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A. Γενικές παρατηρήσεις

Στις 8 Ιουλίου η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων ενέκρινε τη θέση της σχετικά με 
το ΣΠ 2011, την οποία προβλέπεται να υιοθετήσει επίσημα το Συμβούλιο περί τα 
μέσα Αυγούστου, μετά την περίοδο διαβούλευσης με τα εθνικά κοινοβούλια. Η 
εισηγήτρια σημειώνει ότι, παρά το νέο διαδικαστικό και θεσμικό περιβάλλον που 
προέκυψε από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, το Συμβούλιο δείχνει απρόθυμο να 
δεχθεί τις προτεραιότητες που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον 
προϋπολογισμό του 2011. Ως συνέπεια, ο τριμερής διάλογος της 30ής Ιουνίου έφερε 
στο φως τις διαφωνίες μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό 
αρχής, χωρίς να διαπιστωθεί περιθώριο για ενδεχόμενους συμβιβασμούς.

Υπενθυμίζεται ότι η εντολή της αντιπροσωπείας του ΕΚ περιλάμβανε σημεία 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τον τριμερή διάλογο, όπως:
 δημοσιονομικές επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής 

Σταθεροποίησης,

 δημοσιονομικές επιπτώσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020,

 προγράμματα για τη νεολαία,

 οικονομική βιωσιμότητα και διαχειρισιμότητα του τομέα 1Α, 

περιλαμβανομένων των αλλαγών που επέφερε η Συνθήκη της Λισσαβώνας,

 τομέας 4, περιλαμβανομένης της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Εξωτερικής Δράσης,

 τα περιορισμένα περιθώρια του ΣΠ 2011 και η ανάγκη για αναθεώρηση του 

τρέχοντος ΠΔΠ.

Το Συμβούλιο διατύπωσε μια σειρά πολιτικών μηνυμάτων που αντικατοπτρίζονται 
στη θέση του για το ΣΠ 2011:
 ο προϋπολογισμός του 2011 θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δημοσιονομική 

πειθαρχία, δηλαδή περαιτέρω μειώσεις των πιστώσεων,

 τα περιθώρια πρέπει να αυξηθούν, ώστε να γίνει δυνατή η πολιτική εξέλιξη της 

ΕΕ και η αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων,

 ο όγκος των πιστώσεων πληρωμών πρέπει να παρακολουθείται στενά και να 

συγκρατηθεί.

Συνολικά, το Συμβούλιο ψήφισε τη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
στο ΣΠ 2011 κατά 788 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας την αύξηση σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του 2010 μόλις στο 0,21% (σε σύγκριση με το ήδη περιορισμένο 
0,77% που πρότεινε η Επιτροπή).
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Από την πλευρά των πληρωμών, το Συμβούλιο εφαρμόζει σημαντικές περικοπές σε 
όλους τους τομείς, προτείνοντας τη συνολική μείωσή τους κατά 3,6 δισεκ. ευρώ, στα 
126 δισεκ. 538 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η θέση του Συμβουλίου παρουσιάζει μια 
διαφορά μεγαλύτερη των 15 δισεκ. ευρώ μεταξύ πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
και πιστώσεων πληρωμών.

Β. Η κατάσταση ανά τομέα

Θέση του Συμβουλίου
Διαφορά από το ΣΠ

2011
(ποσό)

Διαφορά από τον 
προϋπολογισμό

2010(περιλ. οι ΔΠ 1 και 
2)(%)

Ονομασία

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πιστώσεις 
πληρωμών

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πιστώσεις 
πληρωμών

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

Πιστώσεις 
πληρωμών

Περιθώριο 
έως το 

ανώτατο 
όριο του 

ΔΠ

1. Βιώσιμη ανάπτυξη

1α. Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη 
και απασχόληση 12 890 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -841 140 000 -10.25 -1.10 96 697 730

Ευρωπαϊκό ταμείο για την 
εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης 500 000 000 0 0 -50 000 000

Σύνολο 1α 13 390 302 270 11 218 574 170 -46 550 000 -891 140 000 -9.91 -1.10 96 697 730

1β. Συνοχή για ανάπτυξη και 
απασχόληση 50 970 093 784 41 465 796 740 0 -1 075 000 000 +3.21 +13.97 16 906 216

Σύνολο 1 (περιλ. ΕΤΠ) 64 360 396 054 52 684 370 910 -46 550 000 -1 966 140 000 +0.17 +10.39 113 603 946

2. Προστασία και διαχείριση των 
φυσικών πόρων 59 011 601 738 57 314 977 696 -474 646 651 -820 707 600 -0.82 -1.41 1 326 398 262

εκ των οποίων δαπάνες συνδεόμενες με 
την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 43 277 214 300 43 181 073 758 -470 187 600 -475 687 600 -1.24 -1.19 1 189 375 700

3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια 
και δικαιοσύνη

3α. Ελευθερία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη

1 124 342 740 802 963 740 -10 910 000 -49 610 000 +11.71 +8.72 81 657 260

3β. Ιθαγένεια 667 977 000 619 674 000 +160 000 -19 305 000 0 -6.02 15 023 000

Σύνολο 3 1 792 319 740 1 422 637 740 -10 750 000 -68 915 000 +7.04 +1.77 96 680 260

4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 8 265 929 377 7 010 864 867 -93 740 000 -387 899 000 +4.74 -7.00

Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας 253 860 000 0 0 -203 000 000 +2.00 -100.00

Σύνολο 4 8 519 789 377 7 010 864 867 -93 740 000 -590 899 000 +4.65 -9.98 164 070 623

5. Διοίκηση 8 093 227 556 8 094 282 556 -162 146 733 -162 146 733 +2.47 +2.49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 141 777 334 465 126 527 133 769 -787 833 384 -3 608 808 333 +0.22 +2.91 2 023 525 535

Πιστώσεις πληρωμών σε ποσοστό του 
ΑΕΕ

1.02

1. Τομέας 1a – "Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση"

Το Συμβούλιο περικόπτει κατά 43,5 εκατ. ευρώ τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων και κατά 889 εκατ. ευρώ τις πιστώσεις πληρωμών (μείωση κατά 0,3% 
και 7,3% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το ΣΠ 2011). Οι περικοπές αυτές αφορούν 
κυρίως ορισμένα πεδία πολιτικής που συμβάλλουν άμεσα στην οικονομική ανάκαμψη 
της Ευρώπης, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και την ενθάρρυνση της 
κινητικότητας: επιχειρήσεις (-9,7 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ και -102,4 εκατ. ευρώ σε ΠΠ), 
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απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις (-1,65 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ και -63,551 εκατ. 
ευρώ σε ΠΠ), κινητικότητα και μεταφορές (-8,5 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ και -130,0 εκατ. 
ευρώ σε ΠΠ), έρευνα (-9,2 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ και -344,7 εκατ. ευρώ σε ΠΠ), 
ενέργεια (-0,9 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ και -29,0 εκατ. ευρώ σε ΠΠ), εκπαίδευση και 
πολιτισμός (-2,9 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ και -136,42 εκατ. ευρώ σε ΠΠ) και κοινωνία της 
πληροφορίας και μέσα ενημέρωσης (-8,3 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ και -67,9 εκατ. ευρώ σε 
ΠΠ).

Πρέπει να σημειωθεί ότι έγιναν περικοπές των πιστώσεων πληρωμών στα 
προγράμματα Πρόοδος, Marco Polo II και ΠΠ7 (7,45 εκατ. ευρώ στο Πρόοδος, 9 
εκατ. ευρώ στο Marco Polo II και σχεδόν 400 εκατ. ευρώ στο ΠΠ7). 

Πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι δραστικές περικοπές που έγιναν στα κονδύλια που 
καλύπτουν της προτεραιότητα του ΕΚ στο πεδίο Νεότητα-Εκπαίδευση-Κινητικότητα, 
όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών: EURES (Ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης) 
κατά 1 εκατ. ευρώ, Erasmus Mundus κατά 8 εκατ. ευρώ, πρόγραμμα δια βίου 
μάθησης κατά 25,5 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα "Άνθρωποι" κατά 100 εκατ. ευρώ.

2. Τομέας 1β "Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση"

Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ δεν τροποποιεί τις προτάσεις της 
Επιτροπής για τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Οι πιστώσεις αυτές παραμένουν, 
συνεπώς στο επίπεδο των 50,97 δισεκ. ευρώ (+3,2% σε σύγκριση με το 2010), εκ των 
οποίων 39.891.500.000 ευρώ προορίζονται για τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΕ και 
ΕΚΤ) -ποσό παρόμοιου ύψους με εκείνο του 2010- και 11.078.500.000 ευρώ για το 
Ταμείο Συνοχής.

Η θέση αυτή όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων είναι σύμφωνη με την 
κατανομή που προβλέπεται στο ΠΔΠ, λαμβανομένης υπόψη και της τεχνικής 
προσαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου του 2011 (αύξηση κατά 336 εκατ. ευρώ), 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 17 της ΔΣ.

Από την άλλη πλευρά, το Συμβούλιο υιοθέτησε μια περιοριστική στάση όσον αφορά 
τις πληρωμές, οι οποίες μειώνονται κατά 1,075 δισεκ. ευρώ σε σχέση με τις 
εκτιμήσεις της Επιτροπής για τις ανάγκες σε πληρωμές το 2011, τις οποίες το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη αξιολογήσει ως μάλλον υποβαθμισμένες3. Οι μισές 
από τις περικοπές αυτές (560 εκατ. ευρώ) αφορούν πιστώσεις της προηγούμενης 
περιόδου προγραμματισμού, και κυρίως την ολοκλήρωση έργων του Ταμείου 
Συνοχής της περιόδου 2000-2006. Όσον αφορά τις πιστώσεις της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού (2007-2013), οι κύριες περικοπές αφορούν τις πληρωμές που 
προορίζονται για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης (-328 
                                               
1 Από τα οποία περικοπές 50 εκατ. ευρώ σε πληρωμές του ΕΤΠ
2 Από τα οποία περικοπές 100 εκατ. ευρώ σε πληρωμές του προγράμματος "Άνθρωποι"
3 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την εντολή για τον 
τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011 (Α7-0183/2010)
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εκατ. ευρώ).

Η προσέγγιση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τη βραδεία εκκίνηση της εκτέλεσης του 
προγράμματος στις αρχές της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, που επιβάλλει 
την έντονη επιτάχυνσή του, ιδίως το 2011, ούτε τις περιστάσεις που σημειώνονται 
κατωτέρω και είχαν ήδη επισημανθεί στην προαναφερθείσα εντολή του 
Κοινοβουλίου για τον τριμερή διάλογο, και οι οποίες επίσης συνηγορούν σε μια πιο 
φιλόδοξη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών:
 πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, που αποσκοπούν ιδιαίτερα στη διευκόλυνση της 

διαχείρισης των κονδυλίων της Ένωσης και την επιτάχυνση των επενδύσεων· 
 το 2011 θα είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο θα έχουν εγκριθεί όλα τα 

συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την 
πραγματοποίηση ενδιάμεσων πληρωμών, και τούτο σημαίνει ότι τα προγράμματα 
θα εκτελεστούν με πλήρη ταχύτητα, δεδομένου ότι έχουν ήδη επιλεγεί σχέδια για 
ποσό μεγαλύτερο από 93 δισ. ευρώ ή 27% της συνολικής χρηματοδότησης για τη 
συγκεκριμένη περίοδο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στο τέλος Μαρτίου 
του 2010· 

 η ολοκλήρωση προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 αναμένεται να συνεχιστεί 
το 2011, και συνεπώς θα απαιτηθεί η πραγματοποίηση των τελικών πληρωμών, 
από την άλλη πλευρά όμως θα ελευθερωθούν επίσης πόροι για την περαιτέρω 
επίσπευση της εκτέλεσης των προγραμμάτων της περιόδου 2007–2013.

Συνεπώς, η μείωση των πληρωμών κατά 1,075 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την πρόταση 
της Επιτροπής, που περιορίζει την αύξηση για το 2011 στο 13,9%, δηλαδή στα 
41,466 δισεκ. ευρώ, μπορεί να χαρακτηρισθεί ανησυχητική. Πρέπει ωστόσο να 
σημειωθεί ότι το σχέδιο δήλωσης για μια συγκεκριμένη διαδικασία που αφορά 
πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 1β4 είναι απολύτως εναρμονισμένο προς 
τη θέση του Κοινοβουλίου, όπως αυτή παρουσιάσθηκε στην εντολή για τον τριμερή 
διάλογο.

3. Τομέας 2 — "Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων"

Η τάση του Συμβουλίου να χρησιμοποιεί τη γεωργία ως ταμιευτήρα από όπου αντλεί 
για την κάλυψη άλλων αναγκών επιβεβαιώνεται και πάλι, καθώς εξοικονομούνται 
474 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ και 820 εκατ. ευρώ σε ΠΠ. Μπορούμε με ασφάλεια να 
προβλέψουμε ότι το περιθώριο που δημιουργείται (1 δισεκ. 326,4 εκατ. ευρώ) θα 
χρησιμεύσει για τη χρηματοδότηση άλλων προτεραιοτήτων της ΕΕ. Αυτό συνέβη 
τέσσερις φορές τα τελευταία χρόνια (η συμφωνία επί των ετησίων προϋπολογισμών 
ήταν δυνατή μόνο μέσω της εξάντλησης των υφισταμένων περιθωρίων στους 
διάφορους τομείς του ΠΔΠ ή μέσω της προσφυγής σε αναθεώρηση, όπως 
προβλέπεται στο σημείο 23 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, χρησιμοποιώντας τα 
περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του τομέα 2).

Το τεχνητά μικρό περιθώριο που δημιουργείται έτσι από τις περικοπές στον τομέα 2 
                                               
4 Παρουσίαση και σύντομη εξέταση ενός σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού στην περίπτωση που 
οι πιστώσεις πληρωμών δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών
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κάνει πολύ δύσκολη την κατάλληλη αντιμετώπιση από την ΕΕ των κρίσεων στην 
αγορά, των επιζωοτιών, των περιόδων αστάθειας στις αγορές και των απρόσμενων 
διεθνών γεγονότων. 

Όσον αφορά τις σημαντικότατες περικοπές στις πληρωμές (820 εκατ. ευρώ, από τα 
οποία 98 εκατομμύρια από την ανάπτυξη της υπαίθρου και 38 εκατομμύρια από το 
LIFE+), είναι πολύ πιθανό να τεθεί σε κίνδυνο η εκτέλεση και των ΠΑΥ το 2011: 
πράγματι, για να υπάρξουν επαρκείς πιστώσεις για τις πληρωμές που προκύπτουν από 
αναληφθείσες υποχρεώσεις (αλλά και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος καθυστερημένων 
πληρωμών, με το συνεπαγόμενο κόστος), η Δημοσιονομική Μονάδα της Επιτροπής 
χορηγεί πρώτα πιστώσεις πληρωμών για την ικανοποίηση των νομικών υποχρεώσεων 
που έχουν ήδη αναληφθεί και που λήγουν εντός του 2011 (όπως οι προσωρινές και 
τελικές πληρωμές), εφόσον η συνολική αξία των ΠΑΥ που θα έχουν πράγματι 
υπογραφεί θα είναι μικρότερη από εκείνην των ΠΑΥ που είναι εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό. Οι εκτεταμένες περικοπές των ΠΠ ενδέχεται να ωθήσουν τις 
Δημοσιονομικές Μονάδες να επιβραδύνουν τον ρυθμό υπογραφής νέων νομικών 
υποχρεώσεων, ιδίως στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της δαπάνης για την ΚΓΠ επί του συνολικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ μειώνεται διαρκώς, από σχεδόν 75% το 1985 σε 
προβλεπόμενο 39,3% το 2013, ενώ η μείωση της δαπάνης του προϋπολογισμού για 
μέτρα στην αγορά είναι ακόμη σημαντικότερη, από το 74% όλης της δαπάνης της 
ΚΓΠ το 1992 σε λιγότερο του 10% σήμερα. 

Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η πολιτική σημασία της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (ΚΑλΠ) δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στο ΣΠ 2011, ενώ η θέση του 
Συμβουλίου επιδεινώνει την κατάσταση, μειώνοντας σημαντικά τις ΠΠ στα κονδύλια 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (κατά 95 και 44 εκατ. ευρώ).

4. Τομέας 3α "Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη"

Στα συμπεράσματά του σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 
του 2001, το μόνο σχόλιο του Συμβουλίου όσον αφορά τον τομέα 3α ήταν ότι 
υπενθύμιζε "τη σημασία της διάθεσης επαρκών πόρων για τις πολιτικές της ΕΕ, όπως 
την πολιτική για τη μετανάστευση". Ωστόσο, οι κύριες περικοπές του σε ΠΠ (25,65 
εκατ. ευρώ, από 41,25 εκατ. ευρώ) σχετίζονται με τρία ταμεία για την εφαρμογή της 
μεταναστευτικής πολιτικής (το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
για την Ενσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επιστροφής), μια μείωση κατά 7,37% σε σύγκριση με το ΣΠ 2011.

Η βασική περικοπή σε ΠΑΥ κατά 1 εκατ. ευρώ, δηλαδή μείωση σε ποσοστό 18,52%) 
αφορά το πρόγραμμα Prince (ενέργειες πληροφόρησης που έχουν σχέση με την 
εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως εσωτερικοί 
δικτυακοί τόποι, δημόσιες εκδηλώσεις, προϊόντα επικοινωνίας, έρευνες του 
Ευρωβαρομέτρου κ.λπ.). Αυτό δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά την επιτυχία του 
Προγράμματος της Στοκχόλμης, ιδίως αν λάβουμε υπόψη το πρόσφατο σχέδιο 
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συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την 
υλοποίηση του Προγράμματος της Στοκχόλμης, όπου αναφέρεται ότι "ορισμένες από 
τις δράσεις που προτείνει η Επιτροπή δεν είναι σύμφωνες με το Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, ενώ άλλα σημεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό δεν 
αντικατοπτρίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής" και ζητείται "από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εξασφαλίσουν την κατάλληλη εφαρμογή όλων των 
αναγκαίων μέτρων και δράσεων που προκύπτουν από το Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, περιλαμβανομένων και εκείνων που απουσιάζουν από την ανωτέρω 
πρόταση της Επιτροπής".

Όσον αφορά το SIS II, για το οποίο το Κοινοβούλιο ζήτησε να τεθούν πόροι στο 
αποθεματικό, το Συμβούλιο δεν τροποποιεί τις ΠΑΥ και προτείνει μόνο τη μείωση 
των ΠΠ κατά 11,9% (-2,5 εκατ. ευρώ).

5. Τομέας 3β "Ιθαγένεια"

Η μοναδική αύξηση πιστώσεων που προτείνει το Συμβούλιο σε ολόκληρο το ΣΠ 
2011 αφορά μια νέα προπαρασκευαστική δράση (4 εκατ. ευρώ) για τη διατήρηση των 
τόπων μνήμης στην Ευρώπη, όπως το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς -
Μπίρκεναου. Αυτό το νέο κονδύλιο του προϋπολογισμού εξισορροπεί τη μείωση των 
ΠΑΥ του χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας κατά 2,1 εκατ. ευρώ, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση άνω του 11%. 

Σε σχέση με τις ΠΠ, οι μεγαλύτερες περικοπές αφορούν το πεδίο της υγείας (-8,1 
εκατ. ευρώ, μείωση κατά σχεδόν 23%) και το πρόγραμμα "Πολιτισμός" 2007-2013 (-
3,85 εκατ. ευρώ).

Συνολικά, σε σύγκριση με το ΣΠ 2011, το Συμβούλιο μειώνει τις πληρωμές κατά 19,3 
εκατ. ευρώ (-3,02%) και αυξάνει τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 1,65 εκατ. ευρώ 
(+0,25%).

6. Τομέας 4 "Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων"

Το Συμβούλιο προτίθεται να δημιουργήσει ένα περιθώριο στον τομέα αυτόν, ώστε να 
αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο κρίσεων σε τρίτες χώρες. Συγκρινόμενο με το ΣΠ 2011 
(70,3 εκατ. ευρώ), το περιθώριο αυξάνεται κατά 164 εκατ. ευρώ.
Για να γίνει δυνατή μια τέτοια αύξηση του περιθωρίου, εφαρμόζονται περικοπές 
σχεδόν 94 εκατ. ευρώ, κυρίως στα εξής:

 Επιχειρησιακή δαπάνη μέσων που σχετίζονται με τη διεύρυνση / διασυνοριακή
συνεργασία με υποψήφιες προς ένταξη χώρες (-52 εκατ. ευρώ): η τακτική αυτή 
είναι αμφισβητήσιμη, εφόσον όλες οι πλευρές συμφωνούν πως το 2011 θα 
αποτελέσει ορόσημο για όλες τις χώρες που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της 
προενταξιακής διαδικασίας. Στο ΣΠ 2011 η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση -κατά 
περισσότερο από 13%- των ΠΑΥ για τη διεύρυνση, μια πρόταση που έγινε 



PE445.756v01-00 8/23 DT\824384EL.doc

EL

ευνοϊκά δεκτή από το ΕΚ στο ψήφισμά του σχετικά με την εντολή για τον 
τριμερή διάλογο.

 Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση: μείωση κατά 24,65 εκατ. ευρώ, από τα 
οποία 16 εκατομμύρια από τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας, 4,75 
εκατομμύρια από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, 1,2 εκατομμύρια από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), 1,2 
εκατομμύρια από το Μέσο Σταθερότητας (ΜΣ), 1 εκατομμύριο από το 
Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) 
και 500.000 ευρώ από το HUMA. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες 
περικοπές στη διοικητική διαχείριση δεν είναι αναλογικές προς το συνολικό 
μέγεθος των πιστώσεων για επιχειρησιακές δαπάνες σε κάθε μέσο, ούτε 
συνδέονται με τον βαθμό εκτέλεσης, που σε όλες τις περιπτώσεις υπερβαίνει το 
80%, κατά τα μέσα Ιουνίου 2010 (με την εξαίρεση της διοικητικής δαπάνης για 
την ανθρωπιστική βοήθεια).

 Μακροοικονομική συνδρομή (μείωση των ΠΑΥ κατά 15 εκατ. ευρώ): το 
Συμβούλιο προτείνει οι πιστώσεις να επανέλθουν σχεδόν στο επίπεδο του 2010.

Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, οι προτεινόμενες περικοπές φθάνουν τα 591 
εκατ. ευρώ (όπου περιλαμβάνεται το ολοκληρωτικό άδειασμα του αποθεματικού 
επείγουσας βοήθειας από 203 εκατ. ευρώ). Στο ΣΠ 2011 η Επιτροπή είχε ήδη 
προτείνει τη μείωσή του κατά 189 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2010, 
αναφέροντας ότι οι εκκρεμούσες υποχρεώσεις (RAL) για κονδύλια του 
προϋπολογισμού που φθάνουν στην ολοκλήρωσή τους έχουν μειωθεί σημαντικά.
Αυτή η περικοπή από το Συμβούλιο κατά 591 εκατ. ευρώ, που οδηγεί στη μείωση 
των πιστώσεων πληρωμών κατά σχεδόν 10% σε σύγκριση με το 2010, δεν επηρεάζει
τα κονδύλια που βαίνουν προς ολοκλήρωση, σε όλα τα ενεργά προγράμματα (με την 
αξιομνημόνευτη εξαίρεση της ΚΕΠΠΑ).

7. Τομέας 5 "Διοίκηση"

Η θέση του Συμβουλίου προτείνει την περικοπή του ΣΠ της Επιτροπής κατά 162,15 
εκατ. ευρώ, με συνέπεια να μειώνεται το επίπεδο των διοικητικών δαπανών για όλα 
τα θεσμικά όργανα στα 8,094 δισεκ. ευρώ, δηλαδή να σημειώνεται αύξηση κατά 
2,5% σε σύγκριση με το 2010, αφήνοντας ένα περιθώριο 323 εκατ. ευρώ.

Ορισμένες από τις υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζονται οι περικοπές, καθώς και η 
προσέγγιση του Συμβουλίου, που συνίσταται στην εφαρμογή ενός σταθερού 
ποσοστού κατ' αποκοπή μείωσης στους μισθούς μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
τρέχοντα επίπεδα κενών θέσεων, να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των 
θεσμικών και άλλων οργάνων. Πρέπει να τονίσουμε ότι, όπως αναφέρεται και στις 
κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοβουλίου, είναι αναγκαία η πραγματοποίηση 
χωριστών αναλύσεων για το καθένα από αυτά.  

Οι συνολικές περικοπές που εφαρμόζει το Συμβούλιο μειώνουν κατά περίπου 2% τις 
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πιστώσεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Οι περικοπές αυτές επηρεάζουν 
κυρίως:
 τις δαπάνες της Επιτροπής, περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών υπηρεσιών (-80 

εκατ. ευρώ ή -2,1%, μεταξύ των οποίων οι περικοπές για γραφεία κυμαίνονται 

από -0,75%  για την EPSO μέχρι -3,15% για το Γραφείο Διαχείρισης και 

Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων),

 τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (-13 εκατ. ευρώ ή -7,15%),

 την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) (-14 εκατ. ευρώ ή -

10,3%),

 την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) (10 εκατ. ευρώ ή -11,2%),

 τις συντάξεις (-23 εκατ. ευρώ ή -1,8%).

Είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι, μετά το Κοινοβούλιο (για το οποίο ισχύει η 
Συμφωνία Κυρίων) και τον Διαμεσολαβητή (του οποίου οι δαπάνες είναι ασήμαντες), 
οι μικρότερες περικοπές που εφάρμοσε το Συμβούλιο αφορούν τις δικές του δαπάνες 
(μόλις -1,3%), τη στιγμή που οι περικοπές στην ΕΟΚΕ και την ΕτΠ ξεπερνούν το 
10%.

Σε γενικές γραμμές, το Συμβούλιο θέλει να περιορίσει τις αυξήσεις σε όλα τα 
θεσμικά όργανα το πολύ στο 2%, εκτός από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕΠΔ), δεν δημιουργεί νέες θέσεις εκτός από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
ενώ απορρίπτει την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της ετήσιας αναπροσαρμογής 
των μισθών και συντάξεων κατά 1,85% ενόσω εκκρεμεί η απόφαση του Δικαστηρίου. 
Αυτό δεν αποτελεί καλή δημοσιονομική διαχείριση, δεδομένου ότι ενδέχεται να 
πρέπει να πληρωθεί η πλήρης μισθολογική αναπροσαρμογή κατά 3,7% που είχε 
προταθεί το 2009, αν το Δικαστήριο δικαιώσει την Επιτροπή. Θα ήταν λοιπόν πιο 
συνετό να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό αυτή η πρόβλεψη από τώρα.

Μία ακόμη περικοπή του Συμβουλίου σχετίζεται με την πιθανή ένταξη της Κροατίας 
που το Συμβούλιο υπολογίζει τώρα για την 1η Ιουλίου 2012. Αυτό δεν αντιστοιχεί 
στις τρέχουσες ή και παλαιότερες υποθέσεις εργασίας και, συνεπώς, το Κοινοβούλιο 
θα μπορούσε να διατηρήσει την ισχύουσα πρόβλεψή του για την 1η Ιανουαρίου 2012. 
Από όσο γνωρίζουμε, η Επιτροπή χρησιμοποίησε και αυτή ως υπόθεση εργασίας της 
την 1η Ιανουαρίου 2012 στο ΣΠ και δεν ανακοίνωσε τίποτε διαφορετικό στη 
συνέχεια. Είναι λοιπόν σημαντικό να αποσαφηνίσει το Συμβούλιο τη θέση του με 
περισσότερες λεπτομέρειες.

8. Οργανισμοί

Η θέση του Συμβουλίου για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς βασίζεται στις εξής 
αρχές, όσον αφορά την εξέλιξη των πιστώσεών τους σε σύγκριση με το 2010:
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 περιορισμός της αύξησης στο 1,5% για τους οργανισμούς που βρίσκονται σε 

πλήρη λειτουργία,

 περιορισμός της αύξησης στο 3% για τους οργανισμούς στους οποίους 

ανατέθηκαν νέα καθήκοντα, με τις μισές από τις θέσεις που είχαν ζητηθεί,

 καμία τροποποίηση στην πρόταση της Επιτροπής για τους νέους οργανισμούς.

Αυτό προστίθεται στους περιορισμούς της ίδιας της Επιτροπής όσον αφορά την 
αφαίρεση από τις πιστώσεις των οργανισμών των πλεονασμάτων και των ποσοστών 
υποεκτέλεσης των προϋπολογισμών τους κατά τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο, η 
προσέγγιση αυτή επέτρεπε στη συνολική σταθεροποίηση των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στα 679 εκατ. 
ευρώ, που τώρα μειώνονται στα 666 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, αφαιρούνται από τον προϋπολογισμό των οργανισμών 13,5 εκατ. ευρώ σε 
ΠΑΥ και 11,8 εκατ. ευρώ σε ΠΠ, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής. Αυτή η διαφορά μεταξύ ΠΑΥ και ΠΠ οφείλεται σε περικοπές που έγιναν 
σε αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά όχι και σε πληρωμές, για τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Περιβάλλοντος και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων.

Οι περικοπές αφορούν περίπου τους μισούς (15) από τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς της ΕΕ, κατά τρόπο διαφοροποιημένο: ενώ για τους περισσότερους 
οργανισμούς οι προτεινόμενες περικοπές δεν φθάνουν το 1%, πλησιάζουν ή και 
ξεπερνούν το 5% για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων και την Ευρωπαϊκή 
Αστυνομική Ακαδημία. Οι πρόσθετες περικοπές σε θέσεις προσωπικού ανέρχονται σε 
4 AD και 3 AST.

Οι μισές από τις αρχικά προβλεφθείσες πιστώσεις του Οργανισμού για την 
λειτουργική διαχείριση μεγάλης κλίμακας συστημάτων πληροφορικής στο πεδίο της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης τίθεται από το Συμβούλιο στο 
αποθεματικό, διότι κρίνεται ο ρυθμός προόδου της νομοθετικής διαδικασίας δεν θα 
επιτρέψει στον οργανισμό να ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν από τα μέσα του 2011.

