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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
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 2009/0059 (CNS)     C7-0101/09 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά µε τη θέσπιση 
χρηµατοδοτικού µέσου για τη συνεργασία µε τις εκβιοµηχανισµένες και τις λοιπές 

υψηλού εισοδήµατος χώρες και εδάφη 

{SEC(2009)531} 
{SEC(2009)532} 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(1) Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των χρηµατοδοτικών µηχανισµών εξωτερικής δράσης 
για την περίοδο 2007-2013, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 της 18ης ∆εκεµβρίου 
2006 θέσπισε τον µηχανισµό αναπτυξιακής συνεργασίας (εφεξής ΜΑΣ) για τη 
γεωγραφική συνεργασία µε τις χώρες της Ασίας, της κεντρικής Ασίας και της 
Λατινικής Αµερικής, καθώς και µε το Ιράκ, το Ιράν, την Υεµένη και τη Νότια 
Αφρική. 

(2) Ο κύριος και πρωταρχικός στόχος του ΜΑΣ είναι η εξάλειψη της φτώχειας µέσω της 
επιδίωξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Συνεπώς, ο κανονισµός προβλέπει 
ότι τα µέτρα για τα γεωγραφικά προγράµµατα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για την 
∆ηµόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (∆ΑΒ) που καθορίστηκαν από την Επιτροπή 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ/ΕΑΒ).  

(3) Το περιορισµένο αυτό πεδίο εφαρµογής του κανονισµού δεν ευνοεί τη σύµπραξη µε 
σηµαντικούς διµερείς εµπορικούς εταίρους και συντελεστές σε πολυµερή φόρουµ και 
στην παγκόσµια διακυβέρνηση µε τους οποίους η Κοινότητα έχει στρατηγικά 
συµφέροντα για την προώθηση διαφοροποιηµένων σχέσεων. Είναι προς το συµφέρον 
της Κοινότητας να εµβαθύνει ακόµη περισσότερο τις σχέσεις της µε χώρες που είναι 
αφενός αναπτυσσόµενες και αφετέρου σηµαντικοί εταίροι στην παγκόσµια οικονοµία, 
όπως η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία και το Μεξικό. Τα συµφέροντα της Κοινότητας 
υπερβαίνουν την εξάλειψη της φτώχειας σε περιοχές όπως η Κεντρική Ασία και η 
Μέση Ανατολή (Ιράκ, Ιράν και Υεµένη), ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια 
και τη δηµόσια διπλωµατία. Τέλος, οι περισσότερες χώρες της Ασίας και της 
Λατινικής Αµερικής, καθώς και η Νότια Αφρική, είναι επίσης χώρες µέσου 
εισοδήµατος που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν οικονοµικές, εµπορικές, ακαδηµαϊκές, 
επιχειρηµατικές και επιστηµονικές ανταλλαγές µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

(4) Για αυτό το λόγο, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί συνέχεια στις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες που καθιερώθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών του προϋπολογισµού 2007 
και 2008 µε νοµοθετικές προτάσεις για σταθερή χρηµατοδότηση αυτής της 
συνεργασίας και για µέτρα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την 
∆ηµόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια.  

(5) ∆εδοµένου ότι ο στόχος είναι ίδιος µε αυτόν που τίθεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1934/2006, προτείνεται να διευρυνθεί το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής αυτού του 
κανονισµού στις χώρες που καλύπτει ο κανονισµός ΜΑΣ και να προστεθεί για αυτή 
τη συνεργασία ποσό αναφοράς 176 εκατ. EUR για την περίοδο 2010-2013.  

(6) Κατά την εξέταση της εφαρµογής των χρηµατοδοτικών µέσων εξωτερικής δράσης 
εντοπίστηκαν ανακολουθίες στις διατάξεις που εξαιρούν τις δαπάνες για φόρους, 
δασµούς ή άλλα τέλη ως µη επιλέξιµες. Για λόγους συνοχής, προτείνεται να 
εναρµονιστούν αυτές οι διατάξεις µε τους άλλους µηχανισµούς. 

(7) Η πρόταση συνοδεύεται από εκτίµηση επιπτώσεων ώστε να διασφαλίζεται 
συµβατότητα µεταξύ των συναφών κοινοτικών πολιτικών. 
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2009/0059 (CNS) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά µε τη θέσπιση 
χρηµατοδοτικού µέσου για τη συνεργασία µε τις εκβιοµηχανισµένες και τις λοιπές 

υψηλού εισοδήµατος χώρες και εδάφη 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 181α, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Από το 2007 η Κοινότητα έχει βελτιώσει τη γεωγραφική συνεργασία της µε τις 
αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και της Λατινικής Αµερικής, 
καθώς και µε το Ιράκ, το Ιράν, την Υεµένη και τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση µηχανισµού χρηµατοδότησης 
της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)1.  

