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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η ύφεση επηρεάζει πρωτίστως τους ανθρώπους: σήµερα η κορυφαία πρόκληση για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να είναι η πρόληψη της µαζικής ανεργίας, η προώθηση της 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας και η δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την 
οικονοµική ανανέωση, τη βιώσιµη ανάκαµψη και την ανάπτυξη. Η ΕΕ αντέδρασε αµέσως 
στην κρίση µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού οικονοµικού προγράµµατος ανάκαµψης, στο 
οποίο επισηµαίνεται η ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις που έχει η κρίση στην 
απασχόληση. Ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα του προγράµµατος είναι αισιόδοξα, ενώ οι 
µηχανισµοί κοινωνικής ασφάλειας λειτουργούν σταθεροποιητικά. Ωστόσο, επειδή η 
κατάσταση των αγορών εργασίας εξακολουθεί να επιδεινώνεται λόγω της οικονοµικής 
κρίσης, απαιτείται η ανάληψη συµπληρωµατικής δράσης. 

Η Ευρώπη δεν καλείται µόνο να αντιµετωπίσει την ύφεση, αλλά και να τη µετατρέψει σε 
ευκαιρία για τη δηµιουργία µιας οικονοµίας πιο παραγωγικής, πιο καινοτόµου, µε υψηλότερα 
επίπεδα δεξιοτήτων και µε χαµηλή χρήση ορυκτών καυσίµων· µιας οικονοµίας µε ανοικτές 
και χωρίς αποκλεισµούς αγορές εργασίας, που θα συµβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής και της κοινωνικής ισότητας, θα προσφέρει θέσεις εργασίας συµβατές µε τις 
παραµέτρους της ηλικίας, της ισότητας των δύο φύλων και του συνδυασµού ιδιωτικής και 
επαγγελµατικής ζωής και θα αναγνωρίζει και θα υποστηρίζει την επιχειρηµατικότητα1. Τα 
µέτρα που απαιτούνται για την καταπολέµηση του αντικτύπου της σηµερινής κρίσης στην 
απασχόληση και στην κοινωνία πρέπει να συνοδεύονται από τις διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των µακροπρόθεσµων προκλήσεων 
της παγκοσµιοποίησης και της δηµογραφικής και κλιµατικής αλλαγής. 

Η κρίση θα µεταβάλει άρδην τις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Πρέπει να δοθούν στους 
εργαζόµενους και στις εταιρείες τα αναγκαία µέσα, ώστε να προσαρµοστούν µε επιτυχία στη 
µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα: να διατηρήσουν βιώσιµες θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν 
τις δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, να διευκολύνουν την επιστροφή των ατόµων στην εργασία 
και να διαµορφώσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. 

Στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαµψης»2, η Επιτροπή 
υπογραµµίζει ορισµένες παραµέτρους που µπορούν να βοηθήσουν τα κράτη µέλη στο 
σχεδιασµό και στην εφαρµογή κατάλληλων και αποδοτικών πολιτικών για την απασχόληση. 
Σ’ αυτή τη βάση, το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και τα τρία «εργαστήρια» για θέµατα 
απασχόλησης που πραγµατοποιήθηκαν στη Μαδρίτη, στη Στοκχόλµη και στην Πράγα τον 
Απρίλιο του 2009 καθόρισαν τρεις βασικές προτεραιότητες: διατήρηση της απασχόλησης, 
δηµιουργία θέσεων εργασίας και προώθηση της κινητικότητας· αναβάθµιση των δεξιοτήτων 
και αντιστοίχισή τους µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· βελτίωση της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας. Τέλος, στη σύνοδο κορυφής για την απασχόληση, της 7ης Μαΐου 2009, 
έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις εν λόγω προτεραιότητες και επιτεύχθηκε συναίνεση για 10 
ενέργειες3. 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις — Μια "Small Business Act" για 

την Ευρώπη», COM(2008) 394 τελικό της 25.6.2008. 
2 COM(2009) 114 της 4.3.2009. 
3 Βλέπε: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=103&langId=en&eventsId=173&furtherEvents=yes 
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Αξιοποιώντας αυτές τις κοινές προσπάθειες, η Επιτροπή εξέδωσε στις 3 Ιουνίου ανακοίνωση 
µε τίτλο «Κοινή δέσµευση για την απασχόληση»4, µε σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, καθώς και µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων της ΕΕ, όσον αφορά τις εν λόγω τρεις βασικές προτεραιότητες µέσω 
συγκεκριµένων ενεργειών και µε τη στήριξη όλων των διαθέσιµων κοινοτικών µέσων και 
ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΤΠΠ). 

