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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση περί θέσπισης προγράμματος ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης με τη 
χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής για έργα στον τομέα της ενέργειας
αποτελεί τμήμα του Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης που προβλέπει τη διάθεση 30 δισ.
ευρώ (EUR 30.000.000.000).

Η παρούσα πρόταση συνδέεται με την πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της ανάπτυξης 
της υπαίθρου και την ευρυζωνική υποδομή στις αγροτικές περιοχές. Το συνολικό ύψος του 
ποσού που θα διατεθεί ανέρχεται σε 5 δισ. ευρώ εκ των οποίων3.5 δισ. ευρώ θα διατεθούν 
στον τομέα της ενέργειας και 1.5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Όπως ανέφερε η Επιτροπή στην πρότασή της, "έχει ήδη υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του 
Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2007-2013 προκειμένου να καταστούν διαθέσιμοι 
πρόσθετοι πόροι στο πλαίσιο του τομέα 1Α σεβόμενη τα συνολικά ποσά που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 20061 για δημοσιονομική πειθαρχία και 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (...).  Η Επιτροπή "προτείνει σήμερα τη μεταφορά πόρων που 
έχουν παραμείνει αδιάθετοι εντός των ορίων του τομέα 2 για το έτος 2008 στον τομέα 1Α 
προκειμένου να προικοδοτηθούν με ποσόν ύψους 3.5 δισ. ευρώ τα προγράμματα στον τομέα της 
ενέργειας (1.5 δισ. ευρώ το 2009 και 2 δισ. ευρώ το 2010)"

εκατομμύρια ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Είδος δαπάνης
Τμήμα 
αριθ. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο

Επιχειρησιακές δαπάνες

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1 α 1.498,8 1.998,8 3.497,6

Πιστώσεις πληρωμών 
(ΠΠ) β 75 1.012 750 1.024 362 212 62,6 3.497,6

Διοικητικές δαπάνες περιλαμβανόμενες στο ποσό αναφοράς

Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (ΜΔΠ) 8.2.4 γ 1,2 1,2 2,4

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ ΠΠΟΟΣΣΟΟ ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων α+γ 1.500 2.000 3.500

Πιστώσεις πληρωμών β+γ 76,2 1.013,
2 750 1024 362 212 62,6 3.500

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι υπάρχου 18 ακόμη εκατ. ευρώ διοικητικών 
δαπανών που δεν έχουν περιληφθεί στο ποσό αναφοράς και θα επιθυμούσε να παράσχει η 
Επιτροπή διευκρινίσεις σε σχέση με τις διοικητικές δαπάνες της πρότασης.

                                               
1 COM (2008)0859 της 10.12.2008
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Αν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008 διέκειτο ευνοϊκά στην πρωτοβουλία, 
το Συμβούλιο Υπουργών δεν έχει ακόμη καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Η Επιτροπή 
Προϋπολογισμών έχει ήδη κατ' επανάληψη τονίσει την ανάγκη αναθεώρησης του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Η παρούσα πρόταση κανονισμού δημιουργεί ένα Πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση έργων 
στον τομέα της ενέργειας που μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη, την 
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου.

Ο κατάλογος των επιλέξιμων προγραμμάτων που προτείνει η Επιτροπή έχει αναθεωρηθεί σε 
πλαίσιο Συμβουλίου, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των κρατών μελών που 
ζητούσαν έναν εκτενέστερο κατάλογο προγραμμάτων.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής. Παρά τη μεγάλη 
δημοσιονομική προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της 
ΕΕ, τα προγράμματα αυτά είναι τόσο αξιόλογα από οικονομικής πλευράς και από πλευράς 
ανάκαμψης που θα έπρεπε να υλοποιηθούν με κάθε δυνατό τρόπο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο Παράρτημα της πρότασης της Επιτροπής που 
διενεμήθησαν στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Συμβουλίου 
στις 19 Φεβρουαρίου 2009, ο συντάκτης δεν μπορεί να προβεί σε σχόλια σχετικά με το 
ακριβές ποσόν που χρειάζεται για τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Ως προς την προέλευση των πόρων για προγράμματα στον τομέα της ενέργειας για τα έτη 
2009-2010, ο συντάκτης εκφράζει αμφιβολίες σε σχέση με τον τρόπο που θα μπορούσε να 
συμβιβαστεί η πηγή αυτή με έναν πιθανό κίνδυνο να παρουσιάσουν απότομη πτώση στο 
μέλλον οι τιμές γεωργικών προϊόντων (όπως η τιμή του γάλακτος) γεγονός που θα απαιτήσει 
διάθεση ποσών υπέρ του αγροτικού τομέα βραχυπρόθεσμα.

Μέχρι σήμερα, ο συντάκτης γνωμοδότησης εξακολουθεί να μη γνωρίζει κάτι σε σχέση με μια 
συγκεκριμένη συμφωνία σε πλαίσιο Συμβουλίου ιδίως όσον αφορά το τελικό ποσόν που θα 
αφιερωθεί στο πρόγραμμα. Στο στάδιο αυτό είναι κατανοητό ότι η απόφαση βρίσκεται 
σήμερα στα χέρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 19-20 Μαρτίου 2009.

Ορισμένες τροπολογίες ενδέχεται ωστόσο να έχουν ήδη υποβληθεί στην πρόταση της 
Επιτροπής, έχοντας κατά νου ότι ο στόχος της διαπραγμάτευσης θα μπορούσε να αλλάξει 
εντός των ημερών.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αφορούν τη συμβατότητα του ποσού αναφοράς με το ΠΔΠ. Ο 
συντάκτης θεωρεί, όπως και η Επιτροπή, ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση του ΠΔΠ 
προκειμένου να εξευρεθούν οι πιστώσεις που θα καλύψουν τα 3,5 εκατ. ευρώ για 
προγράμματα στον τομέα της ενέργειας.

