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ; 
 

Οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισµού διεξάγονται µε βάση το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, που θεσπίστηκε µε διοργανική συµφωνία για τη 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση. 

ΟΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Μετά τη µεταρρύθµιση του 1988, η διαδικασία του προϋπολογισµού έχει ενταχθεί σε 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο µε τη θέσπιση της διοργανικής συµφωνίας (∆Σ), 
προκειµένου να προλαµβάνεται ή να αντιµετωπίζεται ο κίνδυνος µείζονος 
σύγκρουσης κατά τη διάρκεια των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισµού. 

Μολονότι οι ∆Σ δεν έχουν νοµική βάση στο πλαίσιο της τρέχουσας Συνθήκης (της 
Νίκαιας), έχουν προσφέρει τη βάση των διοργανικών σχέσεων στον δηµοσιονοµικό 
τοµέα. Από τότε που καθιερώθηκαν διασφαλίζουν την έγκαιρη έγκριση των ετήσιων 
προϋπολογισµών. 
Η τελευταία ∆Σ εγκρίθηκε στις 14 Μαΐου 2006. Στόχος της συµφωνίας αυτής είναι 
η ενίσχυση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, η βελτίωση της λειτουργίας της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισµού και η συνεργασία µεταξύ των θεσµικών οργάνων 
σε δηµοσιονοµικά θέµατα, καθώς επίσης η διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης.  
Η ∆Σ διαιρείται σε τρία µέρη: 
- Μέρος Ι: Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (εξηγείται παρακάτω) 
- Μέρος ΙΙ: Μέτρα για τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας κατά τη διαδικασία 
του προϋπολογισµού 
- Μέρος ΙΙΙ: Η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ. 
 
Σηµείωση :  Αν εγκριθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο θα θεσπίζεται µε ειδική νοµοθετική διαδικασία και θα είναι νοµικά δεσµευτικό 
(άρθρο 312 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενοποιηµένη 
εκδοχή). 

 

ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Π∆Π) 2007-2013  
 

a) Ανώτατα όρια, τοµείς και τεχνική προσαρµογή 

• Καθορίζονται διάφορα ανώτατα όρια 
Η απόφαση για τους ιδίους πόρους καθορίζει το συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο 
των ιδίων πόρων σε 1,24% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος. Το συγκεκριµένο 
ανώτατο όριο καθορίζει το µέγιστο ποσό των ετήσιων κοινοτικών δαπανών για τις 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωµών. 
Στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων που καθορίζονται µε την απόφαση περί 
ιδίων πόρων, το καθοριζόµενο δηµοσιονοµικό πλαίσιο περιορίζει την αύξηση 
των δαπανών κάθε τοµέα (βλ. πιο κάτω) για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
και τις συνολικές δαπάνες για πιστώσεις πληρωµών κάθε έτους κατά τη 
συγκεκριµένη περίοδο. 

• Τεχνική προσαρµογή στις δηµοσιονοµικές προοπτικές 
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Κάθε χρόνο, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την τεχνική προσαρµογή των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών κατά το επόµενο έτος. Τούτο οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός ότι το δηµοσιονοµικό πλαίσιο εκφράζεται σε σταθερές τιµές και πρέπει να 
αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο, για να λαµβάνεται υπόψη ο πληθωρισµός.  

• Οι δαπάνες της ΕΕ κατατάσσονται σε έξι τοµείς: 
Τοµέας 1:  Αειφόρος µεγέθυνση Υποτοµέας 1α:  Ανταγωνιστικότητα για τη 

µεγέθυνση και την απασχόληση 
Υποτοµέας 1β:  Συνοχή για τη µεγέθυνση 
και την απασχόληση 

Τοµέας 2:  ∆ιατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων 
Τοµέας 3:  Θέµατα πολιτών, ελευθερία, 
ασφάλεια και δικαιοσύνη 

Υποτοµέας 3α:  Ελευθερία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη 
Υποτοµέας 3β:  Θέµατα πολιτών 

Τοµέας 4:  Η ΕΕ ως παγκόσµιος εταίρος 
Τοµέας 5:  ∆ιοίκηση 
Τοµέας 6:  Αντισταθµίσεις 

Η καθιέρωση του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου διευκόλυνε τις ετήσιες 
διαπραγµατεύσεις για τον προϋπολογισµό και οδήγησε στην ανάπτυξη των µέσων 
πολυετούς δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού (πολυετή προγράµµατα της ΕΕ). 

Ακολουθεί επισκόπηση των προϋπολογισµών για το διάστηµα 2005-2009 σε 
σύγκριση µε τα ετήσια ανώτατα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών / Π∆Π για το 
ίδιο διάστηµα. 
 

Total Budget and Ceilings 2005-2009
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b) Μέσα για την αύξηση της ευελιξίας 
 
Η χρήση των ακόλουθων µέσων επιτρέπει την εγγραφή νέων πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων στον προϋπολογισµό, εν ανάγκη και καθ’ υπέρβαση των ανώτατων 
ορίων που καθορίζει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

 Η αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου αποτελεί έναν άλλο τρόπο 
για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστάσεων, υπό την προϋπόθεση της µη 
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υπέρβασης των ανώτατων ορίων ιδίων πόρων. Η απόφαση για την αναθεώρηση 
λαµβάνεται από κοινού από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό 
αρχής, µετά από πρόταση της Επιτροπής, σύµφωνα µε τους κανόνες περί 
ψηφοφορίας του άρθρου 272(9) της Συνθήκης (αν, ωστόσο, η αναθεώρηση αφορά 
ποσό µεγαλύτερο από το 0,03% του ΑΕΠ, η απόφαση του Συµβουλίου πρέπει να 
είναι οµόφωνη). Η διοργανική συµφωνία επιβάλλει τους ακόλουθους όρους στη 
διαδικασία για την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου:  

- η αναθεώρηση πρέπει να υποβάλλεται και να εγκρίνεται πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας του προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος ή το πρώτο από τα 
οικονοµικά έτη τα οποία αφορά η αναθεώρηση αυτή, 

- για να διασφαλίζεται η δηµοσιονοµική πειθαρχία, πριν από οποιαδήποτε 
αναθεώρηση τα θεσµικά όργανα πρέπει να εξετάζουν τις δυνατότητες ανακατανοµής 
είτε στο εσωτερικό του σχετικού κονδυλίου είτε µε την αντιστάθµιση πιστώσεων 
µεταξύ τοµέων του δηµοσιονοµικού πλαισίου, 

- η αναθεώρηση ως προς τις υποχρεωτικές δαπάνες δεν µπορεί να οδηγεί σε 
µείωση του διαθέσιµου ποσού για τις µη υποχρεωτικές δαπάνες, 

- κάθε αναθεώρηση πρέπει να πρέπει να εξασφαλίζει τη διατήρηση οµαλής 
σχέσης µεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών. 

 Το Μέσο Ευελιξίας καλύπτει σαφώς καθορισµένες δαπάνες που δεν θα 
µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων ενός 
οικονοµικού έτους. Το ανώτατο ετήσιο ποσό του σε τρέχουσες τιµές είναι 200 εκατ. 
ευρώ. Το µέρος του ποσού που δεν χρησιµοποιήθηκε κατά το έτος Ν µπορεί να 
µεταφερθεί έως και στο έτος Ν+2, κάτι που αποτελεί νέο στοιχείο σε σχέση µε τις 
προηγούµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές. 

 Το Ταµείο Αλληλεγγύης εξασφαλίζει έγκαιρη αντίδραση σε περίπτωση 
µείζονος καταστροφής στο έδαφος κράτους µέλους ή υποψήφιας προς ένταξη 
χώρας. Το ανώτατο ετήσιο ποσό δεν µπορεί να υπερβεί το ένα εκατοµµύριο ευρώ 
ετησίως σε τρέχουσες τιµές. 

 Το Αποθεµατικό Έκτακτης Βοήθειας εξασφαλίζει έγκαιρη αντίδραση όταν 
παρουσιάζονται ανάγκες για έκτακτη βοήθεια σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων που 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού. Πρώτα 
και κύρια αφορά ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, µπορεί ωστόσο να χρησιµοποιηθεί και 
για τη διευθέτηση κρίσεων µη στρατιωτικού χαρακτήρα και πολιτική προστασία. Μετά 
την έγκριση της ∆Σ της 17ης Μαΐου 2006, το αποθεµατικό έκτακτης βοήθειας 
εξαιρέθηκε από το Π∆Π. Το ετήσιο ποσό για το Αποθεµατικό έχει οριστεί σε 221 
εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιµές. 

 Το Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση θεσπίστηκε το ∆εκέµβριο 
του 2005. Μπορεί να παρέχει πρόσθετη στήριξη σε εργαζοµένους που πλήττονται 
από τις επιπτώσεις των µεγάλων οικονοµικών και διαρθρωτικών αλλαγών. ∆εν 
µπορεί να υπερβεί τα 500 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως σε τρέχουσες τιµές. 

 
Ακολουθεί σύνοψη της κινητοποίησης των ανωτέρω µέτρων από το 2007 έως τα 
µέσα του 2009. 
 
ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ 

(εκατ. ευρώ) 

2007 Παλαιστίνη 
Αποθεµατικό έκτακτης 
βοήθειας8 
 

49

                                                 
8 Από το 2007 και µετά (Π∆Π 2007-2013), το αποθεµατικό έκτακτης βοήθειας είναι επιπλέον των 
ανώτατων ορίων του Π∆Π. 
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ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ 

(εκατ. ευρώ) 

Ελλάδα, Ουγγαρία, Γερµανία, 
Γαλλία Ταµείο Αλληλεγγύης ΕΕ 197

Γαλλία, Γερµανία, Φινλανδία 
Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση 

19

Galileo, ΚΕΠΠΑ Ευελιξία 270

Galileo, ΕΙΤ Αναθεώρηση του Π∆Π (για 
08-13) 1 600

Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Λιθουανία 

Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση 

49

Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, 
Σλοβενία, Γαλλία, Κύπρος Ταµείο Αλληλεγγύης ΕΕ 281

2008 

Επισιτιστική διευκόλυνση 

Αποθεµατικό έκτακτης 
βοήθειας 
(συµπεριλαµβανοµένης της 
ενίσχυσης) 

262

Αποθεµατικό έκτακτης 
βοήθειας 79

Ευελιξία 420
Επισιτιστική διευκόλυνση 

Ανακατανοµή (08-10) 240

Ρουµανία Ταµείο Αλληλεγγύης ΕΕ 12
2009 

Ισπανία 
Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση 

3

Αναθεώρηση του Π∆Π 2 600Πρόγραµµα οικονοµικής 
ανάκαµψης (φάση 1)      - εκ των οποίων:   2 δισ. 

ευρώ αντιστάθµιση 
2009/2010

/2011 
Πρόγραµµα οικονοµικής 
ανάκαµψης (φάση 2) Προς απόφαση 2 400
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ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ 2009) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587
1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554

3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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Η ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Η ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 272) ορίζει τα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισµού. Προσδιορίζει τις εξουσίες 
καθενός από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής  
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο) και της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας αυτής. 
Το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ καθορίζει επίσηµο χρονοδιάγραµµα για κάθε 
στάδιο της διαδικασίας. Ωστόσο, προκειµένου, αφενός, να διασφαλιστεί ότι το 
σχέδιο προϋπολογισµού θα εξετάζεται σωστά και, αφετέρου, να αξιοποιούνται κατά 
το βέλτιστο τρόπο τα χρονικά πλαίσια που έχει στη διάθεσή της η αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή, από το 1998 το χρονοδιάγραµµα εφαρµόζεται µε ένα βαθµό 
ευελιξίας. Στην πράξη, ο χρόνος που διατίθεται στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας είναι µεγαλύτερος. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων, έχουν καθιερωθεί ένας αριθµός συναντήσεων στο πλαίσιο 
τριµερούς διαλόγου καθώς και άλλα µέτρα. Το πραγµατιστικό αυτό 
χρονοδιάγραµµα εφαρµόζεται από το οικονοµικό έτος 1977. 

ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

a) Η διαδικασία του προϋπολογισµού αρχίζει µε την υποβολή 
εγγράφων από την Επιτροπή: Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής (ΕΣΠ) και 
προσχέδιο προϋπολογισµού (ΠΣΠ) 

Κάθε διαδικασία προϋπολογισµού αρχίζει µε την εσωτερική προετοιµασία του 
προσχεδίου προϋπολογισµού (ΠΣΠ) στην Επιτροπή, διαδικασία στην οποία το 
ΕΚ έχει έµµεση επιρροή, για παράδειγµα µε τα ψηφίσµατά του για το νοµοθετικό 
πρόγραµµα και πρόγραµµα εργασιών της Επιτροπής ή τα ψηφίσµατά του για 
την Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής (ΕΣΠ) της Επιτροπής. 

• Το στάδιο της Επιτροπής 

Το αρχικό αυτό στάδιο περιλαµβάνει, εσωτερικά στην Επιτροπή, τη συζήτηση 
προσανατολισµού, την ετήσια στρατηγική πολιτικής, τις ακροάσεις, τη δήλωση των 
προβλέψεων για τα διάφορα θεσµικά όργανα, και τέλος την υποβολή του 
προσχεδίου προϋπολογισµού (ΠΣΠ) στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. 

Η Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής (ΕΣΠ) εγκρίνεται το Φεβρουάριο και προσδιορίζει 
τις πολικές προτεραιότητες της Επιτροπής για το επόµενο έτος. Προσδιορίζει τις 
πρωτοβουλίες που η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίες για την υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων αυτών και ορίζει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που απαιτείται για την 
εφαρµογή τους. Η απόφαση αυτή εξυπηρετεί στη συνέχεια ως γνώµονας για την 
κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισµού και τον προγραµµατισµό των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής για το επόµενο έτος (δηλ. ανοίγει τον ετήσιο κύκλο 
σχεδιασµού και προγραµµατισµού). 
Τα προπαρασκευαστικά αυτά στάδια τα ολοκληρώνει εντελώς αυτόνοµα η Επιτροπή. 

Το προσχέδιο προϋπολογισµού (ΠΣΠ) αποτελεί στο συγκεκριµένο στάδιο το µόνο 
έγγραφο που προβλέπεται από τη Συνθήκη. Κατά κανόνα δηµοσιεύεται στις αρχές 
Μαΐου του έτους Ν-1 και διαβιβάζεται σε όλες τις γλώσσες στην αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή στα µέσα Ιουνίου.  
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• Το στάδιο του Κοινοβουλίου 

Κατά το Μάρτιο/Απρίλιο, το Κοινοβούλιο εκδίδει ψήφισµα σχετικά µε την ΕΣΠ της 
Επιτροπής, στο οποίο καθορίζει τις προτεραιότητές του για το επόµενο έτος και 
ζητεί από την Επιτροπή να τις λάβει υπόψη κατά την κατάρτιση του 
προσχεδίου προϋπολογισµού (ΠΣΠ).  
Μετά την υποβολή του ΠΣΠ, το Κοινοβούλιο µπορεί να εκδώσει ψήφισµα. Παραθέτει 
την αρχική αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο και 
καθορίζει σε αρχικό στάδιο τις πολιτικές προτεραιότητες του ΕΚ για το επόµενο έτος. 

• Το στάδιο του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο καθορίζει επίσης τις προτεραιότητές του στο συγκεκριµένο στάδιο της 
διαδικασίας του προϋπολογισµού, κατά κανόνα µε ψήφισµα που εκδίδεται µετά την 
υποβολή της ΕΣΠ από την Επιτροπή, αλλά πριν από την υποβολή του ΠΣΠ. 

• Τριµερής διάλογος 

Σύµφωνα µε τη διοργανική συµφωνία, πρέπει µετά την τεχνική προσαρµογή του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου (βλ. πιο πάνω) και πριν από την κατάρτιση του 
προσχεδίου προϋπολογισµού από την Επιτροπή να λάβει χώρα τριµερής διάλογος 
µεταξύ εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, για να 
συζητηθούν οι πιθανές προτεραιότητες για το επόµενο οικονοµικό έτος. 

β) Η πρώτη ανάγνωση του ΕΚ γίνεται αφού το Συµβούλιο εγκρίνει το 
σχέδιο προϋπολογισµού (ΣΠ) 

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του έτους Ν, συζητείται και εξετάζεται διεξοδικά πριν από 
την πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου το ΠΣΠ για το έτος Ν+1. Στο τέλος Ιουλίου, 
το Συµβούλιο εγκρίνει το Σχέδιο Προϋπολογισµού (ΣΠ) του και το διαβιβάζει στο 
Κοινοβούλιο.  
Πριν από την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισµού από το Συµβούλιο, 
συγκαλείται η λεγόµενη συνεδρίαση συνεννόησης, σύµφωνα µε τη διοργανική 
συµφωνία. Η συνεννόηση αυτή γίνεται σε δύο φάσεις. Ένα πρώτο, 
προπαρασκευαστικό βήµα συνίσταται στη διεξαγωγή τριµερούς διαλόγου, για να 
διερευνηθεί αν υπάρχουν περιθώρια να συµφωνηθούν ήδη από την αρχή ορισµένες 
πτυχές του προϋπολογισµού. Το δεύτερο βήµα είναι αυτή καθεαυτή η επίσηµη 
συνεδρίαση συνεννόησης. Προκειµένου να της δοθεί ουσιαστική εντολή από το 
Κοινοβούλιο για τη συνεννόηση, η Επιτροπή Προϋπολογισµών καταθέτει συνήθως 
µετά τον τριµερή διάλογο ψήφισµα στην Ολοµέλεια, στο οποίο εκθέτει τα κύρια 
ζητήµατα που συζητήθηκαν µε το Συµβούλιο και τις βασικές θέσεις που θα µπορούσε 
να λάβει η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. 
Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου λαµβάνει χώρα κατά το Σεπτέµβριο και τον 
Οκτώβριο του έτους Ν. Στη φάση αυτή, το ΣΠ εξετάζεται στην BUDG και τις ειδικές 
επιτροπές. Οι τροπολογίες των τελευταίων εξετάζονται στη συνέχεια από την BUDG, 
η οποία και γνωµοδοτεί σχετικά. Οι τροπολογίες για τις οποίες η BUDG τοποθετείται 
αρνητικά µπορούν να κατατεθούν εκ νέου και να εγκριθούν στην Ολοµέλεια µε ειδική 
πλειοψηφία. Η BUDG έχει τη γενική ευθύνη για όλες τις αναγνώσεις έως την έγκρισή 
τους στην Ολοµέλεια. Πριν από την έγκριση της πρώτης ανάγνωσης του 
Κοινοβουλίου, διεξάγονται τρίτη συνεδρίαση τριµερούς διαλόγου και συνεδρίαση 
συνεννόησης, προκειµένου να αναζητηθεί κοινή θέση στα εκκρεµή ζητήµατα. 
Κατά τις πρώτες αναγνώσεις, τα δύο θεσµικά όργανα λαµβάνουν υπόψη τα 
επεξηγηµατικά έγγραφα που συνοδεύουν το ΠΣΠ, όπως, για παράδειγµα, οι 
∆ηλώσεις ∆ραστηριοτήτων και τα ∆ηµοσιονοµικά ∆ελτία. Τα έγγραφα αυτά 
αποσκοπούν στην περιγραφή και την ανάλυση των δηµοσιονοµικών προτάσεων σε 
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µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, µε την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφόρων 
δραστηριοτήτων. 

γ) Οι δεύτερες αναγνώσεις του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου  
Η διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης του Συµβουλίου, που λαµβάνει χώρα στα 
τέλη Νοεµβρίου του έτους Ν, είναι παρόµοια µε εκείνη της πρώτη ανάγνωσης του 
Συµβουλίου: Το ΣΠ τροποποιείται µε βάση τις προτάσεις τροποποιήσεων που έχει 
αποδεχτεί το Συµβούλιο. Γενικά, το Συµβούλιο αποκαθιστά τα ποσά από την πρώτη 
του ανάγνωση. Πριν το Συµβούλιο εγκρίνει τη δεύτερη ανάγνωσή του, διοργανώνεται 
τέταρτη συνεδρίαση του τριµερούς διαλόγου. Τέλος, το ∆εκέµβριο του έτους Ν, το 
Κοινοβούλιο εγκρίνει το γενικό προϋπολογισµό µε τη δεύτερη ανάγνωσή του. Ας 
σηµειωθεί εδώ ότι το Κοινοβούλιο µπορεί να απορρίψει τον προϋπολογισµό στο 
σύνολό του.  
Κατά την έγκριση του προϋπολογισµού, οι Γενικές ∆ιευθύνσεις και οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής προσαρµόζουν το πρόγραµµα εργασιών τους, που ονοµάζεται 
Ετήσιο ∆ιαχειριστικό Σχέδιο (Ε∆Σ) για το έτος Ν+1 στις αλλαγές που γίνονται σε 
σχέση µε το ΠΣΠ. Το Ε∆Σ βασίζεται στην αρχή της διαχείρισης βάσει 
δραστηριοτήτων (βλ. γλωσσάρι). Αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισµός, εφαρµόζεται 
το σύστηµα των «προσωρινών δωδεκατηµορίων» (άρθρο 273 της Συνθήκης ΕΚ), 
που επιτρέπει κάθε µήνα δαπάνες, για κάθε κεφάλαιο του προϋπολογισµού, σε ύψος 
που δεν υπερβαίνει το ένα δωδέκατο των πιστώσεων του προϋπολογισµού του 
προηγούµενου οικονοµικού έτους. 

Ειδικότερα για τις συνεδριάσεις τριµερούς διαλόγου και συνεννόησης 

Κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού, οι συνεδριάσεις τριµερούς διαλόγου και 
συνεννόησης αποτελούν βασικές πτυχές της διαδικασίας για τη διευκόλυνση της 
επίτευξης συµφωνιών. 

Οι συνεδριάσεις τριµερούς διαλόγου και συνεννόησης δεν προβλέπονται από τη 
Συνθήκη. Οργανώνονται µεταξύ των τριών θεσµικών οργάνων σε κάθε µείζον στάδιο 
της διαδικασίας του προϋπολογισµού και όποτε απαιτείται για τη συζήτηση ειδικών 
θεµάτων (βλ. παρακάτω). 
Οργανώνονται για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης γενικής συµφωνίας για τον 
προϋπολογισµό µε βάση τις κύριες προτεραιότητες του ΕΚ και του Συµβουλίου.   

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Σε αναπόφευκτε, εξαιρετικές ή απρόβλεπτες καταστάσεις, η Επιτροπή µπορεί να 
χρειαστεί να προτείνει, κατά το έτος Ν, τροπολογίες στον προϋπολογισµό που έχει 
εγκριθεί, στη µορφή προσχεδίων διορθωτικών προϋπολογισµών. Οι διορθωτικοί 
προϋπολογισµοί χρησιµοποιούνται επίσης για την εγγραφή του υπολοίπου του 
προηγούµενου έτους (Ν-1) στο τρέχον έτος (Ν). Οι διορθωτικοί προϋπολογισµοί 
υπόκεινται στους ίδιους διαδικαστικούς κανόνες όπως ο γενικός προϋπολογισµός. 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΟΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ  

Αν η Συνθήκη της Λισαβόνας τεθεί σε ισχύ, θα επιφέρει δραµατικές αλλαγές στο 
ετήσιο χρονοδιάγραµµα και τη διαδικασία του προϋπολογισµού. 

Μια από τις κύριες αλλαγές πηγάζει από την κατάργηση της διάκρισης µεταξύ 
υποχρεωτικών και µη υποχρεωτικών δαπανών (Υ∆/ΜΥ∆):  ο ρόλος των δύο σκελών 
της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής –ΕΚ και Συµβούλιο- θα είναι ίδιος για το 
σύνολο του προϋπολογισµού. Η διαδικασία του προϋπολογισµού θα καταστεί 
εποµένως µια ειδική περίπτωση συναπόφασης, όπου το ΕΚ και το Συµβούλιο θα 
πρέπει να συµφωνούν για το σύνολο του προϋπολογισµού. 

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, το σχέδιο προϋπολογισµού (ΣΠ) θα ετοιµάζεται από 
την Επιτροπή, η οποία αποκτά δικαίωµα πρωτοβουλίας στη διαδικασία του 
προϋπολογισµού9.  Θα υπάρχει µία µόνο ανάγνωση από κάθε σκέλος της αρµόδιας 
για τον προϋπολογισµό αρχής, και η δεύτερη ανάγνωση θα αντικατασταθεί από 
διαδικασία συνδιαλλαγής.  