Για να περιοριστεί ο κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης, είναι σηµαντικό να παραµείνουν οι 
εργαζόµενοι στις θέσεις εργασίας τους και να προσελκυστούν ακόµη περισσότεροι στην 
αγορά εργασίας, και ιδίως γυναίκες, εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας και άλλες οµάδες που 
υφίστανται δυσµενείς διακρίσεις, καθώς επίσης να αποφευχθεί η µακροχρόνια ανεργία και 
αεργία. Ο καλύτερος τρόπος καταπολέµησης του αποκλεισµού είναι η απασχόληση: θεµέλιο 
της κοινωνικής Ευρώπης είναι η απόκτηση µιας θέσης εργασίας —ωστόσο, ακόµη και πριν 
ξεσπάσει η κρίση, πάρα πολλοί πολίτες της ΕΕ που είχαν τα προσόντα να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας δεν είχαν πρόσβαση στην απασχόληση. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στην ανακοίνωση της 3ης Ιουνίου η Επιτροπή πρότεινε έναν νέο κοινοτικό µηχανισµό 
µικροχρηµατοδοτήσεων για την απασχόληση5 (µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων 
Progress), για να δοθεί στους ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνηµα και για να ανοίξει ο 
δρόµος προς την επιχειρηµατικότητα για µερικές από τις πιο µειονεκτικές οµάδες της 
Ευρώπης, όπως οι νέοι. Αυτός ο νέος µηχανισµός θα αυξήσει το εύρος της στοχοθετηµένης 
οικονοµικής στήριξης που παρέχεται στους νέους επιχειρηµατίες µέσα στο σηµερινό πλαίσιο 
µειωµένης προσφοράς πιστώσεων. Οι µεµονωµένοι επιχειρηµατίες και οι ιδρυτές πολύ 
µικρών επιχειρήσεων θα λαµβάνουν επίσης στήριξη µέσω της παροχής συµβουλών, της 
κατάρτισης, της ατοµικής καθοδήγησης και της δηµιουργίας ικανοτήτων, πέρα από τη 
στήριξη των επιτοκίων από το ΕΚΤ. 

Ο µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress θα προστεθεί στα άλλα κοινοτικά 
προγράµµατα, παρέχοντας µέσα επιµερισµού του κινδύνου και χρηµατοδοτήσεις από 
δανειακούς και µετοχικούς πόρους. Θα αξιοποιήσει την πείρα που έχουν συσσωρεύσει 
διάφορα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως π.χ. ο όµιλος της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων). Με βάση συµφωνία κοινής 
διαχείρισης, τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα αυξήσουν τον αντίκτυπο των σχετικών 
ενεργειών, υποστηρίζοντας τους τραπεζικούς και µη τραπεζικούς παρόχους 
µικροχρηµατοδοτήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Με δεδοµένο το σηµερινό µειωµένο επίπεδο δανειοδοτήσεων και τη δραµατική πτώση των 
εκκρεµούντων δανείων (όπως προκύπτει από την εκ των προτέρων αξιολόγηση που 
συνοδεύει την παρούσα πρόταση), οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο πρέπει να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
η παροχή µικροπιστώσεων σε επαρκή κλίµακα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η υψηλή 
ζήτηση πιστώσεων από εκείνους που τις χρειάζονται περισσότερο στην παρούσα περίοδο 

                                                 
4 COM(2009) 257 της 3.6.2009. 
5 COM (2009) 257 της 3.6.2009. 
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κρίσης, δηλαδή από τους ανέργους ή από τα ευάλωτα άτοµα που επιθυµούν να ιδρύσουν ή να 
αναπτύξουν τη δική τους πολύ µικρή επιχείρηση, ακόµη και ως αυτοαπασχολούµενοι, αλλά 
δεν έχουν πρόσβαση σε «εµπορικές» τραπεζικές πιστώσεις. 