Γ. Παραρτήματα : 

- Περίληψη ανά κατηγορία και ανά πρόγραμμα του ΠΔΠ, όπως εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων 

- Σχέδια δηλώσεων του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

- Συμπεράσματα που εγκρίθηκαν στον τριμερή διάλογο, σχετικά με τις 
ημερομηνίες και τους λεπτομερείς όρους για τη λειτουργία της Επιτροπής 
Συνδιαλλαγής
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- Διαδικασία του προϋπολογισμού του 2011: ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
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Γ. Παραρτήματα : 

Περίληψη ανά κατηγορία και ανά πρόγραμμα του ΠΔΠ, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων 

Τομέας, τίτλος και ανώτατο όριο Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά (Συμβούλιο:ΣΠ)
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές

1:  Βιώσιμη ανάπτυξη 64.249.445.345 47.727.155.803 64.406.946.054 54.650.510.910 64.360.396.054 52.684.370.910 -46.550.000 -0,07% -1.966.140.000
-

3,60%

63.974.000.000 Περιθώριο 67.053.946 113.603.946
1.1:  Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και 
απασχόληση 14.862.853.253 11.343.270.803 13.436.852.270 12.109.714.170 13.390.302.270 11.218.574.170 -46.550.000 -0,35% -891.140.000

-
7,36%

12.987.000.000 Περιθώριο 50.147.730 96.697.730

7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα 7.542.425.000 6.373.875.000 8.586.667.000 7.018.286.100 8.558.552.000 6.462.771.100 -28.115.000 -0,33% -555.515.000
-

7,92%
(συμπεριλαμβανομένου του έκτου προγράμματος-
πλαισίου για την έρευνα
Πυρηνικός παροπλισμός (Σλοβακία, 255.000.000 220.000.000 258.000.000 200.000.000 258.000.000 200.000.000 0 0
Λιθουανία, Βουλγαρία)
Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής 
ανάκαμψης 500.000.000 0 500.000.000 50.000.000 500.000.000 0 0 0 -50.000.000

-
100%

Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής 
ανάκαμψης 1.980.000.000 1.027.482.000 0 1.074.766.600 0 1.074.766.600 0 0
Παροπλισμός (Άμεση έρευνα) 26.900.000 33.000.000 26.270.000 30.000.000 26.270.000 30.000.000 0 0
ΔΔ 1.083.900.000 931.794.000 1.266.150.000 935.300.000 1.265.070.000 824.720.000 -1.080.000 -0,09% -110.580.000 -11,82

Galileo 894.400.000 453.500.000 195.941.800 554.000.000 194.491.800 552.550.000 -1.450.000 -0,74% -1.450.000
-

0,26%

Μάρκο Πόλο 63.940.000 36.675.000 65.865.000 33.665.000 65.725.000 24.525.000 -140.000 -0,21% -9.140.000 -27,15

Διά βίου μάθηση και Erasmus Mundus 1.107.288.500 1.075.812.000 1.135.635.000 1.076.240.000 1.135.435.000 1.042.540.000 -200.000 -0,02% -33.700.000
-

3,13%

ΠΑΚ «Επιχειρηματικό πνεύμα και καινοτομία» 302.113.000 198.622.200 316.044.000 163.069.000 314.744.000 97.769.000 -1.300.000 -0,41% -65.300.000 -40,04
ΠΑΚ «Πρόγραμμα υποστήριξης της πολιτικής για τις 
ΤΠΕ» 112.400.000 95.160.000 120.600.000 103.400.000 120.600.000 88.400.000 0 0 -15.000.000 -14,51

ΠΚΠ ευφυής ενέργεια 111.195.000 65.903.300 112.000.000 53.301.000 111.300.000 46.601.000 -700.000 -0,63% -6.700.000 -12,57

Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής 214.550.000 180.510.000 191.330.000 175.110.000 189.290.000 161.560.000 -2.040.000 -1,07% -13.550.000 -
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Τομέας, τίτλος και ανώτατο όριο Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά (Συμβούλιο:ΣΠ)
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές

7,74%

Τελωνεία 2013 και Fiscalis 2013 75.450.000 47.432.000 81.932.000 58.932.000 81.932.000 58.932.000 0 0

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 251.081.753 247.397.803 237.994.470 237.994.470 234.949.470 234.949.470 -3.045.000 -1,28% -3.045.000
-

1,28%

Λοιπές δράσεις και προγράμματα 342.210.000 356.107.500 342.423.000 345.650.000 333.943.000 318.490.000 -8.480.000 -2,48% -27.160.000
-

7,86%

1.2:  Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση 49.386.592.092 36.383.885.000 50.970.093.784 42.540.796.740 50.970.093.784 41.465.796.740 0 0 -1.075.000.000
-

2,53%

50.987.000.000 Περιθώριο 16.906.216 16.906.216

Στόχος σύγκλισης 30.255.996.999 22.519.800.000 31.406.373.076 25.831.400.000 31.406.373.076 25.831.400.000 0 0

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση 7.604.832.146 6.095.900.000 7.084.823.108 7.835.400.000 7.084.823.108 7.093.400.000 0 0 -742.000.000
-

9,47%

Στόχος

Στόχος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 1.242.911.613 818.200.000 1.312.201.407 1.040.300.000 1.312.201.407 982.300.000 0 0 -58.000.000
-

5,58%

Τεχνική συνδρομή 88.106.454 88.035.000 88.100.000 72.900.000 88.100.000 72.900.000 0 0

Ταμείο συνοχής 10.190.244.880 6.854.950.000 11.078.596.193 7.752.750.000 11.078.596.193 7.477.750.000 0 0 -275.000.000
-

3,55%

Λοιπές δράσεις και προγράμματα 4.500.000 7.000.000 0 8.046.740 0 8.046.740 0 0

2:  Διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων 59.498.833.302 58.135.640.809 59.486.248.389 58.135.685.296 59.011.601.738 57.314.977.696 -474.646.651 -0,80% -820.707.600
-

1,41%

60.338.000.000 Περιθώριο 851.751.611 1.326.398.262

Γεωργικές αγορές 43.417.420.000 43.416.522.586 43.374.505.132 43.376.461.358 42.913.692.532 42.915.648.758 -460.812.600 -1,06% -460.812.600
-

1,06%

Αλιευτικές αγορές 30.496.768 31.000.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 0 0

Κτηνιατρικός και φυτοϋγειονομικός τομέας 371.885.000 253.685.000 342.900.000 252.800.000 333.525.000 237.925.000 -9.375.000 -2,73% -14.875.000
-

5,88%

Αγροτική ανάπτυξη 14.363.564.633 13.399.280.000 14.436.116.552 13.404.365.000 14.435.651.552 13.260.900.000 -465.000 0,00% -143.465.000
-

1,07%

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 644.028.678 481.080.000 658.285.042 488.822.859 658.020.991 345.772.859 -264.051 -0,04% -143.050.000 -29,26

Διακυβέρνηση της αλιείας και διεθνείς 277.530.000 252.460.000 262.175.000 250.473.000 260.510.000 245.378.000 -1.665.000 -0,64% -5.095.000
-

2,03%

συμφωνίες
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Τομέας, τίτλος και ανώτατο όριο Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά (Συμβούλιο:ΣΠ)
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές

Life + 306.855.000 215.820.000 333.500.000 268.225.000 331.900.000 215.125.000 -1.600.000 -0,48% -53.100.000 -19,8

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 42.953.223 43.113.223 43.769.895 43.769.895 43.304.895 43.459.895 -465.000 -1,06% -310.000
-

0,71%

Λοιπές δράσεις και προγράμματα 44.100.000 42.680.000 5.000.000 23.268.184 5.000.000 23.268.184 0 0

3:  Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1.674.487.370 1.397.957.870 1.803.069.740 1.491.552.740 1.792.319.740 1.422.637.740 -10.750.000 -0,60% -68.915.000
-