(2) Ο κύριος και πρωταρχικός στόχος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 είναι η 
εξάλειψη της φτώχειας µέσω της επιδίωξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. 
Το πεδίο συνεργασίας για τα γεωγραφικά προγράµµατα µε τις αναπτυσσόµενες χώρες, 
τα εδάφη και τις περιφέρειες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο αυτού του κανονισµού 
περιορίζεται εξάλλου στη χρηµατοδότηση µέτρων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
για την ∆ηµόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (∆ΑΒ) τα οποία καθορίστηκαν από την 
Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ).  

(3) Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να εµβαθύνει ακόµη περισσότερο τις σχέσεις 
της µε τις ενδιαφερόµενες χώρες, οι οποίες είναι σηµαντικοί διµερείς εταίροι και 
συντελεστές σε πολυµερή φόρουµ και στην παγκόσµια διακυβέρνηση µε τους οποίους 
η Κοινότητα έχει στρατηγικά συµφέροντα για την προώθηση διαφοροποιηµένων 
σχέσεων, ιδίως σε τοµείς όπως οι οικονοµικές, εµπορικές, ακαδηµαϊκές, 
επιχειρηµατικές και επιστηµονικές ανταλλαγές. Συνεπώς, χρειάζεται ένα 
χρηµατοδοτικό µηχανισµό ο οποίος να επιτρέπει τη χρηµατοδότηση τέτοιων µέτρων, 

                                                 
1 ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41. 
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τα οποία από τη φύση τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ∆ηµόσια 
Αναπτυξιακή Βοήθεια.  

(4) Για το σκοπό αυτό, καθιερώθηκαν τέσσερις προπαρασκευαστικές ενέργειες στις 
διαδικασίες του προϋπολογισµού 2007 και 2008 προκειµένου να αρχίσει η ενισχυµένη 
αυτή συνεργασία σύµφωνα µε το άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο β) του κανονισµού 
(ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων·2 επιχειρηµατικές και επιστηµονικές ανταλλαγές µε την Ινδία, 
επιχειρηµατικές και επιστηµονικές ανταλλαγές µε την Κίνα, συνεργασία µε την οµάδα 
χωρών µέσου εισοδήµατος στην Ασία και συνεργασία µε την οµάδα χωρών µέσου 
εισοδήµατος στη Λατινική Αµερική. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού, η νοµοθετική διαδικασία που ακολουθεί τις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρίτου οικονοµικού έτους. 

(5) Οι στόχοι και οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 της 21ης ∆εκεµβρίου 
2006 σχετικά µε τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µέσου για τη συνεργασία µε τις 
εκβιοµηχανισµένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήµατος χώρες και εδάφη3 επιτρέπουν 
να συνεχιστεί αυτή η ενισχυµένη συνεργασία µε τις χώρες που εµπίπτουν στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί 
το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και να 
προβλέπεται χρηµατοδοτικό κονδύλιο το οποίο να καλύπτει τη συνεργασία µε αυτές 
τις αναπτυσσόµενες χώρες.  

(6) Κατά την εξέταση της εφαρµογής των χρηµατοδοτικών µηχανισµών εξωτερικής 
δράσης εντοπίστηκαν ανακολουθίες στις διατάξεις που εξαιρούν τις δαπάνες για 
φόρους, δασµούς ή άλλα τέλη ως µη επιλέξιµες. Για λόγους συνοχής, προτείνεται να 
εναρµονιστούν αυτές οι διατάξεις τους άλλους µηχανισµούς. 

(7) Συνεπώς, ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1934/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 τροποποιείται ως εξής:  

(1) Ο τίτλος του κανονισµού αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: 

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 2006, 
σχετικά µε τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µέσου για τη συνεργασία µε τις 
εκβιοµηχανισµένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήµατος χώρες και εδάφη, καθώς και 
µε τις αναπτυσσόµενες χώρες που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1905/2006.»  

                                                 
2 Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού 

κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 
16.9.2002, σ. 1). 

3 ΕΕ L 405 της 30.12.2006, σ. 41. (διορθωµένο κείµενο: ΕΕ L 29 της 3.2.2007, σ. 16). 



 

EL 5   EL 

(2) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 1 

Στόχος 

1. Η κοινοτική χρηµατοδότηση στηρίζει την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική και 
τεχνική συνεργασία, καθώς και άλλες µορφές συνεργασίας που υπάγονται στα 
πεδία αρµοδιοτήτων της, µε τις εκβιοµηχανισµένες και τις λοιπές υψηλού 
εισοδήµατος χώρες και εδάφη, καθώς και µε τις αναπτυσσόµενες χώρες που 
εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006.  

2. Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας µε τις χώρες και εδάφη που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι να ικανοποιηθεί µε συγκεκριµένο τρόπο 
η ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσµοί και να υπάρξει µεγαλύτερη σύµπραξη µε 
αυτές σε διµερή, περιφερειακή ή πολυµερή βάση, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί 
ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των σχέσεων της Κοινότητας 
µε αυτές τις χώρες και εδάφη και να προαχθεί ο διάλογος, µε παράλληλη 
µέριµνα για τα συµφέροντα της Κοινότητας.» 

(3) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Η συνεργασία αποσκοπεί σε σύµπραξη µε εταίρους που έχουν πολιτικές, 
οικονοµικές και θεσµικές δοµές και αξίες παρόµοιες µε της Κοινότητας και οι 
οποίοι είναι σηµαντικοί διµερείς πολιτικοί και εµπορικοί εταίροι αλλά και 
συντελεστές στα διάφορα πολυµερή φόρουµ και στην παγκόσµια 
διακυβέρνηση. Η συνεργασία καλύπτει επίσης εταίρους µε τους οποίους η 
Κοινότητα έχει στρατηγικό συµφέρον να ενισχύσει τους δεσµούς της. 

2. Για τον σκοπό του παρόντος κανονισµού, οι εκβιοµηχανισµένες και λοιπές 
χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις χώρες και εδάφη που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι και οι αναπτυσσόµενες χώρες περιλαµβάνουν 
τις χώρες που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ. Οι χώρες και τα εδάφη αυτά 
αποκαλούνται εφεξής «χώρες εταίροι». Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογηµένες 
περιστάσεις και προκειµένου να προαχθεί η περιφερειακή συνεργασία, η 
Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, κατά τη θέσπιση των προγραµµάτων δράσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, ότι είναι επιλέξιµες και χώρες που δεν 
απαριθµούνται στα παραρτήµατα, όταν το σχέδιο ή το πρόγραµµα που θα τεθεί 
σε εφαρµογή έχει περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό είναι 
δυνατόν να προβλέπεται στα πολυετή προγράµµατα συνεργασίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Η Επιτροπή τροποποιεί τους καταλόγους των 
παραρτηµάτων Ι και ΙΙ βάσει τακτικών αναθεωρήσεων από τον ΟΟΣΑ/ΕΒΑ 
του καταλόγου των αναπτυσσόµενων χωρών και ενηµερώνει σχετικά το 
Συµβούλιο.» 

(4) Στο άρθρο 8 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  
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«Η κοινοτική χρηµατοδότηση δεν χρησιµοποιείται, κατ’ αρχήν, για την πληρωµή 
φόρων, δασµών ή τελών σε χώρες εταίρους.» 

(5) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:  

«Άρθρο 16 

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις 

Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, 
κατά την περίοδο 2007 έως 2013, ανέρχεται σε 172 εκατ. EUR για τις χώρες που 
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι και σε 176 εκατ. EUR για τις χώρες που αναφέρονται 
στο παράρτηµα ΙΙ. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου.» 

(6) Στο Παράρτηµα, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — Κατάλογος εκβιοµηχανισµένων και λοιπών χωρών και εδαφών 
υψηλού εισοδήµατος που αφορά ο παρών κανονισµός.»  

(7) Προστίθεται νέο παράρτηµα II, του οποίου το κείµενο περιλαµβάνεται στο 
παράρτηµα του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
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Παράρτηµα 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κατάλογος αναπτυσσόµενων χωρών που αφορά ο παρών κανονισµός 

Λατινική Αµερική  
 
1. Αργεντινή 

2. Βολιβία 

3. Βραζιλία 

4. Χιλή 

5. Κολοµβία 

6. Κόστα Ρίκα 

7. Κούβα 

8. Ισηµερινός 

9. Ελ Σαλβαδόρ 

10. Γουατεµάλα 

11. Ονδούρα 

12. Μεξικό 

13. Νικαράγουα 

14. Παναµάς 

15. Παραγουάη 

16. Περού 

17. Ουρουγουάη 

18. Βενεζουέλα  
 
Ασία 

19. Αφγανιστάν 

20. Μπανγκλαντές 

21. Μπουτάν 

22. Καµπότζη 
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23. Kίνα 

24. Ινδία 

25. Ινδονησία 

26. Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας 

27. Λάος 

28. Μαλαισία 

29. Μαλδίβες 

30. Μογγολία 

31. Μύανµαρ/Βιρµανία 

32. Νεπάλ 

33. Πακιστάν 

34. Φιλιππίνες 

35. Σρι Λάνκα 

36. Ταϊλάνδη 

37. Βιετνάµ 

Κεντρική Ασία 

38. Καζακστάν 

39. ∆ηµοκρατία της Κιργιζίας 

40. Τατζικιστάν 

41. Τουρκµενιστάν 

42. Ουζµπεκιστάν  
 
Μέση Ανατολή 

43. Ιράν 

44. Ιράκ 

45. Υεµένη  
 
Νότια Αφρική 

46. Νότια Αφρική» 