Η χρήση κοινοτικών πόρων είναι κατάλληλη και ανταποκρίνεται στο σχετικό ψήφισµα που 
εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Μαρτίου 20096. Επιπλέον, η δηµιουργία 
ενιαίου µηχανισµού θα αυξήσει τον αντίκτυπο των προσπαθειών των διεθνών 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Τέλος, ένας µηχανισµός κοινοτικής εµβέλειας θα αποτρέψει 
τον κατακερµατισµό των προσπαθειών και, ως εκ τούτου, θα αυξήσει την παροχή 
µικροχρηµατοδοτήσεων σε όλα τα κράτη µέλη. 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

Η Επιτροπή προτείνει τη δηµιουργία του µηχανισµού µικροχρηµατοδοτήσεων Progress µε 
απόφαση η οποία καθορίζει µόνο τους ρόλους και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής και δεν 
δηµιουργεί δικαιώµατα ή υποχρεώσεις για τα κράτη µέλη ή για τα µεµονωµένα άτοµα. 
Εποµένως, η απόφαση είναι το πλέον ενδεδειγµένο µέσο για να επιτευχθεί ο επιθυµητός 
σκοπός. 

5. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Σύµφωνα µε τη διοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 20067 µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία 
και τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, ο µηχανισµός θα δηµιουργηθεί µε την 
ανακατανοµή πόρων του υπάρχοντος προϋπολογισµού. Σύµφωνα µε τη διοργανική συµφωνία 
του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσθεσε επιπλέον 114 εκατοµµύρια ευρώ8 στον 
προϋπολογισµό του προγράµµατος Progress, αυξάνοντας, µε τον τρόπο αυτόν, τον 
προϋπολογισµό του εν λόγω προγράµµατος από 628.800.000 ευρώ, που προβλέπονταν στην 
αρχική πρόταση της Επιτροπής, σε 743.250.000. Αυτή η πρόσθετη χρηµατοδότηση 
προβλέπεται να εφαρµοστεί σταδιακά κατά τα επόµενα έτη του προγράµµατος, δηλαδή από 
το 2009. Έπειτα από εξέταση όλων των πιθανών επιλογών, η χρηµατοδότηση θα προέλθει 
από µεταφορά 100 εκατοµµυρίων ευρώ (σε διάστηµα 4 ετών) από το πρόγραµµα Progress9 
στον νέο ευρωπαϊκό µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων για την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη (µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress). Αυτά τα 100 εκατοµµύρια 
ευρώ από τον υπάρχοντα προϋπολογισµό θα µπορούσαν να κινητοποιήσουν περισσότερα από 
500 εκατοµµύρια ευρώ, στο πλαίσιο µιας κοινής πρωτοβουλίας µε διεθνή χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, και ιδίως µε τον όµιλο της ΕΤΕπ. 

                                                 
6 P6_TA-PROV(2009)0166. 
7 (2008/818/ΕΚ). 
8 100 εκατοµµύρια ευρώ σε τιµές 2004. 
9 Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος για την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη — Ρrogress (ΕΕ L 315 της 15.11.2006, σ. 1). 
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2009/0096 (COD) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκού µηχανισµού µικροχρηµατοδοτήσεων για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 159 παράγραφος 
3, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των 
µικροχρηµατοδοτήσεων προς υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης»10 
προσδιόρισε τέσσερις τοµείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης: βελτίωση του 
νοµικού και θεσµικού περιβάλλοντος στα κράτη µέλη, αλλαγή του κλίµατος υπέρ της 
απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας, προώθηση βέλτιστων πρακτικών και 
παροχή πρόσθετων χρηµατοδοτικών κεφαλαίων για τα ιδρύµατα 
µικροχρηµατοδότησης. Ως πρώτο βήµα για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας αυτής, η 
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δηµιούργησαν, το 2008, το 
πρόγραµµα JASMINE, που παρέχει καθοδήγηση στα µη τραπεζικά χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα µικροχρηµατοδότησης καθώς και χρηµατοδοτικά κονδύλια συνολικού 
ύψους 20 εκατοµµυρίων ευρώ, που παρασχέθηκαν από την ΕΤΕπ. 