Το ΣΠ της Επιτροπής θα διαβιβάζεται στο ΕΚ και το Συµβούλιο έως την 1η 
Σεπτεµβρίου· 

το Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει τη θέση του επί του ΣΠ έως την 1η Οκτωβρίου· 

το ΕΚ πρέπει  στη συνέχεια να λαµβάνει θέση µέσα στις επόµενες 42 ηµέρες: 

 - αν το ΕΚ εγκρίνει τη θέση του Συµβουλίου αυτούσια ή δεν λάβει θέση, 
θεωρείται ότι ο προϋπολογισµός εγκρίθηκε. 

                                                 
9 Κατά συνέπεια η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί το σχέδιο προϋπολογισµού της. Ωστόσο, το άρθρο 
250 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ περιορίζει χρονικά τη δυνατότητα αυτή µέχρι τη σύγκληση της Επιτροπής 
Συνδιαλλαγής. 
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 - αν το ΕΚ εγκρίνει τροπολογίες (µε πλειοψηφία των µελών που το 
απαρτίζουν), ο Πρόεδρός του, σε συµφωνία µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, 
συγκαλούν αµέσως συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής10.  

Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής, η οποία πρέπει να αποτελείται «από τα µέλη του 
Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους του και ισάριθµους αντιπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», έχει τότε στη διάθεσή της 21 ηµέρες για να εξεύρει 
συµφωνία11.  

Εάν η Επιτροπή Συνδιαλλαγής δεν καταλήξει σε συµφωνία µέσα σε 21 ηµέρες, ο 
προϋπολογισµός θεωρείται ότι δεν έχει εγκριθεί και πρέπει τότε να αρχίσει νέα 
διαδικασία µε την υποβολή νέου σχεδίου προϋπολογισµού από την Επιτροπή. 

Αν η επιτροπή συνδιαλλαγής καταλήξει σε συµφωνία επί συµβιβαστικού κειµένου, το 
ΕΚ και το Συµβούλιο έχουν 14 ηµέρες στη διάθεσή τους για να αποφανθούν επί του 
κειµένου αυτού: ο προϋπολογισµός εγκρίνεται εφόσον κανένα από τα δύο θεσµικά 
όργανα δεν τον απορρίψει, το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία και το ΕΚ µε 
πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν12.  

Αν απορριφθεί και από τα δύο θεσµικά όργανα, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέο 
σχέδιο προϋπολογισµού.  

Το ίδιο ισχύει αν το ΕΚ τον απορρίψει (µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του), ενώ 
το Συµβούλιο δεν πράξει το ίδιο (δηλαδή είτε τον εγκρίνει, είτε δεν λάβει απόφαση).   

Αντίθετα, αν το ΕΚ τον εγκρίνει (µε απλή πλειοψηφία), και το Συµβούλιο τον 
απορρίψει, το ΕΚ έχει ακόµη τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει –µέσα σε 14 ηµέρες 
από την απόρριψη του προϋπολογισµού από το Συµβούλιο– τις τροπολογίες που 
είχε εγκρίνει κατά την πρώτη ανάγνωση, εφόσον τις εγκρίνει ξανά µε πλειοψηφία των 
µελών που το απαρτίζουν και των τριών πέµπτων των ψηφισάντων. Στην περίπτωση 
αυτή, ο προϋπολογισµός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί µε τις τροπολογίες που έχει 
επιβεβαιώσει το ΕΚ. Αν το ΕΚ δεν καταφέρει να επιβεβαιώσει όλες τις τροπολογίες 
του, διατηρείται για τις αντίστοιχες γραµµές του προϋπολογισµού το κείµενο της 
Επιτροπής Συνδιαλλαγής.  

Το συµπέρασµα είναι ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου ενισχύεται στη νέα διαδικασία 
του προϋπολογισµού:  θα έχει αποφασιστικό λόγο για το σύνολο του 
προϋπολογισµού· ο ετήσιος προϋπολογισµός δεν θα µπορεί να εγκριθεί χωρίς τη 
συναίνεση του Κοινοβουλίου, ωστόσο το ΕΚ µπορεί να εγκρίνει τον προϋπολογισµό 
παρά τη θέληση –ή ελλείψει γνώµης- του Συµβουλίου13.  

Η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει, ωστόσο, την ενίσχυση των εσωτερικών και 
διοργανικών µηχανισµών διαλόγου κατά την προετοιµασία της διαδικασίας του 
προϋπολογισµού. Η κατάργηση της δεύτερης ανάγνωσης και το ενισχυµένο 
                                                 
10 Εκτός αν, µέσα σε 10 ηµέρες από την υποβολή του σχεδίου, το Συµβούλιο ενηµερώσει το ΕΚ ότι έχει 
εγκρίνει όλες του τις τροπολογίες. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής δεν συνεδριάζει, 
δεδοµένου ότι ο προϋπολογισµός κρίνεται ότι εγκρίθηκε όπως έχει τροποποιηθεί.  
11 Η Επιτροπή συµµετέχει στις εργασίες της Επιτροπής Συνδιαλλαγής και, σύµφωνα µε τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, πρέπει να αναλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για το συµβιβασµό των θέσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  
12 Με άλλα λόγια: αν τον εγκρίνουν και τα δύο θεσµικά όργανα, αν κανένα τους δεν λάβει απόφαση ή 
αν τον εγκρίνει µόνο το ένα και το άλλο δεν λάβει απόφαση. 
13 Μολονότι τούτο αποτελεί µάλλον θεωρητική δυνατότητα, δεδοµένου ότι φαίνεται δύσκολο να 
απορρίψει το Συµβούλιο ένα κείµενο που η αντιπροσωπεία του, αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο 
από κάθε κράτος µέλος, έχει διαπραγµατευτεί και αποδεχτεί. 
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χρονοδιάγραµµα για κάθε στάδιο της διαδικασίας θα απαιτήσουν εξαιρετική 
προετοιµασία σε πολιτικό τεχνικό και στρατηγικό επίπεδο κάθε θεσµικού οργάνου, 
δεδοµένου ότι θα είναι λιγότερες οι δυνατότητες «διορθώσεων». 

Κατ’ αρχήν, το πρακτικό χρονοδιάγραµµα που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των 
θεσµικών οργάνων θα πρέπει να τηρείται ή και να συντοµεύεται.  Ορισµένα ζητήµατα 
σχετικά µε την οργάνωση του σταδίου της συνδιαλλαγής, τη ροή των πληροφοριών 
µεταξύ των θεσµικών οργάνων, κ.λπ. –ιδιαίτερα όσον αφορά τη µορφή της 
αντιπροσωπείας του ΕΚ και της αντιπροσωπείας του Συµβουλίου, την προεδρία, τη 
θητεία της Επιτροπής Συνδιαλλαγής- θα πρέπει να συµφωνηθούν από πριν σε 
διοργανικό επίπεδο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της νέας διαδικασίας.  
 

Οι διαφορετικές εκβάσεις της διαδικασίας συνοψίζονται στα ακόλουθα 

Το ΕΚ εγκρίνει + το Συµβούλιο εγκρίνει = ο προϋπολογισµός εγκρίνεται 

Το ΕΚ εγκρίνει + το Συµβούλιο δεν εκφέρει 
γνώµη = ο προϋπολογισµός εγκρίνεται 

Το ΕΚ εγκρίνει + το Συµβούλιο απορρίπτει 
= ο προϋπολογισµός εγκρίνεται σύµφωνα µε 
τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου ή το κοινό 
κείµενο 

Το ΕΚ δεν εκφέρει γνώµη + το Συµβούλιο 
εγκρίνει = ο προϋπολογισµός εγκρίνεται 

Το ΕΚ δεν εκφέρει γνώµη + το Συµβούλιο δεν 
εκφέρει γνώµη = ο προϋπολογισµός εγκρίνεται 

Το ΕΚ δεν εκφέρει γνώµη + το Συµβούλιο 
απορρίπτει = ο προϋπολογισµός απορρίπτεται 

Το ΕΚ απορρίπτει + το Συµβούλιο εγκρίνει = ο προϋπολογισµός απορρίπτεται 

Το ΕΚ απορρίπτει + το Συµβούλιο δεν 
εκφέρει γνώµη = ο προϋπολογισµός απορρίπτεται 

Το ΕΚ απορρίπτει + το Συµβούλιο 
απορρίπτει = ο προϋπολογισµός απορρίπτεται 
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ΜΕΡΟΣ 3 

 

ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2005 - 2009 
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H ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2005 
Εισηγητές:   ο κ. Salvador Garriga Polledo (Τµήµα III – Επιτροπή) 
η κ. Anne E. Jensen (Λοιπά τµήµατα - άλλα θεσµικά όργανα) 

 

Το 2005 ήταν το πρώτο πλήρες έτος κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αριθµούσε 
25 µέλη. Τόσο το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο όσο και η νεοορισθείσα Επιτροπή 
ανέλαβαν καθήκοντα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισµού του 
2005. Ήταν επίσης το δεύτερο έτος εφαρµογής της ονοµατολογίας βάσει 
δραστηριοτήτων (ABB), αλλά το πρώτο έτος κατά το οποίο όλες οι προτάσεις και 
αποφάσεις βασίζονταν στην κατάταξη ABB. 
Η διαδικασία του προϋπολογισµού του 2005 αποδείχτηκε ευκολότερη από εκείνη του 
2004, παρά το γεγονός ότι το διαθέσιµο περιθώριο ήταν χαµηλότερο από τον αρχικό 
δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό, ιδιαίτερα για τους τοµείς 3 «εσωτερικές πολιτικές», 
4 «εξωτερικές ενέργειες» και 5 «διοίκηση» των δηµοσιονοµικών προοπτικών. Τούτο 
οφείλεται στην ετήσια τεχνική προσαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών µε 
βάση την εξέλιξη των τιµών και του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ). 
Ο εγκριθείς προϋπολογισµός ανήλθε σε 116,554 δισ. ευρώ σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων (1,10% του ΑΕΕ25) και 106,300 δισ. ευρώ σε πιστώσεις 
πληρωµών (1,00% του ΑΕΕ25). Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αυξήθηκαν 
κατά 6,2% και οι πληρωµές κατά 4,4%. 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα συνήθη σηµεία τριβής, δηλ. τους τοµείς 4 
«εξωτερικές ενέργειες» και 5 «διοίκηση», στην κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας και 
στο επίπεδο των πληρωµών. Για το τελευταίο, η θέση του ΕΚ κατά την πρώτη 
ανάγνωση ήταν σε γενικά η αποκατάσταση του ΠΣΠ και, σε µερικές περιπτώσεις, η 
αύξηση των πληρωµών πάνω από τα επίπεδα του ΠΣΠ, µε στόχο τη µείωση του 
επιπέδου των υπολοίπων προς εκκαθάριση (RAL). Επιπλέον δε, πράγµα 
ασυνήθιστο, το περιεχόµενο της ετήσιας διορθωτικής επιστολής είχε ήδη εγκριθεί 
από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης, µε 
εξαίρεση ένα δοκιµαστικό σχέδιο που δροµολογήθηκε αργότερα από το Κοινοβούλιο 
(µελέτη για τις αλιευτικές συµφωνίες της ΕΕ). 
Σε σύγκριση µε τον  προϋπολογισµό του 2004, η µεγάλη αύξηση των πιστώσεων 
πληρωµών (+9,7 δισ. ευρώ) οφειλόταν κυρίως στην πλήρη ενσωµάτωση των νέων 
κρατών µελών, στις επιπτώσεις της µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής πολιτικής 
το 2003 (µε αύξηση των γεωργικών δαπανών κατά 10% περίπου) και στην καλύτερη 
εφαρµογή των προβλέψεων για τα διαρθρωτικά ταµεία. 