 

EL 9   EL 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Kανονισµός του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1934/2006 σχετικά µε τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µέσου για τη συνεργασία µε 
τις εκβιοµηχανισµένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήµατος χώρες και εδάφη. 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

19 09 — Σχέσεις µε τη Λατινική Αµερική 

19 10 — Σχέσεις µε την Ασία, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή (Ιράκ, 
Ιράν, Υεµένη) 

21 06 — Γεωγραφική συνεργασία µε τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού [επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B.A)] 
συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους: 

Τοµέας 4 — Εξωτερικές σχέσεις  

ΓΠ. 19.09.02 — ∆ραστηριότητες συνεργασίας πλην της ∆ηµόσιας Αναπτυξιακής 
Βοήθειας στη Λατινική Αµερική  

ΓΠ η οποία πρέπει να µετονοµαστεί στο ΣΠ 2010 µε βάση την ονοµασία 
«Προπαρασκευαστική ενέργεια — Συνεργασία µε τις αναπτυσσόµενες χώρες 
της οµάδας µέσου εισοδήµατος στη Λατινική Αµερική» 

ΓΠ. 19.10.04 — ∆ραστηριότητες συνεργασίας πλην της ∆ηµόσιας Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (Ασία, Κεντρική Ασία, Ιράν, Ιράκ και Υεµένη) 

Νέα ΓΠ που πρέπει να περιληφθεί στο ΣΠ 2010 µε βάση τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες που υπάγονται στις ΓΠ 19 10 01 03, 19 10 01 
04, και 19 10 01 05. 

21.06.2006 — ∆ραστηριότητες συνεργασίας πλην της ∆ηµόσιας Αναπτυξιακής 
Βοήθειας (Νότια Αφρική)  

Νέα ΓΠ που πρέπει να περιληφθεί στο ΣΠ 2010 
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3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων: 

Η προτεινόµενη δράση καλύπτει την περίοδο 2010-2013. 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά (να προστεθούν γραµµές εάν είναι 
αναγκαίο): 

Γραµµή 
προϋπολογισµού Είδος δαπάνης Νέα Συνεισφορά 

ΕΖΕΣ 
Συνεισφορές 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµικών 
προοπτικών 

19 09 02 
ΜΥ∆ ∆ιαχ. 

ΝΑΙ (µε 
νέα 

ονοµασία)
ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 4 

19 10 04 ΜΥ∆ ∆ιαχ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 4 

21 06 06 ΜΥ∆ ∆ιαχ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 4 

4. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και 
των πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ) 

Πηγή χρηµατοδότησης: 

1) Συµπληρωµατικές πιστώσεις ζητούνται µόνο για τη συνέχιση των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών (Στόχος 1: Προώθηση οικονοµικής εταιρικής 
σχέσης και εµπορικής συνεργασίας προς το συµφέρον της ΕΕ). Το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί σε 67,5 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί από το περιθώριο που 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.  

2) Τα υπόλοιπα 108,5 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν µε ανακατανοµή από τα 
κονδύλια του ΜΑΣ που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές περιοχές. Ο στόχος 2 
(κινητικότητα ΕΕ στο πλαίσιο των Παραθύρων Εξωτερικής Συνεργασίας του 
Erasmus Mundus (EMEWC)) και ο στόχος 3 (άλλες δραστηριότητες µη ∆ΑΒ) 
θα χρηµατοδοτηθούν εξ ολοκλήρου µε ανακατανοµή από τα κονδύλια του ΜΑΣ 
που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές περιοχές. Ωστόσο, τα ενδεικτικά κονδύλια 
για τις γεωγραφικές περιοχές στο πλαίσιο του παραρτήµατος IV του κανονισµού 
ΜΑΣ δεν τροποποιούνται. 

Συνεπώς, αν και το χρηµατοδοτικό κονδύλιο ανέρχεται σε 176 εκατ. ευρώ, η 
δηµοσιονοµική επίπτωση είναι 67,5 εκατ. ευρώ.  
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Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται µόνο συµπληρωµατικές πιστώσεις οι 
οποίες χορηγούνται από το περιθώριο. 
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εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης 

Τµήµα 
αριθ. 