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισµα που εξέδωσε στις 24 Μαρτίου 2009, ζήτησε 
από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη των 
µικροπιστώσεων προς υποστήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης 
και πρόσφερε πρόσθετη χρηµατοδοτική στήριξη 4 εκατοµµυρίων ευρώ για πιλοτική 

                                                 
10 COM(2007) 708. 
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δράση που θα εφαρµοστεί στο πλαίσιο του προγράµµατος JASMINE. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να συγχρηµατοδοτήσει σχέδια παροχής 
µικροπιστώσεων, ιδίως σε µειονεκτικές οµάδες-στόχους. 

(3) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται σήµερα σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο πρέπει 
να ενταθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα η παροχή 
µικροπιστώσεων σε επαρκή κλίµακα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η υψηλή ζήτηση 
πιστώσεων από εκείνους που τις χρειάζονται περισσότερο στην παρούσα περίοδο 
κρίσης, δηλαδή από τους ανέργους ή από τα ευάλωτα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων 
των νέων που επιθυµούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν µια πολύ µικρή επιχείρηση, 
ακόµη και ως αυτοαπασχολούµενοι, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις. 

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινή δέσµευση για την απασχόληση»11 υπογράµµισε 
την ανάγκη να δοθεί στους ανέργους η ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνηµα και να ανοίξει ο 
δρόµος προς την επιχειρηµατικότητα για µερικές από τις πιο µειονεκτικές οµάδες της 
Ευρώπης, όπως οι νέοι. Επιπλέον των υπαρχόντων µέσων χρειάζεται ειδική δράση για 
την περαιτέρω προώθηση της οικονοµικής και της κοινωνικής συνοχής, µε την 
ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, καθώς και από άλλα διεθνή 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, χωρίς να θίγονται οι δραστηριότητες των κρατών µελών. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξήγγειλε πρόταση για τη δηµιουργία ενός νέου κοινοτικού 
µηχανισµού µικροχρηµατοδοτήσεων, µε σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής 
µικροχρηµατοδοτήσεων σε ιδιαίτερα ευαίσθητες οµάδες και την περαιτέρω ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας, της κοινωνικής οικονοµίας και των πολύ µικρών 
επιχειρήσεων. 

(5) Η χρήση κοινοτικών πόρων είναι κατάλληλη και ανταποκρίνεται στο σχετικό 
ψήφισµα που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2009. 
Επιπλέον, η δηµιουργία ενιαίου µηχανισµού κοινοτικής εµβέλειας θα ενισχύσει τον 
αντίκτυπο των ενεργειών των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και θα 
αποτρέψει τον κατακερµατισµό των προσπαθειών και, ως εκ τούτου, θα αυξήσει την 
παροχή µικροχρηµατοδοτήσεων σε όλα τα κράτη µέλη. Για να αξιοποιηθεί η πείρα 
των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, και ιδίως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, ο µηχανισµός 
µικροχρηµατοδοτήσεων Progress θα πρέπει να δηµιουργηθεί βάσει κοινής 
διαχείρισης. 

(6) Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τον µηχανισµό θα πρέπει να είναι συνεκτικές 
και συµβατές µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές και να συνάδουν µε τις διατάξεις της 
Συνθήκης και των πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτής. Οι δραστηριότητες του 
µηχανισµού θα πρέπει να συµπληρώνουν τις άλλες κοινοτικές παρεµβάσεις, και ιδίως 
τα χρηµατοδοτικά µέσα του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, την 
πρωτοβουλία JASMINE και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

(7) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο όρος «µικροχρηµατοδότηση» καλύπτει 
τις µικροπιστώσεις και τις πράξεις επιµερισµού του κινδύνου. Η σύσταση 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ 

                                                 
11 COM(2009) 257 της 3.6.2009. 
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µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων12 ορίζει τις «µικροπιστώσεις» ως 
τα δάνεια κάτω των 25.000 ευρώ και την «πολύ µικρή επιχείρηση» ως την επιχείρηση 
που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένης της 
αυτοαπασχόλησης, και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. Οι ορισµοί αυτοί 
κρίνονται κατάλληλοι για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ: 

Άρθρο 1 
Σύσταση 

Συνιστάται ευρωπαϊκός µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων για την απασχόληση και την 
κοινωνική ένταξη, που καλείται «µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress» (εφεξής: 
«µηχανισµός»). 