Το Κοινοβούλιο έλαβε εγγυήσεις για τη διάθεση πιστώσεων επαρκών για την κάλυψη 
των ενεργειών στο γεωργικό και στο διαρθρωτικό τοµέα, µε κοινή δέσµευση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής να υποβάλουν και να 
εγκρίνουν σύντοµα διορθωτικό προϋπολογισµό σε περίπτωση αύξησης της 
ικανότητας απορρόφησης των κρατών µελών. Εξασφαλίστηκε επίσης η παράταση 
της διάρκειας του προγράµµατος Peace II για τη Βόρεια Ιρλανδία  το 2005 και το 
2006. 
Τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής συµφώνησαν ότι η 
Επιτροπή θα προσφέρει ειδική ενηµέρωση στο ΕΚ, στο όσον αφορά την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). 
Οι εξωτερικές ενέργειες επικεντρώθηκαν, µεταξύ άλλων, στη στήριξη της 
αποκατάστασης της ειρήνης και της δηµοκρατίας. Για δεύτερο συνεχές έτος, 
περιλήφθηκε στο συγκεκριµένο τοµέα σηµαντική υποστήριξη προς το Ιράκ, 
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σύµφωνα µε τις επιθυµίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   Για το σκοπό αυτό 
διατέθηκαν συνολικά 200 εκατ. ευρώ. 
Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης τη νέα πολιτική γειτονίας. Οι πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων για προενταξιακή βοήθεια ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, 
συµπεριλαµβάνοντας, για πρώτη φορά, την Κροατία. ∆εσµεύτηκαν πιστώσεις στο 
πλαίσιο µέτρων βοήθειας, ύψους 120 εκατ. ευρώ, για την οικονοµική ανάπτυξη της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας. 
Το Ταµείο Αλληλεγγύης κινητοποιήθηκε για συνολικό ποσό 98,55 εκατ. ευρώ (για 
τη Σλοβακία, τα κράτη της Βαλτικής και τη Σουηδία). Το µέσο ευελιξίας 
κινητοποιήθηκε σε ύψος 185 εκατ. ευρώ για το Peace II (45 εκατ.), τους 
αποκεντρωµένους οργανισµούς (40 εκατ.) και την ανασυγκρότηση στο Ιράκ (100 
εκατ.).  Κατά τη διάρκεια του 2005 χρησιµοποιήθηκε επίσης τρεις φορές το 
αποθεµατικό έκτακτης βοήθειας (δυο φορές για το τσουνάµι στον Ινδικό Ωκεανό 
(170 εκατ. ευρώ) και µία για το σεισµό στο Κασµίρ (40 εκατ. ευρώ). 
Η προαναφερθείσα πρόσθετη χρηµατοδότηση των αποκεντρωµένων οργανισµών 
(40 εκατ. ευρώ, µε το µέσο ευελιξίας) αποσκοπούσε στην προάσπιση και την 
ενίσχυση των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου, και για να διατεθεί στους 
αποκεντρωµένους οργανισµούς η χρηµατοδότηση που χρειάζονται για την επιτέλεση 
του έργου τους.  Ωστόσο, η αύξηση του αριθµού των οργανισµών και ο διαρκώς 
µεγαλύτερος δηµοσιονοµικός τους αντίκτυπος, ιδιαίτερα στον τοµέα 3, 
προβληµάτισαν το Κοινοβούλιο, το οποίο υπογράµµισε την πολιτική του βούληση για 
περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου των οργανισµών τόσο σε πολιτικό όσο και σε 
δηµοσιονοµικό επίπεδο.  
 
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο προϋπολογισµός του Κοινοβουλίου για το 2005 χαρακτηρίστηκε από τη διαδικασία 
της διεύρυνσης, δηλ. τη διάθεση νέων πόρων και οργανικών θέσεων για τις χώρες 
που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004.  Μόνο κατά το συγκεκριµένο έτος 
δηµιουργήθηκαν περίπου 180 πρόσθετες θέσεις.  Επίσης, η Επιτροπή 
Προϋπολογισµών συµφώνησε να ενστερνιστεί την απόφαση του Προεδρείου σχετικά 
µε τις συµβάσεις αγοράς των νέων κτιρίων D4/D5 (που έχουν τώρα µετονοµαστεί σε 
Willy Brandt και József Antall). 
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H ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2006 
Εισηγητές:   ο κ. Giovanni Pittella (Τµήµα III – Επιτροπή) 

ο κ. Valdis Dombrovskis (Λοιπά τµήµατα - άλλα θεσµικά όργανα) 
 

Το 2006 ήταν το τελευταίο έτος της λεγόµενης περιόδου προγραµµατισµού 
«Ατζέντα 2000». Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διαδικασίας του προϋπολογισµού του 
2006 ήταν η µη επίτευξη συµφωνίας κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής πριν από τη 
δεύτερη ανάγνωση του Συµβουλίου. Συµφωνία επιτεύχθηκε µόλις µια εβδοµάδα 
αργότερα, σε έκτακτη σύνοδο του τριµερούς διαλόγου. 
Ο προϋπολογισµός του 2006 ορίστηκε σε 121,191 δισ. ευρώ σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων και 111,970 δισ. ευρώ σε πληρωµές (1,09% και 1,01%, αντίστοιχα, 
του ΑΕΕ της ΕΕ-25, δηλ. 2,504 δισ. ευρώ και 7,323 δισ. ευρώ κάτω από τα ανώτατα 
όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

Τα κύρια σηµεία τριβής αφορούσαν το επίπεδο των πληρωµών, τη χρηµατοδότηση 
ορισµένων προγραµµάτων συναπόφασης, την πρόσληψη νέων υπαλλήλων σε 
συνέχεια της διεύρυνσης του 2004, τη χρήση του Μέσου Ευελιξίας (βλ. πιο κάτω) και 
τον προϋπολογισµό της ΚΕΠΠΑ. 

Το Κοινοβούλιο επέµεινε στην αρχή της διάθεσης νέου χρήµατος στις νέες 
πολιτικές προτεραιότητες, προκειµένου να διατηρηθεί η συµφωνηθείσα 
χρηµατοδότηση για υπάρχοντα προγράµµατα. Οι πολιτικές προτεραιότητες του 
Κοινοβουλίου συνίσταντο στην επιθυµία για καλύτερη εφαρµογή των στρατηγικών 
της Λισαβόνας και του Γκαίτεµποργκ, στην προώθηση της πολιτικής της ΕΕ στον 
τοµέα της ενηµέρωσης , στην επεξεργασία Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία, 
και την ενίσχυση των εξωτερικών ενεργειών της ΕΕ. 
Στην πρώτη του ανάγνωση, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ως διαπραγµατευτική 
θέση την υπέρβαση των ανώτατων ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών για τους 
τοµείς 2, 3 και 4 και τη µικρή µείωση των πιστώσεων της ΚΕΠΠΑ. Με τον τρόπο 
αυτό, το Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε σαφώς στην υπονόµευση των προτεραιοτήτων του 
και επέκρινε την ασυνέπεια του Συµβουλίου όσον αφορά τη µείωση των δαπανών 
του τοµέα 4, µε εξαίρεση την ΚΕΠΠΑ, η ενηµέρωση εξακολουθούσε να µην είναι 
ικανοποιητική. 
Μετά τη διεύρυνση του 2004, διατέθηκαν πρόσθετα κονδύλια για έξι προγράµµατα 
συναπόφασης, στα πλαίσια των ανώτατων ορίων του τοµέα 3, σε σύγκριση µε την 
αρχική χρηµατοδότησή τους που είχε οριστεί µε συναπόφαση. Με τον τρόπο αυτό, το 
Κοινοβούλιο εξασφάλισε πρόσθετη χρηµατοδότηση 100 εκατ. ευρώ για 
προγράµµατα σχετικά µε τη στρατηγική της Λισαβόνας, συµπεριλαµβανοµένων 
των Νεότητα και Παιδεία.  
Το Κοινοβούλιο πέτυχε συµφωνία για την αντιστάθµιση της αύξησης κατά 655 εκατ. 
ευρώ στον τοµέα 1β "Αγροτική ανάπτυξη" µε ισόποση µείωση στον τοµέα 1α, ενόψει 
της εφαρµογής των µέτρων διαφοροποίησης στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της 
ΚΓΠ. 

Στον τοµέα 4, ο προϋπολογισµός της ΚΕΠΠΑ αυξήθηκε κατά 102,6 εκατ. ευρώ, το 
δε Κοινοβούλιο πέτυχε την έκδοση κοινής δήλωσης (ΕΚ-Συµβούλιο) µε την οποία 
ενισχύεται η ενηµέρωσή του για θέµατα σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ µε την 
επιβεβαίωση της κοινής δήλωσης του Νοεµβρίου του 2002 (για την καθιέρωση 
κοινών συνεδριάσεων) και την αναβάθµιση της εκπροσώπησης του Συµβουλίου σε 
επίπεδο πρέσβεων. 
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Υπήρξε κοινή συµφωνία για την κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας σε ποσό 275 
εκατ. ευρώ, που υπερβαίνει το ετήσιο ανώτατο όριό του των 200 εκατ. ευρώ, 
χάρη στα ποσά που µεταφέρθηκαν από προηγούµενα έτη. Στον τοµέα 4 
χρηµατοδοτήθηκαν 4 ενέργειες: τρεις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου (τσουνάµι, 
επιπτώσεις της µεταρρύθµισης του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη, ανασυγκρότηση του 
Ιράκ) και η ΚΕΠΠΑ. 
Το επίπεδο των πληρωµών αποτέλεσε αντικείµενο ιδιαίτερης τριβής κατά τη 
διαδικασία του προϋπολογισµού του 2006. Σε σύγκριση µε τις συνήθεις απόψεις του 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου14, οι διαπραγµατευτικές θέσεις ήταν σαφώς πιο 
άκαµπτες, δεδοµένου ότι ο προϋπολογισµός του 2006 προοριζόταν να αποτελέσει 
σηµείο αναφοράς για τη διαπραγµάτευση τόσο του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 2007-2013 όσο και των προϋπολογισµών των ετών 2007-2013 σε 
περίπτωση που δεν επιτυγχανόταν συµφωνία για το επόµενο δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. 
Το αποθεµατικό έκτακτης ανάγκης χρησιµοποιήθηκε δύο φορές για χρηµατοδοτική 
βοήθεια στο Νταρφούρ, τη ∆υτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας, τον Παλαιστινιακό λαό 
και το Λίβανο, για συνολικά ποσό 180 εκατ. ευρώ. Το Ταµείο Συνοχής 
χρησιµοποιήθηκε µία φορά για να καλυφθούν οι πληµµύρες του 2005 στην Αυστρία, 
τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, για συνολικό ποσό 106 εκατ. ευρώ. 
Στο νοµοθετικό τοµέα, το 2005 αναθεωρήθηκαν οι κανόνες εφαρµογής και ο 
δηµοσιονοµικός κανονισµός, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η νέα οδηγία για τις 
δηµόσιες συµβάσεις (βλ. προηγούµενο τµήµα, σχετικά µε τα κύρια επιτεύγµατα του 
ΕΚ κατά τη συγκεκριµένη νοµοθετική περίοδο). 

 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό του Κοινοβουλίου, συνεχίστηκε η πρόσληψη 
υπαλλήλων από τα νέα κράτη µέλη καθ’ όλη τη διάρκεια του 2006, προκειµένου να 
επιτευχθούν τα συµφωνηθέντα επίπεδα, και για το σκοπό αυτό έγιναν κατάλληλες 
δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις. Παράλληλα περιλήφθηκαν στον προϋπολογισµό 
πιστώσεις για την επόµενη διεύρυνση (Βουλγαρία και Ρουµανία)  µε βάση τις 
ανάγκες που είχαν εκτιµηθεί. Η Επιτροπή Προϋπολογισµών ζήτησε από όλα τα 
θεσµικά όργανα να αναλύσουν την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την 
πρόσληψη υπαλλήλων από τα νέα κράτη µέλη.  Συµφώνησε επίσης να συνεχίσει την 
πολιτική της αγοράς κτιρίων (αντί της µίσθωσης) και ζήτησε να αυξηθεί το επίπεδο 
ανακατανοµής του προσωπικού. 

                                                 
14 Το Συµβούλιο επιθυµεί τη µείωση των πληρωµών ώστε να ευθυγραµµιστούν προς τις εκτιµώµενες 
ανάγκες της εκτέλεσης, ενώ το ΕΚ επιθυµεί τη διάθεση επαρκούς χρηµατοδότησης των πολιτικών 
προτεραιοτήτων και τη µείωση του επιπέδου των RAL. 
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H ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2007 
Εισηγητές:   ο κ. James Elles (Τµήµα III – Επιτροπή) 

ο κ. Louis Grech (Λοιπά τµήµατα - άλλα θεσµικά όργανα) 
 

∆εδοµένου ότι αφιερώθηκε πολύς χρόνος για τις διαπραγµατεύσεις και τη σύναψη 
της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου (Π∆Π) 2007-2013, καθυστέρησε το πρόγραµµα 
εργασιών της διαδικασίας του προϋπολογισµού και ορισµένα από τα στάδιά της 
απλουστεύτηκαν. Όπως και το 2005, η συνεδρίαση συνεννόησης πριν από τη 
δεύτερη ανάγνωση του Συµβουλίου συµπληρώθηκε από τριµερή διάλογο το 
∆εκέµβριο του 2006, λόγω δυσκολιών στην επίτευξη συµφωνίας σε δεύτερη 
ανάγνωση. 
Ο προϋπολογισµός του 2007 ορίστηκε σε 126,551 δισ. ευρώ σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων και 115,497 δισ. ευρώ σε πληρωµές (1,08% και 0,99%, αντίστοιχα, 
του ΑΕΕ της ΕΕ, δηλ. 1,850 δισ. ευρώ και 8,369 δισ. ευρώ κάτω από τα ανώτατα 
όρια που ορίζει το Π∆Π). 

Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη, οι διαπραγµατεύσεις 
αναπροσανατολίστηκαν, από τη χρήση του Μέσου Ευελιξίας και την τήρηση των 
ανώτατων ορίων, στην αξιοποίηση του χρήµατος (προώθηση αποδοτικότερων και 
αποτελεσµατικότερων δαπανών), στην αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού, στην πρόσληψη υπαλλήλων από τα νέα κράτη µέλη και στις περικοπές 
θέσεων που είχε προτείνει το Συµβούλιο (στο πλαίσιο του σχεδίου δήλωσής του για 
το «πρόγραµµα παραγωγικότητας»). Το επίπεδο των πληρωµών και η ΚΕΠΠΑ 
παρέµειναν σηµαντικό θέµατα συζήτησης. 
Η διαδικασία του προϋπολογισµού του 2007 ήταν πολύπλοκη για το Συµβούλιο, 
δεδοµένου ότι το τελευταίο δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει ειδική πλειοψηφία σε 
διάφορα θέµατα, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσέγγιση για «αύξηση της 
παραγωγικότητας» που υποστήριξε η Φινλανδική Προεδρία, η οποία δεν πέτυχε 
συµφωνία για σχετική δήλωση του Συµβουλίου. Το Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε στις 
περικοπές θέσεων που πρότεινε το Συµβούλιο και όρισε αποθεµατικό για τους 
µισθούς των υπαλλήλων προκειµένου να αποσπάσει δέσµευση για ενδελεχή 
εξέταση στο πλαίσιο της οποίας να προβλέπεται η µεσοπρόθεσµη αξιολόγηση των 
αναγκών της Επιτροπής σε προσωπικό και του ποσοστού των υπαλλήλων µε 
διοικητικά και βοηθητικά καθήκοντα. 
Το Κοινοβούλιο έφερε επίσης σε δύσκολη από στρατηγική άποψη θέση, όταν 
αποφάσισε να µην προτείνει τη χρήση του Μέσου Ευελιξίας ως συµπληρωµατικού 
χρηµατοδοτικού µέσου και επέµεινε στην αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού (∆Κ) ως όρο εκ των ων ουκ άνευ για οποιαδήποτε συµφωνία σχετικά µε 
τον προϋπολογισµό του 2007. Τούτο επέτρεψε την επίτευξη συµφωνίας για την 
αναθεώρηση του ∆Κ και την υπέρβαση της απροθυµίας ορισµένων κρατών µελών να 
θεσπίσουν νέες διατάξεις σχετικά µε τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των 
κονδυλίων της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο . 
Η προσέγγιση της αξιοποίησης του χρήµατος (βλ. πιο πάνω) καθιερώθηκε στην 
ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού σε µόνιµη βάση, όπως προβλέπεται στην 
κοινή δήλωση του ΕΚ και της Επιτροπής. 

Πρέπει να επισηµανθούν και άλλα θετικά στοιχεία για το ΕΚ. Αποκαταστάθηκε το 
ποσό του ΠΣΠ για την ΚΕΠΠΑ, το ΕΚ πέτυχε να µην γίνουν αλλαγές στην 
ονοµατολογία της ΚΕΠΠΑ και εξασφάλισε νέα δικαιώµατα ενηµέρωσης, όπως µε 
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ενηµερωτικές συσκέψεις για θέµατα που θεωρεί σηµαντικά ή µε ενηµερωτικά 
σηµειώµατα σχετικά µε το διορισµό των Ειδικών Απεσταλµένων της ΕΕ. 
Εκδόθηκε κοινή δήλωση του ΕΚ, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά µε τους 
τρεις νέους οργανισµούς που είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισµό του 2007. Η 
δήλωση επισηµοποιούσε τη θέση του ΕΚ σχετικά µε τη δηµιουργία των 
αποκεντρωµένων οργανισµών (πληροφόρηση σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές 
επιπτώσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 47 της νέας διοργανικής συµφωνίας). 
∆ηµιουργήθηκε το Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση µε µέγιστο 
ετήσιο ποσό 500 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, και 
χρησιµοποιήθηκε δυο φορές, για τη Γαλλία, τη Γερµανία και για τη Φινλανδία (18,6 
εκατ. ευρώ). 

Το αποθεµατικό έκτακτης ανάγκης χρησιµοποιήθηκε µια φορά το 2007, για ποσό 
49,2 εκατ. ευρώ, για την αντιµετώπιση της κρίσης στη Γάζα και τη ∆υτική Όχθη. Το 
Ταµείο Αλληλεγγύης χρησιµοποιήθηκε δύο φορές κατά το 2007, µία για τις 
πληµµύρες στην Ελλάδα (9,3 εκατ. ευρώ) και την Ουγγαρία (15,1 εκατ. ευρώ), κι 
άλλη µία για τη Γερµανία (βίαιες καταιγίδες, 166,9 εκατ. ευρώ) και τη Γαλλία 
(τυφώνας, 5,3 εκατ. ευρώ). 
Τα ασυνήθιστα σε αριθµό και επίπεδο αποθεµατικά που εγγράφηκαν στον 
προϋπολογισµό (αρχικά 4,440 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, 
3,500 δισ. ευρώ µετά τη δεύτερη ανάγνωση) οφείλονταν κυρίως στην καθυστερηµένη 
έγκριση 30 βασικών πράξεων15 σε συνέχεια της καθυστερηµένης συµφωνίας των 
κρατών µελών σχετικά µε κοινή πρόταση για το νέο Π∆Π, καθώς και στις ανησυχίες 
της Επιτροπής Προϋπολογισµών όσον αφορά τις εξουσίες της µετά την καθιέρωση 
της προαιρετικής διαφοροποίησης στις γεωργικές δαπάνες (δηλ. προαιρετική 
µεταφορά κονδυλίων από την άµεση γεωργική ενίσχυση («πρώτος πυλώνας» της 
ΚΓΠ) στην αγροτική ανάπτυξη («δεύτερος πυλώνας» της ΚΓΠ). 

Στο νοµοθετικό τοµέα, το 2006 πραγµατοποιήθηκε ευρεία αναθεώρηση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού και των κανόνων εφαρµογής του. Τα πιο 
αµφιλεγόµενα σηµεία αφορούσαν τη βάση δεδοµένων των µερών που αποκλείονται 
από τις δηµόσιες συµβάσεις, τη διαφάνεια όσον αφορά τους τελικούς αποδέκτες των 
γεωργικών επιδοτήσεων (η Επιτροπή διασφάλισε την αποκάλυψη των στοιχείων 
τους στους ειδικούς κατά τοµέα εκτελεστικούς κανονισµούς), και τη χρηµατοδότηση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων, όπου το ΕΚ πέτυχε την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων µακροπρόθεσµου οικονοµικού σχεδιασµού των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κοµµάτων µε τη θέσπιση εξαίρεσης από τον κανόνα περί µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, ώστε να καθίσταται δυνατή η  µεταφορά µέρους του πλεονάσµατος.  
 
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Προϋπολογισµών 
εξέφρασε τη λύπη της για την ανεπαρκή έµφαση που δόθηκε, κατά την άποψή της, 
στις δαπάνες που απορρέουν από την ύπαρξη τριών τόπων εργασίας του 
Κοινοβουλίου. Στο ψήφισµά της, η επιτροπή εκτίµησε το κόστος αυτό στο 16% του 
συνολικού προϋπολογισµού, δηλ. σε 200 εκατ. ευρώ περίπου.  Η πολιτική για την 
επικοινωνία ενισχύθηκε σηµαντικά στον προϋπολογισµό, µε την εγγραφή πιστώσεων 
για το Κέντρο Επισκεπτών, για σύγχρονο εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών, και για το έργο 
της νέας ιστοθέσης. Αποφασίστηκε επίσης η εγγραφή πρόσθετων πιστώσεων, για 
την κάλυψη των δαπανών λόγω της διεύρυνσης µε την προσχώρηση της Βουλγαρίας 
και της Ρουµανίας. 

                                                 
15 Η λεγόµενη «δέσµη Prodi», που καλύπτει θέµατα όπως η µετανάστευση, η νεολαία, η έρευνα, κ.λπ.. 
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H ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2008 
Εισηγητές:   ο κ. Kyösti Virrankoski (Τµήµα III – Επιτροπή) 
ο κ. Ville Itälä (Λοιπά τµήµατα - άλλα θεσµικά όργανα) 

 

Η διαδικασία του προϋπολογισµού του 2008 έδειξε ότι, παρά τη συνήθη αντίθεση του 
Συµβουλίου, απαιτήθηκε αναθεώρηση του Π∆Π ήδη από το πρώτο έτος ισχύος του, 
µε βάση τις προτεραιότητες της ΕΕ, όπως το Galileo και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας (EIT). 

Ο προϋπολογισµός του 2008 ορίστηκε σε 129,150 δισ. ευρώ σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων και 120,347 δισ. ευρώ σε πληρωµές (1,03% και 0,96%, αντίστοιχα, 
του ΑΕΕ της ΕΕ, δηλ. 3,693 δισ. ευρώ και 9,650 δισ. ευρώ κάτω από τα ανώτατα 
όρια που ορίζει το Π∆Π). 

Στη διαδικασία του προϋπολογισµού του 2008, κύρια σηµεία συζήτησης µεταξύ 
του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ήταν µεταξύ άλλων η χρηµατοδότηση του 
Galileo, θέµατα προσωπικού και προσλήψεων (όπως και το προηγούµενο έτος), οι 
δαπάνες του τοµέα 4, η χρηµατοδότηση και η εποπτεία των οργανισµών της ΕΕ και η 
χρήση των διαφόρων χρηµατοδοτικών µέσων που αναφέρονται στη ∆Σ 