  

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

n + 5 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες4 
 

        

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 

8,1 α 
0 15,0  

17,5 

 

17,5 

 

17,5 

0  

67,5 
Πιστώσεις πληρωµών 
(ΠΠ) 

 
β 

0 7,0 15,0 18,0 18,0  

9,5 

 

67,5 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς5 
 

    

Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4 γ        

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ               

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 

α+γ 

0 15,0  

17,5 

 

17,5 

 

17,5 

0  

67,5 

 
Πιστώσεις πληρωµών  β+γ 0 7,0 15,0 18,0 18,0 9,5  67,5 

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς6 
 

  

Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5 δ        

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6 ε 
       

                                                 
4 ∆απάνες εκτός κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx. 
5 ∆απάνες που εµπίπτουν στο άρθρο xx 01.04 του Τίτλου xx. 
6 ∆απάνες που εµπίπτουν στο κεφάλαιο xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01.04 ή xx 05. 
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Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 α+γ
+δ+
ε 

0 15,0 17,5 17,5 17,5 0  67,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 β+γ
+δ+
ε 

0 7,0 15,0 18,0 18,0 9,5  67,5 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους 
οργανισµούς (να διευκρινιστεί από ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να 
περιλαµβάνει εκτίµηση του επιπέδου της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να 
προστεθούν γραµµές, εάν προβλέπεται η συµµετοχή πολλών οργανισµών στη 
συγχρηµατοδότηση): 

εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδότης 
οργανισµός  

 

Έτος 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

…………………… στ        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
περιλαµβανοµένης της 
συγχρηµατοδότησης 

α+γ
+δ+
ε+σ
τ 

       

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

 Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό 
προγραµµατισµό. 

X Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
διοργανικής συµφωνίας7 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την 
αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

⌧ Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

                                                 
7 Βλ. σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

ΣΗΜ.: Όλες οι διευκρινίσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε τη µέθοδο 
υπολογισµού της επίπτωσης στα έσοδα πρέπει να περιλαµβάνονται σε 
χωριστό παράρτηµα. 

εκατ. EUR (µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολογι
σµού 

Έσοδα 

Πριν 
από 
τη 

δράση 
[Έτος 

n] 

[Έτο
ς n] 

[n+1] [n+2] [n+3
] 

[n+4] [n+5]
8 

 

α) Έσοδα σε απόλυτες τιµές         

β) Τροποποίηση των εσόδων  ∆       

(Να αναφερθεί κάθε σχετική γραµµή εσόδων του προϋπολογισµού και να 
προστεθεί ο κατάλληλος αριθµός γραµµών στον πίνακα εάν η επίπτωση 
αφορά περισσότερες της µιας γραµµές του προϋπολογισµού) 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι ΙΠΑ (ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης) (µόνιµοι 
υπάλληλοι, έκτακτο προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες) – βλέπε 
λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1. 

  

 

Ετήσιες ανάγκες 

 

Έτος n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

 

n + 5 και 
επόµενα 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

      

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι διευκρινίσεις σχετικά µε το πλαίσιο της πρότασης πρέπει να δίνονται στην 
αιτιολογική έκθεση. Το παρόν τµήµα του νοµοθετικού δηµοσιονοµικού δελτίου 
πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες: 

                                                 
8 Να προστεθούν στήλες εάν είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι 

έτη 
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5.1. Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Η νοµοθετική πρόταση συνοδεύεται από εκτίµηση επιπτώσεων στην οποία 
περιγράφονται λεπτοµερώς οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. 

Η παρούσα πρόταση αποτελεί νοµοθετική συνέχεια των προπαρασκευαστικών 
ενεργειών που καθιερώθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών του 
προϋπολογισµού 2007 και 2008. Στόχος της είναι να καλυφθεί το νοµοθετικό 
κενό όσον αφορά το περιορισµένο πεδίο εφαρµογής του µηχανισµού 
αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) που καλύπτει τη γεωγραφική συνεργασία µε 
τις χώρες της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και της Λατινικής Αµερικής, καθώς 
και µε το Ιράκ, το Ιράν, την Υεµένη και τη Νότια Αφρική.  

Το κονδύλιο εκτιµήθηκε σε 176 εκατ. ευρώ.  