4,62%

1.889.000.000 Περιθώριο 85.930.260 96.680.260

3.1:  Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1.006.487.370 738.570.370 1.135.252.740 852.573.740 1.124.342.740 802.963.740 -10.910.000 -0,96% -49.610.000
-

5,82%

1.206.000.000 Περιθώριο 70.747.260 81.657.260

Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 517.150.000 349.290.000 612.590.000 431.110.000 611.340.000 403.410.000 -1.250.000 -0,20% -27.700.000
-

6,43%

Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών 106.900.000 73.729.000 133.000.000 66.700.000 133.000.000 62.400.000 0 0 -4.300.000
-

6,45%

Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη 77.500.000 58.690.000 78.000.000 64.920.000 77.700.000 60.620.000 -300.000 -0,38% -4.300.000
-

6,62%

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 239.837.370 213.837.370 252.462.740 241.137.740 244.102.740 232.777.740 -8.360.000 -3,31% -8.360.000
-

3,47%

Λοιπές δράσεις και προγράμματα 65.100.000 43.024.000 59.200.000 48.706.000 58.200.000 43.756.000 -1.000.000 -1,69% -4.950.000 -10,16

3.2:  Ιθαγένεια 668.000.000 659.387.500 667.817.000 638.979.000 667.977.000 619.674.000 160.000 0,02% -19.305.000
-

3,02%

683.000.000 Περιθώριο 15.183.000 15.023.000
Πρόγραμμα Δημόσια Υγείας και Προστασίας των 
Καταναλωτών 73.290.000 63.300.000 75.350.000 73.850.000 75.350.000 65.750.000 0 0 -8.100.000 -10,97

Πολιτισμός 2007 54.165.000 44.529.000 57.572.000 49.550.000 57.572.000 45.700.000 0 0 -3.850.000
-

7,77%

Νεολαία εν δράσει 124.886.000 122.380.000 126.888.000 118.280.000 126.888.000 118.030.000 0 0 -250.000
-

0,21%

Media 2007 102.078.500 93.500.000 110.035.000 101.210.000 109.810.000 100.985.000 -225.000 -0,20% -225.000
-

0,22%

Ευρώπη για τους πολίτες 32.505.000 23.365.000 28.530.000 21.700.000 28.500.000 21.670.000 -30.000 -0,11% -30.000
-

0,14%

Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας 18.450.000 12.450.000 18.350.000 18.350.000 16.250.000 12.250.000 -2.100.000
-

11,44% -6.100.000 -33,24

Δράσεις σχετικές με τον Τύπο και την επικοινωνία 95.280.000 86.540.000 93.685.000 86.400.000 93.685.000 84.900.000 0 0 -1.500.000
-

1,74%

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης 0 0 0 0 0 0 0 0
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Τομέας, τίτλος και ανώτατο όριο Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά (Συμβούλιο:ΣΠ)
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 125.296.000 116.557.000 125.103.000 125.305.000 123.618.000 125.305.000 -1.485.000 -1,19% 0
Λοιπές δράσεις και προγράμματα 42.049.500 96.766.500 32.304.000 44.334.000 36.304.000 45.084.000 4.000.000 12,38% 750.000 1,69%

4:  Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων 8.141.006.470 7.787.695.183 8.613.529.377 7.601.763.867 8.519.789.377 7.010.864.867 -93.740.000 -1,09% -590.899.000
-

7,77%

8.430.000.000 Περιθώριο 70.330.623 164.070.623

Προενταξιακό μέσο (ΠΜ) 1.587.100.000 1.782.174.400 1.796.793.000 1.513.666.157 1.740.043.000 1.317.757.157 -56.750.000 -3,16% -195.909.000 -12,94

Μέσο για τις εκβιομηχανισμένες χώρες (ICI) 23.740.000 17.063.000 25.121.000 20.100.000 24.121.000 14.100.000 -1.000.000 -3,98% -6.000.000 -29,85

Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) 164.198.200 157.974.000 163.113.000 148.673.000 162.113.000 117.673.000 -1.000.000 -0,61% -31.000.000 -20,85
Μηχανισμός για τη συνεργασία στον τομέα της 
πυρηνικής ασφάλειας (INSC) 70.452.882 61.800.000 75.813.000 71.268.300 75.813.000 71.268.300 0 0
Μέσο για τις εκβιομηχανισμένες χώρες (ICI+) 34.500.000 9.500.000 45.000.000 7.060.000 45.000.000 7.060.000 0 0
Μέσο Ευρωπαϊκής συνεργασίας γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης 1.672.867.627 1.359.833.000 1.726.993.000 1.348.092.600 1.725.793.000 1.321.892.600 -1.200.000 -0,07% -26.200.000

-
1,94%

(ENPI)

Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) 2.467.932.439 2.061.364.301 2.612.193.240 2.255.997.488 2.596.193.240 2.194.997.488 -16.000.000 -0,61% -61.000.000
-

2,70%

Μέσο Σταθερότητας 219.559.000 191.405.160 290.188.000 207.088.000 288.988.000 161.888.000 -1.200.000 -0,41% -45.200.000 -21,83

Ανθρωπιστική βοήθεια 800.518.000 800.518.000 824.693.000 824.693.000 824.193.000 824.193.000 -500.000 -0,06% -500.000
-

0,06%

Μακροοικονομική συνδρομή 98.985.000 90.000.000 114.868.567 103.500.000 99.868.567 88.000.000 -15.000.000
-

13,06% -15.500.000 -14,98
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας 
(ΚΕΠΠΑ) 281.541.000 225.650.000 327.374.000 286.036.000 327.374.000 286.036.000 0 0
Ευρωπαϊκές εγγυήσεις για χορήγηση δανείων 93.810.000 93.810.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 138.880.000 0 0

Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας 248.882.000 248.882.000 253.860.000 203.000.000 253.860.000 0 0 0 -203.000.000
-

100%

Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 18.282.000 18.282.000 19.850.000 19.850.000 19.760.000 19.760.000 -90.000 -0,45% -90.000
-

0,45%

Λοιπές δράσεις και προγράμματα 358.638.322 669.439.322 198.789.570 453.859.322 197.789.570 447.359.322 -1.000.000 -0,50% -6.500.000
-

1,43%

5:  Διοίκηση 7.898.452.499 7.897.947.499 8.255.374.289 8.256.429.289 8.093.227.557 8.094.282.557 -162.146.732 -1,96% -162.146.732
-

1,96%

8.334.000.000 Περιθώριο 160.625.711 322.772.443
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Τομέας, τίτλος και ανώτατο όριο Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά (Συμβούλιο:ΣΠ)
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές

Επιτροπή 3.604.622.000 3.604.117.000 3.709.015.360 3.710.070.360 3.629.405.560 3.630.460.560 -79.609.800 -2,15% -79.609.800
-

2,15%

Συντάξεις (όλα τα θεσμικά όργανα) 1.192.789.000 1.192.789.000 1.274.979.000 1.274.979.000 1.252.318.000 1.252.318.000 -22.661.000 -1,78% -22.661.000
-

1,78%

Ευρωπαϊκά σχολεία  154.212.044 154.212.044 173.514.000 173.514.000 160.611.000 160.611.000 -12.903.000 -7,44% -12.903.000
-

7,44%

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1.616.760.399 1.616.760.399 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 1.706.547.354 0 0

Συμβούλιο 633.552.000 633.552.000 651.580.000 651.580.000 643.155.000 643.155.000 -8.425.000 -1,29% -8.425.000
-

1,29%

Δικαστήριο 329.300.000 329.300.000 345.293.000 345.293.000 334.388.440 334.388.440 -10.904.560 -3,16% -10.904.560
-

3,16%

Ελεγκτικό Συνέδριο 147.945.731 147.945.731 146.879.500 146.879.500 144.265.731 144.265.731 -2.613.769 -1,78% -2.613.769
-