Ένα από τα κυριότερα σηµεία τριβής αφορούσε το Galileo και το EIT, για τα οποία το 
Κοινοβούλιο ζητούσε αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.  Το ΕΚ 
επιθυµούσε να διασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του Galileo και του EIT από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ, χωρίς να υπονοµεύεται η εξασφάλιση των οικονοµικών 
πόρων που απαιτούνται για τα πολυετή προγράµµατα της Ατζέντας της Λισαβόνας. 
Εξασφαλίστηκαν πιστώσεις 3,7 δισ. ευρώ για το Galileo και το EIT έως το  2013. 
Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα χρηµατοδοτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων της 
αναθεώρησης του Π∆Π 2007-2013 (1,6 δισ.), της κινητοποίησης του Μέσου 
Ευελιξίας (200 εκατ.), της χρήσης των περιθωρίων (300 εκατ.) καθώς επίσης 
ανακατανοµής πιστώσεων (200 εκατ.) και αναπροσαρµογής προτεραιοτήτων (400 
εκατ.). 
Το ΕΚ εξασφάλισε χρηµατοδότηση για να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες όσον 
αφορά τις δαπάνες του τοµέα 4. Και πάλι, τούτο κατέστη δυνατόν µόνο µε την 
κινητοποίηση του Μέσου Ευελιξίας, γεγονός που υπογραµµίζει τη χρόνια 
υποχρηµατοδότηση του τοµέα 4. Ενώ οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της ΚΕΠΠΑ 
(συµπεριλαµβανοµένης της αποστολής αστυνόµευσης της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο) 
ικανοποιήθηκαν, το ΕΚ απέσπασε δέσµευση από την Επιτροπή για την τακτική 
διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου µε το ΕΚ, τρεις φορές το χρόνο, για τον 
δηµοκρατικό έλεγχο και τη συνοχή των εξωτερικών ενεργειών της ΕΕ. Το ΕΚ 
υπογράµµισε επίσης τις αδυναµίες της Επιτροπής όσον αφορά τις ανάγκες 
προγραµµατισµού στο συγκεκριµένο τοµέα. 
Σηµαντικό µέρος των αυξήσεων που πρότεινε το Κοινοβούλιο αφορούσαν τη 
βοήθεια προς την Παλαιστίνη (για παράδειγµα, βοήθεια σε οικογένειες σε 
επισφαλή θέση και αρωγή φορέων παροχής δηµόσιων υπηρεσιών) και το 
Κοσσυφοπέδιο (για παράδειγµα, βοήθεια για τη µετάβαση και την οικοδόµηση 
θεσµών). Πέρα από τη χρηµατοδότηση της ΚΕΠΠΑ, διατέθηκαν για το 
Κοσσυφοπέδιο 265 εκατ. ευρώ και για την Παλαιστίνη 300 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων, δηλ. περίπου διπλάσιες πιστώσεις από εκείνες που είχε 
προτείνει αρχικά η Επιτροπή στο ΠΣΠ. Το Κοινοβούλιο ενέγραψε µέρος των 
πιστώσεων στο αποθεµατικό, εν αναµονή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά µε τη 
χρήση των κονδυλίων. 
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Οι οργανισµοί της ΕΕ αποτέλεσαν επίσης κεντρικό σηµείο συζήτησης κατά τη 
διαδικασία. Μετά τη συνεννόηση στη δεύτερη ανάγνωση, εγκρίθηκαν κοινές 
δηλώσεις, που αποσκοπούσαν στην καλύτερη εποπτεία της δηµιουργίας, της 
ανάπτυξης και της χρηµατοδότησης των οργανισµών της ΕΕ. Τα κονδύλια του 
προϋπολογισµού για τη χρηµατοδότηση των αποκεντρωµένων οργανισµών 
αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20%, ο δε προϋπολογισµός του Frontex 
διπλασιάστηκε, σύµφωνα µε την επιθυµία του Κοινοβουλίου. 
Στον τοµέα 5 «∆ιοικητικές δαπάνες» σηµειώθηκε αύξηση κατά 4,4%, λόγω κυρίως 
αναγκών σε σχέση µε τη διεύρυνση. Η λεγόµενη «έκθεση για τα αποτελέσµατα της 
ενδελεχούς εξέτασης» σχετικά µε τους ανθρώπινους πόρους της Επιτροπής, που 
είχε ζητήσει το ΕΚ το 2006 υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2007. 
Ας σηµειωθεί ότι ο προϋπολογισµός του 2008 ήταν ο πρώτος στον οποίο οι δαπάνες 
για µεγέθυνση και απασχόληση (τοµέας 1 -44,9% του προϋπολογισµού) ήταν 
µεγαλύτερες από εκείνες για τη γεωργία (τοµέας 2 -42,6% του προϋπολογισµού 
του 2008), ένα έτος νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν στο προφίλ του Π∆Π, και πριν 
ακόµα περιληφθεί στον τοµέα 1α η πρόσθετη χρηµατοδότηση του Galileo. Μολονότι 
οι πιστώσεις του τοµέα 2 µειώθηκαν σε σύγκριση µε το 2007, µε µετατόπιση του 
κέντρου βάρους προς τις δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη, οι πιστώσεις που 
προβλέπονται στον τοµέα 1 αυξήθηκαν σηµαντικά. Κατά τη διαδικασία του 
προϋπολογισµού τέθηκε επίσης το θέµα των ετήσιων περιλήψεων των κρατών 
µελών στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης.  
Σύνθηµα του Κοινοβουλίου ήταν η κατάρτιση ενός προϋπολογισµού «που να φέρει 
αποτελέσµατα». Η εφαρµογή των ABB/ABM συζητήθηκε και αναλύθηκε από 
αµφότερα τα σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµός αρχής.  Το Κοινοβούλιο 
και η Επιτροπή ανέθεσαν µελέτες, ενώ εγκρίθηκε έκθεση πρωτοβουλίας του ΕΚ το 
Μάρτιο του 2009. 
Το 2008, το Μέσο Ευελιξίας κινητοποιήθηκε για τον τοµέα 1α (Galileo) και για την 
ΚΕΠΠΑ, για συνολικό ποσό  49 εκατ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής 
στην Παγκοσµιοποίηση χρησιµοποιήθηκε υπέρ πέντε κρατών (Ιταλία, Μάλτα, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Λιθουανία), για 49 εκατ. ευρώ.  Ποσό 281 εκατ. ευρώ από 
το Ταµείο Αλληλεγγύης διατέθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, στη 
Σλοβενία, στη Γαλλία και στην Κύπρο. 
 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
Όσον αφορά τον προϋπολογισµό του Κοινοβουλίου, συµφωνήθηκε και ψηφίστηκε  
δοκιµαστικό σχέδιο για την παροχή ατοµικής διερµηνείας στους βουλευτές. Το 
Κοινοβούλιο παγίωσε στον προϋπολογισµό του τη βούλησή του να συµµορφωθεί 
προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα (πιστοποίηση EMAS) και κάλεσε τη διοίκηση να 
επιταχύνει τη σχετική διαδικασία (που στη συνέχεια ολοκληρώθηκε). Έγιναν 
δηµοσιονοµικές προβλέψεις εν αναµονή της νοµικής βάσης για τη χρηµατοδότηση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυµάτων. Συγκροτήθηκαν δύο νέες Γ∆, και 
συµφωνήθηκαν πιστώσεις από τον προϋπολογισµό προκειµένου να ενισχυθούν οι 
υπηρεσίες προς τους βουλευτές. 
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H ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2009 
Εισηγητές:   Η κ. Jutta Haug (Τµήµα III – Επιτροπή) 

ο κ. Janusz Lewandowski (Λοιπά τµήµατα - άλλα θεσµικά όργανα) 
 

Η διαδικασία του προϋπολογισµού του 2009 ήταν η τελευταία που εγκρίθηκε κατά 
την 6η κοινοβουλευτική περίοδο.  Ο προϋπολογισµός του 2009 ορίστηκε σε 
133,846 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 116,096 δισ. ευρώ σε πληρωµές 
(1,03% και 0,89%, αντίστοιχα, του ΑΕΕ της ΕΕ, δηλ. 3,187 δισ. ευρώ και 8,084 δισ. 
ευρώ κάτω από τα ανώτατα όρια που ορίζει το Π∆Π). 
Μεταξύ των κύριων θεµάτων που τέθηκαν στις διαπραγµατεύσεις, συγκαταλέγονται 
τα ζητήµατα που απασχολούσαν ανέκαθεν το Κοινοβούλιο, όπως τα χαµηλά 
ανώτατα όρια του τοµέα 4, το επίπεδο των πληρωµών και η δηµοσιονοµική εκτέλεση 
της πολιτικής για τη συνοχή. Ανέκυψαν επίσης νέες χρηµατοδοτικές ανάγκες, όπως 
το µέσο επισιτιστικής διευκόλυνσης και το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαµψης για την 
αντιµετώπιση της κάµψης της οικονοµίας. Το ΕΚ υπογράµµισε επίσης την ανάγκη για 
επαρκείς πόρους για τις προτεραιότητές του, όπως η κλιµατική µεταβολή, η 
ανταγωνιστικότητα για τη µεγέθυνση και την απασχόληση και µια κοινή πολιτική για 
τη µετανάστευση. 
Το Κοινοβούλιο άσκησε σκληρή κριτική για το ΠΣΠ, όσον αφορά το χαµηλό επίπεδο 
των πληρωµών σε ποσοστό του ΑΕΕ. Σηµειώθηκε µια άνευ προηγουµένου πτώση 
κατά 3% στο επίπεδο των πληρωµών µεταξύ του προϋπολογισµού του 2008 όπως 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το ∆εκέµβριο του 2007, και του ΠΣΠ του 2009. Η 
µείωση αυτή αφορά κυρίως την πολιτική συνοχής, αλλά επίσης τους τοµείς για τα 
θέµατα των πολιτών και τις εξωτερικές ενέργειες. Μετά τις περικοπές του 
Συµβουλίου, το ΕΚ αύξησε το επίπεδο όλων των τοµέων πάνω από το επίπεδο του 
ΠΣΠ, µε τις περισσότερες από τις προτεινόµενες πρόσθετες πληρωµές να αφορούν 
τους τοµείς 1 και 3. 
Τέλος, οι πιστώσεις πληρωµών στον προϋπολογισµό του 2009 αντιπροσώπευαν 
µικρή αύξηση έναντι του προϋπολογισµού του 2008 (συµπεριλαµβανοµένων των 
διορθωτικών προϋπολογισµών που εγκρίθηκαν το 2008). Ως προϋπόθεση για να 
συµφωνήσει επί του προϋπολογισµού, το ΕΚ ζήτησε την επιτάχυνση και την 
απλούστευση της εκτέλεσης των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου 
συνοχής. Τούτο επισηµοποιήθηκε µε κοινή δήλωση για την εκτέλεση στον τοµέα 
της πολιτικής για τη συνοχή, µε την οποία ζητούνταν κατάλληλα µέτρα εφαρµογής σε 
πολιτικό και σε τεχνικό επίπεδο. Το ΕΚ και το Συµβούλιο ζήτησαν επίσης από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει σύντοµα τις καθοριστικότερες πτυχές των συστηµάτων 
διαχείρισης και ελέγχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των ενδιάµεσων 
πληρωµών. Επιπλέον, σε µονοµερή δήλωσή του, το ΕΚ εξέφρασε τις ανησυχίες 
του για το χαµηλό επίπεδο δηµοσιονοµικής εκτέλεσης και πληρωµών στην πολιτική 
συνοχής, που δεν επέτρεψε στην ΕΕ να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της, ιδιαίτερα 
στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης.  
Όσον αφορά τη συνεισφορά της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαµψης, που 
ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ περίπου, το ΕΚ τάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης του Π∆Π, 
προκειµένου να δοθεί πρόσθετη ώθηση στην οικονοµία µε 5 δισ. ευρώ (που θα 
διατεθούν από µη χρησιµοποιηθέντα κονδύλια). Η χρηµατοδότηση αυτή αφιερώθηκε 
σε ενεργειακά έργα του τοµέα 1. Στον τοµέα 2 διατέθηκε για την ανάπτυξη των 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση των 
ενεργειών σε σχέση µε τις «νέες προκλήσεις» που ορίζονται στο πλαίσιο του 
διαγνωστικού ελέγχου της γεωργικής πολιτικής. Στο σηµείο αυτό επιτεύχθηκε 
συµφωνία κατά τον τριµερή διάλογο τον Απρίλιο του 2009. 
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Όσον αφορά τον τοµέα 4, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά 
σε απρόβλεπτες κρίσεις είναι άκρως περιορισµένη και δεσµεύτηκε να προβεί σε 
γενική αξιολόγηση της κατάστασης στον τοµέα 4α, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο. 
Η έκθεση αξιολόγησης αναµένεται το Σεπτέµβριο του 2009.  
Το ΕΚ πέτυχε συµφωνία για τη χρηµατοδότηση της επισιτιστικής διευκόλυνσης, 
που αποσκοπεί στην εξασφάλιση γρήγορης αντίδρασης στη ραγδαία άνοδο των 
τιµών στις αναπτυσσόµενες χώρες. Συµφωνήθηκε ρύθµιση για τη χρηµατοδότηση 
της επισιτιστικής διευκόλυνσης από τον τοµέα 4 αντί του τοµέα 2. Αποφασίστηκε να 
διατεθεί ποσό 1 δισ. ευρώ για τριετή περίοδο (2008-2010) και, προκειµένου να 
αποφευχθεί η υπονόµευση υπαρχουσών ενεργειών και προτεραιοτήτων που 
χρηµατοδοτούνται από το αποθεµατικό έκτακτης ανάγκης, αποφασίστηκαν επίσης η 
αύξηση του ανώτατου ορίου του τελευταίου για το 2008 µε την προσαρµογή του στη 
∆Σ, η κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας και η ανακατανοµή των απρογραµµάτιστων 
πιστώσεων του Μέσου Σταθερότητας. Επίσης, µε κοινή δήλωση σχετικά µε την 
επισιτιστική διευκόλυνση, η Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει συνέπεια και 
συµπληρωµατικότητα προς το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξη (ΕΤΑ). 
Όσον αφορά τους οργανισµούς, ζητήθηκε µε κοινή δήλωση η σύσταση 
διοργανικής οµάδας εργασίας, η οποία τελικά συστάθηκε το ∆εκέµβριο του 2008. 

Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να προβάλει περισσότερο ορισµένες ενέργειες της 
ΕΕ, µε τη δηµιουργία ειδικών γραµµών του προϋπολογισµού για την κλιµατική 
αλλαγή, τη Νοµοθετική Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, τη Γεωργία, τη στρατηγική 
ΕΕ Βαλτικής Θάλασσας, και την προσαρµογή του αλιευτικού στόλου στην αύξηση 
των τιµών των καυσίµων. 

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ανακοίνωσε έγκαιρα στις υπηρεσίες της Επιτροπής τις 
προθέσεις του όσον αφορά τα δοκιµαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, προκειµένου να γίνει διεξαχθεί πιο έγκαιρα και οµαλά η διαδικασία λήψης 
των σχετικών αποφάσεων. 

 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
Ο προϋπολογισµός του Κοινοβουλίου του 2009 προσαρµόστηκε σε διάφορα σηµεία 
του, ώστε να καλυφθούν σηµαντικές καταστατικές αλλαγές, δηλ. η θέσπιση του 
Καθεστώτος των βουλευτών και το νέο Καθεστώς των κοινοβουλευτικών βοηθών, 
καθώς επίσης η ακύρωση των πιστώσεων που είχαν προγραµµατιστεί αρχικά σε 
συνέχεια ορισµένων διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας.  Επίσης, έγιναν 
προβλέψεις ενόψει των εκλογών του 2009, ιδιαίτερα όσον αφορά δραστηριότητες 
στον τοµέα της επικοινωνίας. ∆ροµολογήθηκε δοκιµαστικό σχέδιο για «βελτιωµένη 
συνεργασία» µεταξύ της COBU και του Προεδρείου του Κοινοβουλίου. Επίσης, για 
πρώτη φορά, υποβλήθηκε, ως βάση για τις συζητήσεις, ολοκληρωµένη («αναλυτική») 
επισκόπηση των επιπέδων στελέχωσης, όπως είχε ζητήσει η BUDG. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 
TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.216 105.684.048.940 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 
TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.334 113.845.815.415 128.409.846.987 120.346.758.612 127.692.861.009 118.223.954.634 128.717.766.518 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. This 
aims at better identifying the actual impact of 
every actor on the budgetary procedure's figures 
regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.979 129.149.656.468 120.346.758.612 130.569.639.385 115.771.282.245 

Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 
TOTAL 136.211.000.000 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.049 116.546.062.329 133.251.557.913 114.324.628.243 135.167.926.527 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 
TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.474 133.845.980.852 116.096.062.329 
Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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ABB (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) / ABM 
(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

Η εγγραφή στον προϋπολογισµό βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΒ) έχει ως κύριο στόχο την καθιέρωση µιας 
αντίληψης αποδοτικότητας στην εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισµό, ώστε να παρέχεται ένα 
σαφές πλαίσιο για την ερµηνεία των πολιτικών προτεραιοτήτων και στόχων της Επιτροπής.  
ΑΒΒ είναι η ολοκληρωµένη δηµοσιονοµική και οικονοµική διαχείριση µε βάση δραστηριότητες στενά 
συνδεδεµένες µε τις πολιτικές προτεραιότητες και τους στόχους της Επιτροπής. Η διάθεση και διαχείριση 
των πόρων γίνεται µε βάση προκαθορισµένες πολιτικές προτεραιότητες. Υπάρχουν περί τις 270 
δραστηριότητες ταξινοµηµένες σε 31 τοµείς πολιτικής. 
Κατά την Επιτροπή, η διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ) «αποσκοπεί στην ταυτόχρονη λήψη 
αποφάσεων σχετικά µε τις πολιτικές προτεραιότητες και τους αντίστοιχους πόρους, σε όλα τα 
οργανωτικά επίπεδα. Τούτο επιτρέπει τη διάθεση πόρων για πολιτικές προτεραιότητες και, αντίστροφα, 
τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις πολιτικές προτεραιότητες, πλήρως τεκµηριωµένων όσον αφορά τις 
απαιτήσεις σε πόρους.» Η ABB συνδυάζει στρατηγικό σχεδιασµό και εγγραφή στον προϋπολογισµό, 
επιχειρησιακό προγραµµατισµό και διαχείριση, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων, αξιολόγηση και 
εσωτερικό έλεγχο. Το µέσο που απαιτείται για το συνδυασµό όλων αυτών των στοιχείων κατά τρόπο 
συνεπή και συστηµατικό είναι ο κύκλος στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού (SPP). 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

Οι οργανισµοί της ΕΕ είναι φορείς µε ξεχωριστή νοµική υπόσταση, στους οποίους ανατίθενται εξουσίες 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Υπόκεινται σε ξεχωριστή απαλλαγή από 
την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. Υπάρχουν δύο τύποι αποκεντρωµένων οργανισµών. 
Οι εκτελεστικοί οργανισµοί είναι νοµικά πρόσωπα, κατά την κοινοτική νοµοθεσία, τα οποία 
συγκροτούνται µε απόφαση της Επιτροπής και στα οποία είναι δυνατόν να µεταβιβάζονται εξουσίες για 
την εκτέλεση, εν όλω ή εν µέρει, ενός κοινοτικού προγράµµατος ή σχεδίου για λογαριασµό της 
Επιτροπής και µε δική της ευθύνη, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου, της 
19ης ∆εκεµβρίου 2002. 
Σε αντίθεση µε τους εκτελεστικούς οργανισµούς, οι αποκεντρωµένοι (ή ρυθµιστικοί ή παραδοσιακοί) 
οργανισµοί δεν βρίσκονται υπό τον άµεσο έλεγχο της Επιτροπής αλλά ελέγχονται και από τα κράτη µέλη, 
µέσω του διοικητικού τους συµβουλίου. Οι αποκεντρωµένοι κοινοτικοί οργανισµοί έχουν δική τους νοµική 
προσωπικότητα. Συγκροτούνται µε πράξη παράγωγου δικαίου για την επιτέλεση συγκεκριµένου 
τεχνικού, επιστηµονικού ή διαχειριστικού έργου, που καθορίζεται στη σχετική κοινοτική πράξη. Σήµερα 
υπάρχουν περίπου 20 παραδοσιακοί οργανισµοί. 
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΟΨΕΙΣ 

Οι ετήσιες συνόψεις αφορούν τη συνοχή (διαρθρωτικά ταµεία και ταµείο συνοχής) και τις γεωργικές 
πολιτικές. Μολονότι, σύµφωνα µε το άρθρο 274 της Συνθήκης ΕΚ, υπεύθυνη για την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου το 80% των συνολικών δαπανών (γεωργία και 
διαρθρωτικές ενισχύσεις) το διαχειρίζονται οι διοικήσεις των κρατών µελών (η λεγόµενη «επιµερισµένη 
διαχείριση»). Η νοµική υποχρέωση (∆Σ και δηµοσιονοµικός κανονισµός) των κρατών µελών να 
υποβάλλουν στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο ετήσια σύνοψη των διαθέσιµων ελέγχων και δηλώσεων 
αποσκοπεί στη βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και στη βελτίωση της 
λογοδοσίας των κρατών µελών. Οι ετήσιες συνόψεις υποβλήθηκαν για πρώτη φορά έως τις 15 
Φεβρουαρίου 2008 (για το έτος 2007). Αντίστοιχα, οι «εθνικές δηλώσεις διαχείρισης» που υποστηρίζει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραµένουν προαιρετικές πρωτοβουλίες λίγων κρατών µελών. 
 

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΓΠ) 

Πρώτος στόχος της ΚΓΠ, που καθιερώθηκε το 1962, ήταν η διασφάλιση του επισιτισµού µε µια πολιτική 
στήριξης των τιµών και µια απεριόριστη εγγύηση αγοράς.  
∆εδοµένου ότι λόγω της ΚΓΠ άρχισαν να δηµιουργούνται διαρκώς µεγαλύτερα πλεονάσµατα, από το 
1988 και µετά έχουν γίνει διάφορες µεταρρυθµίσεις. Η µεταρρύθµιση του 1992 αποτέλεσε σηµείο 
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καµπής, µε την αντικατάσταση ενός συστήµατος προστασίας µέσω των τιµών από ένα σύστηµα 
αντισταθµιστικής εισοδηµατικής στήριξης. 
Η µεταρρύθµιση του 2003 καθιέρωσε νέες αρχές, όπως: 
- η αποσύνδεση των ενισχύσεων από τις παραγόµενες ποσότητες (µε µέρος της ενίσχυσης να 
καταβάλλεται ως σταθερή και ενιαία πληρωµή), 
- πολλαπλή συµµόρφωση, που εξαρτά τις ενιαίες πληρωµές από την τήρηση µιας σειράς κριτηρίων 
στους τοµείς του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της καλής µεταχείρισης των ζώων, 
- διαφοροποίηση, που επιτρέπει τη µεταφορά της χρηµατοδότησης από τον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ 
(πολιτική για την αγορά και ενισχύσεις) στον δεύτερο (αγροτική ανάπτυξη) 
- µηχανισµός δηµοσιονοµικής πειθαρχίας (µε τον καθορισµό ανώτατου ορίου στις δαπάνες στήριξης της 
αγοράς και τις άµεσες ενισχύσεις µεταξύ του 2007 και του 2013). 
Στις 20 Νοεµβρίου 2008, οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε τον 
διαγνωστικό έλεγχο της ΚΓΠ. Με τη δέσµη µέτρων της συµφωνίας καταργείται η αγρανάπαυση, 
αυξάνονται σταδιακά οι ποσοστώσεις γάλακτος και καταργούνται το 2015, η παρέµβαση στην αγορά 
µετατρέπεται σε σωστό δίχτυ ασφαλείας, και αυξάνεται η διαφοροποίηση. 
 

ΚΕΠΠΑ: ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας (ΚΕΠΠΑ) θεσπίστηκε ως δεύτερος πυλώνας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και διέπεται από τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που υπογράφηκε 
στο Μάαστριχτ το 1992. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ, που τέθηκε σε ισχύ το 1999,  επέφερε ορισµένες 
σηµαντικές αλλαγές, έκτοτε δε έχουν σηµειωθεί πολυάριθµες εξελίξεις στην ΚΕΠΠΑ. Συµφωνήθηκε να 
δροµολογηθεί ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άµυνας (ΕΠΑΑ) στο γενικότερο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λάακεν, στις 14-15 Σεπτεµβρίου 2001, εξέδωσε δήλωση σχετικά µε την 
επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΠΑΑ, αναγνωρίζοντας επίσηµα ότι η Ένωση είναι πλέον ικανή να 
αναλαµβάνει ορισµένες επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων. 
Το άρθρο 21 της Συνθήκης του Άµστερνταµ καλεί την Προεδρία να ζητεί τη γνώµη του Κοινοβουλίου 
σχετικά µε τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να 
απευθύνει ερωτήσεις ή να διατυπώνει συστάσεις προς στο Συµβούλιο. 
Με βάση τη διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999, τα κράτη µέλη πρέπει να συντάσσουν ετήσιο 
έγγραφο του Συµβουλίου σχετικά µε τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, 
συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Το Κοινοβούλιο απαντά άµεσα στο Συµβούλιο, µε την ετήσια έκθεση και το ψήφισµά του 
σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ. Ο πολιτικός αυτός διάλογος ολοκληρώνεται µε κοινές συνεδριάσεις 
συνδιαλλαγής που διεξάγονται τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 43 της 
διοργανικής συµφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. 
Επίσης, το άρθρο 42 της διοργανικής συµφωνίας καθιερώνει την ακόλουθη κατανοµή των δαπανών της 
ΚΕΠΠΑ στον προϋπολογισµό: 
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, πρόληψη, επίλυση και σταθεροποίηση συγκρούσεων, 
παρακολούθηση και υλοποίηση των διαδικασιών ειρήνευσης και ασφάλειας, 
- µη διάδοση και αφοπλισµός, 
- επείγουσες δράσεις,, 
- προπαρασκευαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης, 
- ειδικοί απεσταλµένοι της ΕΕ. 
Ορίζει επίσης ειδικό ανώτατο όριο για την ΚΕΠΠΑ (1,740 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007—20013, όπου 
οι δαπάνες για επείγουσες δράσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20 % του ποσού αυτού για όλη τη 
διάρκεια της περιόδου. 
 