Οι τέσσερις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την περίοδο 2007-2009 
χρηµατοδοτήθηκαν από το περιθώριο µε πρωτοβουλία της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής. Οι δραστηριότητες για τη συνέχεια που θα δοθεί σε 
αυτές τις ενέργειες θα στοιχίσουν 67,5 εκατ. ευρώ. Οι άλλες ανάγκες που θα 
καλυφθούν (108,5 εκατ. ευρώ) αφορούν την κινητικότητα των σπουδαστών της 
ΕΕ στο πλαίσιο του Erasmus Mundus και τις ενέργειες που προβλέπονται στο 
πλαίσιο του κονδυλίου ΜΑΣ αλλά δεν είναι επιλέξιµες λόγω του περιορισµένου 
πεδίου εφαρµογής του όσον αφορά τα κριτήρια που εφαρµόζονται στην 
∆ηµόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (π.χ. προγράµµατα προβολής, τεχνική βοήθεια 
σε τοµείς σχετικούς µε την ενέργεια).  

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε 
άλλα δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατότητα συνέργειας 

Η διεύρυνση της γεωγραφικής εφαρµογής του κανονισµού ICI θα επιτρέπει 
µεγαλύτερη σύµπραξη µε σηµαντικούς διµερείς εµπορικούς εταίρους και 
συντελεστές σε πολυµερή φόρουµ και στην παγκόσµια διακυβέρνηση, µε τους 
οποίους η Κοινότητα έχει στρατηγικά συµφέροντα για την προώθηση 
διαφοροποιηµένων σχέσεων. Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να 
εµπεδώσει ακόµη περισσότερο τις σχέσεις της µε χώρες που είναι αφενός 
αναπτυσσόµενες και αφετέρου σηµαντικοί εταίροι στην παγκόσµια οικονοµία, 
όπως η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία και η Νότια Αφρική. Τα συµφέροντα της 
Κοινότητας υπερβαίνουν την εξάλειψη της φτώχειας σε περιοχές όπως η 
Κεντρική Ασία και η Μέση Ανατολή, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή 
ασφάλεια και τη δηµόσια διπλωµατία. Τέλος, οι περισσότερες χώρες της Ασίας 
και της Λατινικής Αµερικής είναι επίσης χώρες µέσου εισοδήµατος που 
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ανταλλαγές που δεν 
περιορίζονται στην ∆ηµόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια. 
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5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων) 

Ο προτεινόµενος κανονισµός θα προβλέπει τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων 
και έργων τα οποία ανταποκρίνονται στους ακόλουθους βασικούς 
επιχειρησιακούς στόχους:  

Στόχος 1: 

• Προώθηση οικονοµικής εταιρικής σχέσης και εµπορικής συνεργασίας προς 
το συµφέρον της ΕΕ 

Στόχος 2: 

• ∆εσµοί µεταξύ των λαών/συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης 

Στόχος 3: 

• ∆ηµόσια διπλωµατία και ευαισθητοποίηση του κοινού 

• ∆ιάλογος 

• Σχέδια συνεργασίας τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την ∆ΑΒ 

19 09: 

• Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, της βιοµηχανίας και των 
ερευνητικών κοινοτήτων της Ευρώπης στις αγορές της Λατινικής Αµερικής. 

• Εξασφάλιση της ευρωπαϊκής συµµετοχής στα Παράθυρα Εξωτερικής 
Συνεργασίας του Erasmus Mundus. 

• Βελτίωση του επιπέδου γνώσης και κατανόησης των βασικών πολιτικών και 
των στρατηγικών στόχων της ΕΕ. 

19 10 

• Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, της βιοµηχανίας και των 
ερευνητικών κοινοτήτων της Ευρώπης στις αγορές της Ασίας, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στις καθαρές και βιώσιµες τεχνολογίες και στην ενίσχυση της 
εµπορικής παρουσίας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στην Ασία. Πρόοδος ως προς 
τη βελτίωση των συνθηκών εµπορίου και επενδύσεων· 

• Βελτίωση του επιπέδου γνώσης και κατανόησης της ΕΕ. Εξασφάλιση και 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής συµµετοχής στα Παράθυρα Εξωτερικής 
Συνεργασίας του Erasmus Mundus (EMECW). 
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• Εξασφάλιση της συµµετοχής στις ευρωπαϊκές εκθέσεις του εκπαιδευτικού 
τοµέα σε επίπεδο τουλάχιστον ισοδύναµο µε εκείνο του παρελθόντος. 

• ∆ιεύρυνση της συνεργασίας στον τοµέα της ενέργειας, ιδίως στην Κεντρική 
Ασία. 

21 06 

• Εξασφάλιση της ευρωπαϊκής συµµετοχής στο Παράθυρο Εξωτερικής 
Συνεργασίας του Erasmus Mundus. 