1,78%

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 123.173.749 123.173.749 139.220.719 139.220.719 124.845.420 124.845.420 -14.375.299
-

10,33% -14.375.299 -10,33

Επιτροπή των Περιφερειών 79.660.950 79.660.950 91.067.355 91.067.355 80.842.683 80.842.683 -10.224.672
-

11,23% -10.224.672 -11,23

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 9.332.275 9.332.275 9.395.100 9.395.100 9.395.100 9.395.100 0 0

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 7.104.351 7.104.351 7.882.901 7.882.901 7.453.269 7.453.269 -429.632 -5,45% -429.632
-

5,45%

Συνολικός προϋπολογισμός 141.462.224.986 122.946.397.164 142.565.167.849 130.135.942.102 141.777.334.466 126.527.133.770 -787.833.383 -0,55% -3.608.808.332
-

2,77%
Συνολικό ανώτατο όριο ΠΔΠ:   
131.487.000.000

Συνολικό 
περιθώριο 1.235.692.151 2.023.525.534

*  NOTE on Margins:
   -  The margin in heading 1 (sub-heading 1.1) does not take into account appropriations related to the Globalisation Adjustment fund (€ 500m)
   -  The margin in heading 2 includes the transfer from modulation to Rural Development, and from cotton and wine for restructuring in the respective regions (€ 3 150,4m)
   -  The margin for heading 4 does not take into account the appropriations related to the Emergency Aid Reserve (€ 253,9 m)
   -  The margin for heading 5 takes account of the footnote of the MFF 2007-2013 for an amount of € 82m for staff contributions to the pension scheme
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Σχέδια δηλώσεων του Συμβουλίου σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών

1. Πιστώσεις πληρωμών

"Το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό εάν 
οι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2011 αποδειχθούν 
ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για 
ανάπτυξη και απασχόληση), του υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και 
απασχόληση), του τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων) και του 
τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων)."

2. Ειδική διαδικασία για τις πιστώσεις πληρωμών του υποτομέα 1β

"Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου
2011, επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις 
εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του υποτομέα 1β (Συνοχή για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση) και, αν είναι αναγκαίο, να υποβάλει σχέδιο 
διορθωτικού προϋπολογισμού αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν.

Το Συμβούλιο θα λάβει θέση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το 
ταχύτερο δυνατό, ώστε να αποφευχθούν ελλείψεις στις πιστώσεις πληρωμών."
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Συμπεράσματα που εγκρίθηκαν στον τριμερή διάλογο της 30ής Ιουνίου 2010, 
σχετικά με τις ημερομηνίες και τους λεπτομερείς όρους

για τη λειτουργία της Επιτροπής Συνδιαλλαγής

Ημερομηνίες και λεπτομερείς όροι για τη λειτουργία της Επιτροπής 

Συνδιαλλαγής το 2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την κοινή 
δήλωσή τους, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με μεταβατικά μέτρα, και ιδίως το 
σημείο 7 της δήλωσης αυτής, στο οποίο συμφωνούν να προσδιορίσουν αρχές και 
λεπτομερείς όρους για την οργάνωση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. 

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνούν όσον αφορά τις εξής βασικές ημερομηνίες για το 2010:

1. Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 11 Οκτωβρίου, πριν από την ανάγνωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 314, παράγραφος 4, στοιχείο γ) της 
ΣΛΕΕ, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής θα συγκληθεί, αν απαιτείται, στις 26 Οκτωβρίου 
2010, ενώ η προθεσμία των 21 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 314 εκπνέει στις 
15 Νοεμβρίου 2010, περιλαμβανομένης της ημέρας αυτής, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που εγκρίθηκε με την προαναφερθείσα κοινή δήλωση·

3. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής θα συνεδριάσει το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου σε 
αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις 11 Νοεμβρίου σε αίθουσα του 
Συμβουλίου· οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής θα προετοιμασθούν από 
τριμερείς διαλόγους που θα διεξαχθούν το πρωί της 27ης Οκτωβρίου, στις 4 
Νοεμβρίου και στις 8 Νοεμβρίου· κατά την περίοδο συνδιαλλαγής διάρκειας τριών 
εβδομάδων θα μπορούσαν να συγκληθούν επιπλέον συναντήσεις τριμερούς διαλόγου.

Τα μέρη συμφωνούν επίσης όσον αφορά τους συνημμένους λεπτομερείς όρους για τη 
λειτουργία της Επιτροπής Συνδιαλλαγής.
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Παράρτημα σχετικά με τους λεπτομερείς όρους για τη λειτουργία της Επιτροπής 
Συνδιαλλαγής το 2010

1. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου, 
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα σημειώσει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 
δύο θεσμικών οργάνων στην ολομέλεια μετά την ψηφοφορία. Στη συνέχεια, και 
πριν από το τέλος της 42ης εβδομάδας, θα αποσταλεί από τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, 
επιστολή με την οποία θα συγκαλείται η Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Αν το 
Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει με όλες τις τροπολογίες που ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό θα επιβεβαιώνεται με επιστολή του Συμβουλίου 
στις 25 Οκτωβρίου 2010.

2. Θα διατεθεί στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής μια κοινή δέσμη εγγράφων (έγγραφα 
τεκμηρίωσης) τα οποία θα συγκρίνουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού5. Στα έγγραφα αυτά θα περιλαμβάνονται αριθμητικά στοιχεία 
ανά θέση του προϋπολογισμού, συνολικά ποσά ανά τομέα του δημοσιονομικού 
πλαισίου και ένα ενοποιημένο έγγραφο με αριθμητικά στοιχεία και 
παρατηρήσεις για όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού που κρίνονται τεχνικά 
"ανοικτές". Με την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της Επιτροπής 
Συνδιαλλαγής, ένα ειδικό έγγραφο θα περιλαμβάνει κατάλογο όλων των 
θέσεων του προϋπολογισμού που κρίνονται τεχνικά "κλειστές"6. Τα έγγραφα 
αυτά κατατάσσονται κατά τη δημοσιονομική ονοματολογία.

Στα έγγραφα τεκμηρίωσης για την Επιτροπή Συνδιαλλαγής συνάπτονται και 
άλλα έγγραφα7.

                                               
5 Στα διάφορα αυτά στάδια περιλαμβάνονται: ο προϋπολογισμός του 2010 (περιλαμβανομένων 

των εγκεκριμένων διορθωτικών προϋπολογισμών), το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, η θέση 
του Συμβουλίου στο σχέδιο προϋπολογισμού, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στη θέση του Συμβουλίου και οι τροποποιητικές επιστολές της Επιτροπής (αν δεν έχουν ακόμη 
εγκριθεί πλήρως από όλα τα θεσμικά όργανα).

6 Μια θέση τεχνικά "κλειστή" είναι εκείνη για την οποία δεν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την οποία δεν έχει υποβληθεί 
διορθωτική επιστολή.

7 Περιλαμβάνονται η επιστολή εκτελεσιμότητας της Επιτροπής σχετικά με τη θέση του 
Συμβουλίου και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια διορθωτική επιστολή για 
τη γεωργία (ίσως και άλλους τομείς), ενδεχομένως το φθινοπωρινό σημείωμα του συστήματος 
προειδοποίησης για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, που συντάσσει η Επιτροπή, καθώς και 
επιστολές άλλων θεσμικών οργάνων σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου και τις τροπολογίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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3. Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής μπορεί να προσδιορίζεται 
το εύρος των διαπραγματεύσεων, καθώς και τα ζητήματα που θα τεθούν σε 
τριμερή διάλογο. Στη συνεδρίαση αυτή μπορεί επίσης να εγκριθεί κατάλογος 
των θέσεων του προϋπολογισμού που κρίνονται τεχνικά "κλειστές", αν και η 
συμφωνία δεν θεωρείται οριστική μέχρις ότου είναι εντελώς ολοκληρωμένη.