Ο συντάκτης επιμένει επίσης στην ανάγκη να μη στερηθεί ο τομέας 2 όλων των πιθανών 
περιθωρίων, δεδομένου ότι η κατάσταση στις αγορές γεωργικών προϊόντων είναι εντελώς 
ασταθής. Καμία πολιτική της ΕΕ δεν θα έπρεπε να θιγεί από την έναρξη υλοποίησης 
προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας, αλλά θα έπρεπε αντίθετα να χρηματοδοτηθεί κατά 
τον δέοντα τρόπο.
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Επιπλέον, ο συντάκτης επιμένει στο γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις σε πλαίσιο Συμβουλίου 
πρέπει να καταλήξουν σε μια σαφή, συνολική και λεπτομερή χρηματοδοτική πρόταση και να 
παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά τις οποιεσδήποτε επιπτώσεις στον ετήσιο 
προϋπολογισμό. Υποβάλλει ως εκ τούτου μια τροπολογία υπενθυμίζοντας στην ανάγκη 
αναφοράς στο σημείο 38 του ΙΙΑ της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη διαδικασία 
προϋπολογισμού.

Μια άλλη τροπολογία του συντάκτη αφορά την υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει 
έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση στην οποία θα προβαίνει στις αρχές 
κάθε οικονομικού έτους όσον αφορά την πρόταση ή μη αποδεσμεύσεων σε σχέση με τις 
προβλεπόμενες πιστώσεις που θα διατίθενται εκ νέου για το Πρόγραμμα.

Τέλος, ο συντάκτης υποβάλλει μια τροπολογία με την οποία καλείται η Επιτροπή να 
ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα συστήματα ελέγχου, διαχείρισης και εποπτείας που 
θεσπίζουν τα κράτη μέλη και τα υποβάλλουν αποκλειστικά στην Επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι το ποσό αναφοράς που 
αναφέρεται στη νομοθετική πρόταση 
μπορεί να είναι συμβατό με το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο μόνο στην 
περίπτωση που το τελευταίο 
αναθεωρηθεί·

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. επαναλαμβάνει τη βούλησή του να 
διαπραγματευθεί με το Συμβούλιο 
προκειμένου να εξευρεθεί λύση σε σχέση 
με το ποσό αναφοράς· υπενθυμίζει ότι η 
οποιαδήποτε αναδιάταξη που 
ενδεχομένως θα είχε αρνητικές 
επιπτώσεις σε άλλες πολιτικές της ΕΕ 
μειώνοντας τους πόρους που τους 
αντιστοιχούν πρέπει να αποφευχθεί·

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει ότι το ετήσιο ποσό θα 
αποφασίζεται στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας προϋπολογισμού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Σημείου 38 της 
Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου
2006·

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πιστώσεις δέσμευσης υποχρεώσεων που 
αντιστοιχούν στο ποσό των 
αποδεσμευόμενων πιστώσεων λόγω ολικής 

Οι πιστώσεις δέσμευσης υποχρεώσεων που 
αντιστοιχούν στο ποσό των 
αποδεσμευόμενων πιστώσεων λόγω ολικής 
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ή μερικής μη υλοποίησης των έργων για τα 
οποία έχουν διατεθεί, μπορεί εξαιρετικά 
και σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, να ανασυσταθούν εκ νέου το 
2010 και το 2011 στις περιπτώσεις που 
είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη 
των στόχων του ΕΕΠΑ.

ή μερικής μη υλοποίησης των έργων για τα 
οποία έχουν διατεθεί, μπορεί εξαιρετικά 
και σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, να ανασυσταθούν εκ νέου το
επόμενο έτος - 2010 και το 2011
αντιστοίχως- στις περιπτώσεις που είναι 
ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των 
στόχων του ΕΕΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 κατά 
την έναρξη ενός οικονομικού έτους η 
Επιτροπή εξετάζει τις αποδεσμεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος και αξιολογεί, με γνώμονα 
τις ανάγκες, αν χρειάζεται ανασύσταση 
των πιστώσεων αυτών. Βάσει της 
αξιολόγησης αυτής η Επιτροπή είναι 
δυνατόν να υποβάλει κατάλληλες 
προτάσεις στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή, έως τις 15 
Φεβρουαρίου του εκάστοτε οικονομικού 
έτους, αναφέροντας, για κάθε θέση του 
προϋπολογισμού, τους λόγους της 
ανασύστασης των αντίστοιχων πιστώσεων.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 κατά 
την έναρξη ενός οικονομικού έτους η 
Επιτροπή εξετάζει τις αποδεσμεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος και αξιολογεί, με γνώμονα 
τις ανάγκες, αν χρειάζεται ανασύσταση 
των πιστώσεων αυτών. Βάσει της 
αξιολόγησης αυτής, που υποβάλλεται στην 
αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή, η 
Επιτροπή είναι δυνατόν να υποβάλει 
κατάλληλες προτάσεις στην αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή, έως τις 15 
Φεβρουαρίου του εκάστοτε οικονομικού 
έτους, αναφέροντας, για κάθε θέση του 
προϋπολογισμού, τους λόγους της 
ανασύστασης των αντίστοιχων πιστώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα συστήματα 
ελέγχου, διαχείρισης και εποπτείας που 
θεσπίζουν τα κράτη μέλη.

Or. en