• ∆ιεύρυνση της συνεργασίας σε τοµείς όπως η ενέργεια, η επιστήµη και η 
τεχνολογία ή οι µεταφορές, καθώς και πρόοδος ως προς τη βελτίωση των 
συνθηκών εµπορίου και επενδύσεων. 

εκατ. EUR 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 

      

Ασία 16,5 19,5 20,5 21,0 77,5 

Προώθηση οικονοµικής 
εταιρικής σχέσης και 
εµπορικής συνεργασίας 
προς το συµφέρον της 
ΕΕ (συνέχεια 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών) 

12,0 13,0 14,0 14,0 53,0 

Κινητικότητα ΕΕ στο 
πλαίσιο του EMEWC 

3,0 5,0 5,0 5,5 18,5 

Άλλες ενέργειες εκτός 
∆ΑΒ 

1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 

      

Λατινική Αµερική 11,5 16,0 16,0 16,0 59,5 

Προώθηση οικονοµικής 
εταιρικής σχέσης και 
εµπορικής συνεργασίας 
προς το συµφέρον της 
ΕΕ (συνέχεια 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών) 

3,0 4,0 4,0 4,0 15,0 
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Κινητικότητα ΕΕ στο 
πλαίσιο του EMEWC 

0,5 5,0 5,0 5,0 15,5 

Άλλες ενέργειες εκτός 
∆ΑΒ 

8,0 7,0 7,0 7,0 29,0 

      

Κεντρική Ασία 4,0 6,0 6,0 6,0 22,0 

Προώθηση οικονοµικής 
εταιρικής σχέσης και 
εµπορικής συνεργασίας 
προς το συµφέρον της 
ΕΕ (συνέχεια 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών) 

- - - - - 

Κινητικότητα ΕΕ στο 
πλαίσιο του EMEWC 

1,0 2,0 2,0 2,0 7,0 

Άλλες ενέργειες εκτός 
∆ΑΒ 

3,0 4,0 4,0 4,0 15,0 

      

Ιράκ, Ιράν, Υεµένη 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 

Προώθηση οικονοµικής 
εταιρικής σχέσης και 
εµπορικής συνεργασίας 
προς το συµφέρον της 
ΕΕ (συνέχεια 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών) 

- - - - - 

Κινητικότητα ΕΕ στο 
πλαίσιο του EMEWC 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Άλλες ενέργειες εκτός 
∆ΑΒ 

2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

      

Νότια Αφρική - 1,0 3,0 3,0 7,0 
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Προώθηση οικονοµικής 
εταιρικής σχέσης και 
εµπορικής συνεργασίας 
προς το συµφέρον της 
ΕΕ (συνέχεια 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών) 

- - - - - 

Κινητικότητα ΕΕ στο 
πλαίσιο του EMEWC 

- 1,0 2,0 2,0 5,0 

Άλλες ενέργειες εκτός 
∆ΑΒ 

- - 1,0 1,0 2,0 

      

Συνολικό κονδύλιο 34,5 45,0 48,0 48,5 176,0 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

Η υλοποίηση θα γίνει µε κεντρική διαχείριση απευθείας από την Επιτροπή, 
ενώ για την πτυχή της κινητικότητας ΕΕ στο πλαίσιο του Παράθυρου 
Εξωτερικής Συνεργασίας του Erasmus Mundus θα γίνει από τον εκτελεστικό 
οργανισµό της EAC.  

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Τα προγράµµατα θα ακολουθούν το απλό σύστηµα παρακολούθησης. 

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

Για την υλοποίηση του ΜΑΣ, τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την 
εκτίµηση επιπτώσεων προβλέπεται ανάλογη εκ των προτέρων αξιολόγηση.  

6.2.2. Μέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση 
(διδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος) 

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες θα αξιολογούνται. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Ο κανονισµός ICI προβλέπει τακτικές αξιολογήσεις.  
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7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

Η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας και η 
καταπολέµηση της απάτης και των παρατυπιών αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα 
του κανονισµού ICI. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη φύση των δαπανών (επιλεξιµότητα των 
δαπανών), στο σεβασµό των προϋπολογισµών (πραγµατική δαπάνη) και στην 
εξακρίβωση των συνοδευτικών πληροφοριών και των σχετικών εγγράφων 
(απόδειξη των δαπανών). 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Έτος 
n 

2010 2011 2012 2013 Έτος n+5 και 
επόµενα 

ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες 
στόχων, δράσεων 
και υλοποιήσεων) 

Είδος 
υλοποίησης 

Μέσο 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποιή-
σεων 

Συνολικό 
κόστος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ.1 9 

Προώθηση 
εταιρικής σχέσης 
και εµπορικής 
συνεργασίας προς 
το συµφέρον της ΕΕ 

                