Τα ζητήματα που θα εντοπισθούν κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Συνδιαλλαγής, καθώς και άλλα ανοικτά θέματα, συζητούνται στο πλαίσιο 
τριμερών διαλόγων, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατά την τελευταία 
συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής.

Οι τριμερείς διάλογοι μπορούν να οργανώνονται θεματικά, ακόμη και στη βάση 
τίτλων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Κατά τη διάρκεια ή αμέσως 
μετά από τους τριμερείς διαλόγους διατυπώνονται από κοινού προσωρινά 
συμπεράσματα, ταυτόχρονα με την ημερήσια διάταξη για την επόμενη 
συνεδρίαση. Τα σχέδια συμπερασμάτων συντάσσονται από το θεσμικό όργανο 
που φιλοξενεί τη συνεδρίαση και θεωρείται πως έχουν εγκριθεί μετά την 
πάροδο 24 ωρών, με την επιφύλαξη της τελικής απόφασης της Επιτροπής 
Συνδιαλλαγής.

Στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής διατίθενται τα 
συμπεράσματα των τριμερών διαλόγων, καθώς και ένα έγγραφο με τις θέσεις 
του προϋπολογισμού για τις οποίες κατά τους τριμερείς διαλόγους επιτεύχθηκε 
προσωρινή συμφωνία που θα μπορούσε ενδεχομένως να εγκριθεί.

4. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής μπορεί να εγκρίνει συμπεράσματα και, ενδεχομένως, 
κοινές δηλώσεις. Θα πρέπει επίσης να καταλήγει σε συμφωνία όσον αφορά το 
κοινό κείμενο που θα περιλαμβάνει ένα νομικό εισαγωγικό έγγραφο και 
παραρτήματα8.

Το κοινό κείμενο μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες (από τις υπηρεσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και υποβάλλεται για έγκριση στα δύο σκέλη της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, εντός 14 ημερών.

Ο προϋπολογισμός οριστικοποιείται μετά την έγκριση του κοινού κειμένου από 
τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, με την ενοποίηση 
των παραρτημάτων του κοινού κειμένου και των θέσεων του προϋπολογισμού 
που δεν τροποποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της συνδιαλλαγής.

5. Το θεσμικό όργανο που φιλοξενεί τη συνεδρίαση (τριμερούς διαλόγου ή 
συνδιαλλαγής) προσφέρει υπηρεσίες διερμηνείας, με πλήρες γλωσσικό 
καθεστώς για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Συνδιαλλαγής και κατά 
περίπτωση προσαρμοσμένο γλωσσικό καθεστώς για τις συναντήσεις τριμερούς 

                                               
8 Τα παραρτήματα του κοινού κειμένου περιλαμβάνουν αριθμητικά στοιχεία ανά θέση για όλα τα 

κονδύλια του προϋπολογισμού,  περιληπτικά στοιχεία ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου, 
ένα ενοποιημένο έγγραφο (αριθμητικά στοιχεία και τελικό κείμενο όλων των θέσεων που 
τροποποιήθηκαν κατά τη συνδιαλλαγή) και τον κατάλογο των θέσεων που δεν τροποποιήθηκαν, 
σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού ή τη θέση του Συμβουλίου.
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διαλόγου.

Το θεσμικό όργανο που φιλοξενεί τη συνεδρίαση εξασφαλίζει την παραγωγή 
και διανομή των εγγράφων συνεδρίασης.

Οι υπηρεσίες των τρ ιών  θεσμικών οργάνων συνεργάζονται για την 
κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων για την οριστική 
διαμόρφωση των κοινών εγγράφων.

________________________

Διαδικασία του προϋπολογισμού του 2011: ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

ΤΗΝ 9Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εβδομάδα 26
(28 Ιουνίου - 2 Ιουλίου)

- 30 Ιουνίου: Τριμερής διάλογος

Εβδομάδα 28
(15-16 Ιουλίου)

- 8 Ιουλίου: ΕΜΑ
- 13 Αυγούστου: Προϋπολογισμός του Συμβουλίου 

Εβδομάδα 36
(6-10 Σεπτεμβρίου)

- 7 ή 8 Σεπτεμβρίου: Παρουσίαση από τον Υπουργό της 
θέσης του Συμβουλίου στην Ολομέλεια

- 8 Σεπτεμβρίου (12.00 το μεσημέρι): ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την 
κατάθεση τροπολογιών από τις επιτροπές και τους βουλευτές 
(40 υπογραφές) στην Ολομέλεια

- 8 Σεπτεμβρίου (12.00 το μεσημέρι): ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για την 
κατάθεση τροπολογιών στην Επιτροπή Προϋπολογισμών από 
μεμονωμένους βουλευτές (με λιγότερες από 40 υπογραφές)

Εβδομάδα 37
(13-17 Σεπτεμβρίου)

- 15 Σεπτεμβρίου (12.00 το μεσημέρι) - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για 
την κατάθεση τροπολογιών στην Ολομέλεια από τις πολιτικές 
ομάδες
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εβδομάδα 40
(4 - 8 Οκτωβρίου)

- 4, 5, 7 Οκτωβρίου: Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών: λήξη της ψηφοφορίας για τροπολογίες και 
ψήφισμα

Εβδομάδα 41
(11-15 Οκτωβρίου)

- 11 Οκτωβρίου: Τριμερής διάλογος

Εβδομάδα 42
(18-22 Οκτωβρίου)

- 20 Οκτωβρίου: Ψηφοφορία στο ΕΚ
- Η Επιτροπή υποβάλλει διορθωτική επιστολή για τις 

γεωργικές δαπάνες
- Μετά την ψηφοφορία, ενδεχόμενη δήλωση του Υπουργού 

στην Ολομέλεια "σημειώνει ότι υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των θέσεων του Συμβουλίου και εκείνων του ΕΚ"

- 22 Οκτωβρίου: Ο Πρόεδρος του ΕΚ αποστέλλει την 
επιστολή για τη σύγκληση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής

Εβδομάδα 43
(25 - -29 Οκτωβρίου)

- 25 Οκτωβρίου: Διαβίβαση της επίσημης επιστολής του 
Συμβουλίου για την αποδοχή / μη αποδοχή των 
τροπολογιών του ΕΚ

- 27 Οκτωβρίου, πρωί: Επιτροπή Προϋπολογισμών
- Πιθανός τριμερής διάλογος

- 27 Οκτωβρίου, απόγευμα: Επίσημη έναρξη εργασιών της 
Επιτροπής Συνδιαλλαγής (Άρθρο 314, παράγρ. 4 ΣΛΕΕ) από 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε κτίριο του 
ΕΚ) (ακριβής ώρα προς επιβεβαίωση)

Εβδομάδα 44
(1-5 Νοεμβρίου)

(4 Νοεμβ. (;)) Προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις (εισηγητές)

- 4 Νοεμβρίου: Τριμερής διάλογος (μορφή προς 
επιβεβαίωση)

Εβδομάδα 45
(8-12 Νοεμβρίου)

- 8 Νοεμβρίου: Τριμερής διάλογος
- 9 Νοεμβρίου: Επιτροπή Προϋπολογισμών
- 11 Νοεμβρίου: Δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Συνδιαλλαγής (κτίριο του Συμβουλίου)

Τέλος της διαδικασίας συνδιαλλαγής  

Εβδομάδα 46
(15-19 Νοεμβρίου)

- ΕΚ: προετοιμασία της θέσης των πολιτικών ομάδων επί του 
κοινού κειμένου

- 15 Νοεμβρίου: Τριμερής διάλογος (αν απαιτείται)
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εβδομάδα 47
(22-26 Νοεμβρίου)

- Έγκριση του κοινού κειμένου από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο 