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΕΠΓ) 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) αποσκοπεί στην καθιέρωση ειδικών σχέσεων µε τις γειτονικές 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της νότιας Μεσογείου και του νότιου Καυκάσου, για τις οποίες δεν 
υπάρχει προοπτική ένταξης. 
Η ΕΠΓ επικεντρώνεται στην προώθηση της δηµοκρατίας, της ελευθερίας, της ευηµερίας, της ασφάλειας 
και της σταθερότητας, και ταυτόχρονα καλλιεργεί τις υπάρχουσες σχέσεις µε τις διάφορες γειτονικές 
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χώρες. 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r17002.htmhttp://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r14104.htm
Η πολιτική εφαρµόζεται µε διµερή σχέδια δράσης, συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (PCA) 
και συµφωνίες ευρωµεσογειακής σύνδεσης. 
Οι γειτονικές χώρες επωφελούνται από οικονοµική και τεχνική βοήθεια, κυρίως µε τον ευρωπαϊκό 
µηχανισµό γειτονίας και εταιρικής σχέσης  (ENPI) για την περίοδο 2007-2013 (που αντικαθιστά τα 
προγράµµατα TACIS και MEDA τα οποία εφαρµόστηκαν στο διάστηµα 2000 έως 2006, διατηρώντας 
ωστόσο ως κεντρικό στοιχείο τη διαφοροποίηση µεταξύ γειτονίας της ΕΕ «προς ανατολάς» και «προς 
νότο»). 
Το Κοινοβούλιο δεν καλείται σε διαβούλευση σε κανένα στάδιο της προετοιµασίας των σχεδίων δράσης. 
Ωστόσο, οι εκτεταµένες νοµοθετικές, δηµοσιονοµικές και ελεγκτικές εξουσίες που διαθέτει του 
επιτρέπουν να διαδραµατίσει ένα ρόλο. 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

http://ec.europa.eu/youth/glossary/word322_en.htmΤο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία είναι 
πολιτικό µέσο που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2005, ως µέρος της αναθεωρηµένης 
στρατηγικής της Λισαβόνας, το οποίο έχει ως στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική 
βασιζόµενη στη γνώση οικονοµία στον κόσµο.  
Το Σύµφωνο για τη Νεολαία συνιστά µια σφαιρικότερη και συνεπέστερη προσέγγιση στα ζητήµατα 
νεολαίας και έχει ως στόχο την προώθηση της συµµετοχής όλων των νέων στην εκπαίδευση, την 
απασχόληση και την κοινωνία. Ήταν η πρώτη φορά που η πολιτική για τους νέους προβλήθηκε τόσο 
πολύ σε επίπεδο ΕΕ. 
 

GALILEO ΚΑΙ EIT (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) 

Το Galileo είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ένα παγκόσµιο σύστηµα ναυτιλίας που να προσφέρει 
υψηλή ακρίβεια και παγκόσµια υπηρεσία προσδιορισµού θέσης, και να ελέγχεται από πολιτικές αρχές. 
Το Galileo παρέχει υπηρεσίες αυτόνοµης ναυτιλίας και προσδιορισµού θέσης, ενώ παράλληλα µπορεί να 
λειτουργεί σε συνδυασµό µε τα GPS και GLONASS, τα δύο άλλα παγκόσµια συστήµατα δορυφορικής 
πλοήγησης. Σε πλήρη ανάπτυξη, το σύστηµα Galileo θα συνίσταται σε 30 δορυφόρους και τη σχετική 
επίγεια υποδοµή. 
Το εγχείρηµα αυτό, που ξεκίνησε το 2000, διαιρείται σε τρεις φάσεις, από τις οποίες η πρώτη 
χρηµατοδοτείται µε δηµόσια κονδύλια, οι δε δεύτερη και τρίτη (κατασκευή και ανάπτυξη) από ιδιωτική 
σύµπραξη. Το έργο είχε τελµατωθεί, λόγω της αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων παραχώρησης µε τον 
ιδιωτικό τοµέα στις αρχές του 2007. 
Για να σωθεί το έργο, το ΕΚ και το Συµβούλιο αποφάσισαν, το Νοέµβριο του 2007, να χρηµατοδοτήσουν 
την ανάπτυξη αποκλειστικά µε κονδύλια της ΕΕ, ύψους 3,48 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό που έλειπε 
ανερχόταν σε 2,4 δισ. ευρώ. Το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστηµα ραδιοπλοήγησης Galileo θα έχει τεθεί 
σε λειτουργία έως το 2013. Ο συµβιβασµός οδήγησε στην αναβολή της απόφασης σχετικά µε την 
εταιρική σχέση δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την εκµετάλλευση µετά το 2013.  
Αποστολή του EIT είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση της ικανότητας καινοτοµίας από φορείς της 
ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας, των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας τόσο από την ΕΕ  
όσο και από τρίτες χώρες, µε τη δηµιουργία Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτοµίας (KIC) υψηλού βαθµού 
ολοκλήρωσης. 
Συνολικά, στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο προβλέπονται για το Galileo και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 3,7 δισ. ευρώ έως το 2013. Το EIT θα χρηµατοδοτείται κι αυτό 
αποκλειστικά από την Κοινότητα. 
 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΚΟΤΕΜΠΟΡΓΚ 

Η Στρατηγική της Λισαβόνας δροµολογήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το Μάρτιο του 2000. Είχε ως 
στόχο να καταστήσει, έως το 2010, την Ευρωπαϊκή Ένωση την πλέον ανταγωνιστική και δυναµική 
οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, ικανή για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r17002.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r14104.htm
http://ec.europa.eu/youth/glossary/word322_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/glossary/word322_en.htm


 

DV\785929EL.doc     62/63  

καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Κατά τη σύνοδο κορυφής του 
Γκότεµποργκ τον Ιούνιο του 2001, προστέθηκε ένας τελευταίος στόχος, η περιβαλλοντική αειφορία. 
Η Στρατηγική της Λισαβόνας έχει λοιπόν τρεις πυλώνες: 
- έναν οικονοµικό πυλώνα, για την προετοιµασία της µετάβασης σε µια ανταγωνιστική οικονοµία της 
γνώσης 
- έναν κοινωνικό πυλώνα, για τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου µε την επένδυση 
σε ανθρώπινους πόρους και την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, και 
- έναν περιβαλλοντικό πυλώνα, που προστέθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο 
Γκότεµποργκ. 
Καταρτίστηκε ένας κατάλογος στόχων. ∆εδοµένου ότι τα κράτη µέλη έχουν σχεδόν αποκλειστική 
αρµοδιότητα, καθιερώθηκε ανοικτή µέθοδος συντονισµού (OMC) µε τα εθνικά σχέδια δράσης. 
Η µεσοπρόθεσµη αναθεώρηση που διεξήχθη το 2005 φανέρωσε ανεπαρκή αποτελέσµατα. Η 
Στρατηγική της Λισαβόνας δροµολογήθηκε εκ νέου και αναπροσανατολίστηκε στην επίτευξη πιο ισχυρής 
και βιώσιµης µεγέθυνσης και στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η δε 
διαδικασία συντονισµού απλουστεύτηκε µε ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τη µεγέθυνση 
και την απασχόληση.  
 

ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Π∆Π) 2007-2013  

 Βλ. Μέρος 2 για την τεχνική προσαρµογή στις δηµοσιονοµικές προοπτικές, τους τοµείς και τα 
µέσα για την αύξηση της ευελιξίας, όπως το Μέσο Ευελιξίας, το Ταµείο Συνοχής και το Αποθεµατικό 
Έκτακτης Ανάγκης.   
 
 
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PEACE II ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Το πρόγραµµα PEACE II σχεδιάστηκε για την παγίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρεια 
ιρλανδία, µε τη χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του στόχου 1 των διαρθρωτικών ταµείων (περίοδος 2000-
2006), που προωθεί την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρµογή των περιφερειών µε αναπτυξιακή 
υστέρηση, δηλ. εκείνων στις οποίες το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι κάτω του 75% του µέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όπως και το PEACE I (1995-99), που είχε προηγηθεί, το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 
προόδου προς την κατεύθυνση µιας ειρηνικής, σταθερής κοινωνίας και την προώθηση της συµφιλίωσης 
στην περιοχή. 
 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Το άρθρο 49, παράγραφος 6 του δηµοσιονοµικού κανονισµού ορίζει τα πρότυπα σχέδια και τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες ως εξής:  
- δοκιµαστικά σχέδια πειραµατικού χαρακτήρα µε σκοπό τη δοκιµή του εφικτού µιας ενέργειας και της 
χρησιµότητάς της. Οι σχετικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι δυνατόν να εγγράφονται στον 
προϋπολογισµό επί όχι περισσότερα από δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη,  
- προπαρασκευαστικές ενέργειες στους τοµείς της εφαρµογής των συνθηκών, µε σκοπό την 
προετοιµασία προτάσεων για την έγκριση µελλοντικών ενεργειών. Οι σχετικές πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων είναι δυνατόν να εγγράφονται στον προϋπολογισµό επί όχι περισσότερα από τρία 
διαδοχικά οικονοµικά έτη. 
Απαιτεί επίσης να επισυνάπτονται στον προϋπολογισµό η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που έχουν 
επιτευχθεί στο πλαίσιο εκτελούµενων σχεδίων/ενεργειών, και η προβλεπόµενη συνέχεια. 
Στη ∆ιοργανική Συµφωνία προβλέπεται ότι κατά την παρουσίαση του ΠΣΠ η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη: 
«τις δυνατότητες δροµολόγησης νέων τοµέων πολιτικής µε πιλοτικά σχέδια ή/και νέες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες.» Περιορίζει το συνολικό ποσό των πιστώσεων για δοκιµαστικά σχέδια 
σε 40 εκατ. ευρώ κατά µέγιστο ανά οικονοµικό έτος· το ποσό για προπαρασκευαστικές ενέργειες 
περιορίζεται σε 50 εκατ. ευρώ για νέες ενέργειες, ενώ το ποσό για το σύνολο των ενεργειών περιορίζεται 
σε 100 εκατ. ευρώ. 
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ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (RAL) 

RAL είναι γαλλικά αρχικά για το ‘Reste à liquider’, που αναφέρεται σε δηµοσιονοµικές υποχρεώσεις οι 
οποίες δεν έχουν χρησιµοποιηθεί (δαπανηθεί) ακόµη. Από τεχνική άποψη, πρόκειται για πιστώσεις που 
έχουν δεσµευτεί αλλά δεν έχουν καταβληθεί ακόµη. Προκύπτουν κυρίως από την ύπαρξη πιστώσεων 
που προορίζονται για την εγγραφή πολυετών παρεµβάσεων στον προϋπολογισµό. Τα φυσιολογικά RAL 
πρέπει να διακρίνονται από τα µη φυσιολογικά. 
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Ως αξιοποίηση του χρήµατος µπορεί να οριστεί η σχέση µεταξύ του τι αξίζει κάτι, για παράδειγµα ένα 
προϊόν ή µια δηµόσια  παρέµβαση, και του πόσα χρήµατα δαπανώνται γι ‘αυτό. 
Σε επίπεδο ΕΚ, η λεγόµενη «αξιοποίηση του χρήµατος» αποτέλεσε καινοτοµία της διαδικασίας του 
προϋπολογισµού του 2007, που είχε ως στόχο τη βελτίωση της αποτίµησης των προγραµµάτων της ΕΕ 
και τον λεπτοµερή έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις προτεραιότητες του 
Κοινοβουλίου και τα θεσµικά προνόµιά του. Αργότερα συµφωνήθηκε κοινή δήλωση µε την Επιτροπή 
σχετικά µε την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού, και τονίστηκε ότι ο γενικός στόχος αυτού του 
εγχειρήµατος είναι να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη αξιοποίηση του χρήµατος για τους πολίτες της ΕΕ και να 
ανταποκριθεί η ΕΕ στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει, µε τη βέλτιστη κατανοµή των πιστώσεων· 
Συνδέεται επίσης µε τη διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων (∆Β∆) (βλ. πιο πάνω), που αποσκοπεί στην 
παροχή ολοκληρωµένης εικόνας της απόδοσης και του κόστους των διαφόρων πεδίων πολιτικής, 
περιλαµβανοµένων τόσο των λειτουργικών, όσο και των διοικητικών πόρων. 
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