-Λατινική Αµερική     3 3,0 4 4,0 4 4,0 4 4,0    15,0 

-Ασία     4 12,0 4 13,0 4 14,0 4 14,0    53,0 

Υποσύνολο Στόχος 
1 

     15,0  17,0  18,0  18,0    68,0 

ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΙΑΚΟΣ ΣΤΌΧΟΣ 
αριθ. 21 

συνεργασία στον 
τοµέα της 
εκπαίδευσης (πτυχή 
EMECW της ΕΕ) 

                

                                                 
9 Όπως περιγράφεται στο Τµήµα 5.3. 
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- Λατινική Αµερική      0,5  5,0  5,0  5,0    15,5 

- Ασία       3,0  5,0  5,0  5,5    18,5 

- Κεντρική Ασία      1,0  2,0  2,0  2,0     7,0 

- Ιράκ, Ιράν, 
Υ έ

     0,5  0,5  0,5  0,5     2,0 

- Νότια Αφρική        1,0  2,0  2,0     5,0 

Υποσύνολο Στόχος 
2 

     5,0  13,5  14,5  15,0    48,0 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3  

Άλλες ενέργειες 
εκτός ∆ΑΒ 

                

- Λατινική Αµερική      8,0  7,0  7,0  7,0    29,0 

- Ασία      1,5  1,5  1,5  1,5    6,0 

- Κεντρική Ασία      3,0  4,0  4,0  4,0    15,0 

- Ιράκ/Ιράν      2,0  2,0  2,0  2,0    8,0 

- Νότια Αφρική      -  -  1,0  1,0    2,0 

Υποσύνολο Στόχος 
3 

     14,5  14,5  15,5  15,5    60,0 

                 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

     34,5  45,0  48,0  48,5    176,0 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

∆εν απαιτούνται πρόσθετες διοικητικές δαπάνες.  

8.2.1. Αριθµός και τύπος των ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους και/ή 
συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  Έτος n Έτος n+1 Έτος n+2 Έτος n+3 Έτος n+4 Έτος n+5 

A*/AD       Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι10 
(XX 01 01) 

 

B*, 
C*/AST 

      

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται11 από 
το άρθρο XX 01 02 
 

      

Λοιπό προσωπικό12 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 
 

      

ΣΥΝΟΛΟ       

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

(Εάν αναφέρονται περισσότερες της µιας πηγές ανθρώπινων πόρων, διευκρινίστε τον 
αριθµό θέσεων που προέρχεται από καθεµία από τις πηγές αυτές) 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισµού) 
για το έτος n 

 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

 (Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση των υφιστάµενων πόρων της 
διαχειρίστριας υπηρεσίας (εσωτερική αναδιάταξη) 

                                                 
10 Το κόστος των οποίων ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
11 Το κόστος των οποίων ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
12 Το κόστος των οποίων περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
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 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 
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8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

(αριθµός και ονοµασία) Έτος 
n 

Έτος 
n+1 

Έτος 
n+2 

Έτος 
n+3 

Έτος 
n+4 

Έτος 
n+5  

και 
επό-
µενα 

ΣΥΝΟΛΟ

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια 
(περιλαµβανοµένων των σχετικών 
δαπανών προσωπικού) 

 
     

 

Εκτελεστικοί οργανισµοί13 
 

       

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια        

 - εσωτερική (intra muros)         

 - εξωτερική (extra muros)        

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας        

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων Έτος n Έτος n+1 Έτος n+2 Έτος n+3 Έτος n+4 
Έτος n+5 

και επό-
µενα 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 
(XX 01 01) 

     

 

 

Προσωπικό που χρηµατοδοτείται 
από το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, END (=ΑΕΕ), 
συµβασιούχοι κ.λπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

      

                                                 
13 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω 

εκτελεστικό (-ούς) οργανισµό (-ούς). 
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Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και συναφείς 

δαπάνες (που ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται στο ποσό 

αναφοράς) 

      

 

Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

Υπολογισµός– Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. EUR (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

 

 

Έτος 
n 

Έτος 
n+1 

Έτος 
n+2 

Έτος 
n+3 

Έτος 
n+4 

Έτος 
n+5 

και 
επό-
µενα 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 — Αποστολές        

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις        

XX 01 02 11 03 — Επιτροπές14  
 

       

XX 01 02 11 04 — Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 — Πληροφορικά συστήµατα        

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

       

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραµµή του προϋπολογισµού) 

 

       

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των 
ανθρώπινων πόρων και των συναφών 
δαπανών (που ∆ΕΝ περιλαµβάνονται 

στο ποσό αναφοράς) 
 

     

 

                                                 
14 Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει 
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Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 