Άρθρο 2 
Στόχος 

Ο µηχανισµός παρέχει κοινοτικούς πόρους για να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε 
µικροπιστώσεις: 

α) τα άτοµα που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους και που 
θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους πολύ µικρή επιχείρηση, ακόµη και ως 
αυτοαπασχολούµενοι· 

β) τα µειονεκτούντα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των νέων, που θέλουν να 
ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους πολύ µικρή επιχείρηση, ακόµη και ως 
αυτοαπασχολούµενοι· 

γ) οι πολύ µικρές επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας που απασχολούν άτοµα 
τα οποία έχασαν τη δουλειά τους ή µειονεκτούντα άτοµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των νέων. 

Άρθρο 3 
Προϋπολογισµός 

1. Η χρηµατοδοτική συµβολή του κοινοτικού προϋπολογισµού στον µηχανισµό για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013 ανέρχεται σε 
100 εκατοµµύρια ευρώ. 

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 
εντός των ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

                                                 
12 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36. 
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3. Ο συνολικός προϋπολογισµός για τα υποστηρικτικά µέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δεν υπερβαίνει το 1% του προϋπολογισµού του 
µηχανισµού, ο οποίος προσδιορίζεται στην παράγραφο 1. 

4. Η χρηµατοδοτική συµβολή καλύπτει το πλήρες κόστος του µηχανισµού, 
συµπεριλαµβανοµένων των τελών διαχείρισης για τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα οποία διαχειρίζονται 
την κοινοτική συµβολή, καθώς και κάθε άλλης επιλέξιµης δαπάνης. 

Άρθρο 4 
Επιλέξιµες δράσεις και δικαιούχοι 

1. Ο µηχανισµός εφαρµόζεται µε χρήση των ακόλουθων µέσων δράσης, όπως 
ενδείκνυται κατά περίπτωση: 

α) εγγυήσεις και µέσα επιµερισµού του κινδύνου· 

β) µέσα µετοχικών κεφαλαίων· 

γ) δανειοδοτικά µέσα· 

δ) υποστηρικτικά µέτρα, όπως επικοινωνιακές δραστηριότητες, παρακολούθηση, 
έλεγχος, λογιστικοί έλεγχοι και αξιολόγηση, που είναι άµεσα αναγκαία για την 
αποτελεσµατική και αποδοτική εφαρµογή της παρούσας απόφασης και για την 
επίτευξη των στόχων της. 

2. Πρόσβαση στον µηχανισµό έχουν οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εδρεύουν 
στα κράτη µέλη και που παρέχουν µικροχρηµατοδοτήσεις σε άτοµα και σε πολύ 
µικρές επιχειρήσεις στα κράτη µέλη. 

Άρθρο 5 
∆ιαχείριση 

1. Η διαχείριση του µηχανισµού πραγµατοποιείται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου. 

2. Για την εφαρµογή των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, µε 
εξαίρεση τα υποστηρικτικά µέτρα για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ), η Επιτροπή συνάπτει συµφωνίες µε διεθνή 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, και ιδίως µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 53δ 
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου και το άρθρο 43 
του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. Οι εν λόγω 
συµφωνίες περιλαµβάνουν λεπτοµερείς διατάξεις για την εκτέλεση των καθηκόντων 
που θα ανατεθούν στα ιδρύµατα αυτά, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης να 
εξασφαλιστεί η προσθετικότητα µε τις σχετικές εθνικές δράσεις.  

3. Τα έσοδα, συµπεριλαµβανοµένων των µερισµάτων και των επιστροφών, που θα 
εισπραχθούν από τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα οποία αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 µπορούν να επανεπενδύονται από τα ιδρύµατα αυτά σε δράσεις του 
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άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) για περίοδο 6 ετών από την 
ηµεροµηνία έναρξης της λειτουργίας του µηχανισµού. Όταν ολοκληρωθεί η 
οικονοµική εκκαθάριση του µηχανισµού, το οφειλόµενο στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες υπόλοιπο επιστρέφεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

4. Τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου συνάπτουν γραπτές συµφωνίες µε τους δηµόσιους και ιδιωτικούς 
παρόχους µικροχρηµατοδοτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στις 
οποίες επισηµαίνεται η υποχρέωσή τους, αφενός, να χρησιµοποιούν τους πόρους που 
διατίθενται βάσει του µηχανισµού σύµφωνα µε τους στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 2 και, αφετέρου, να παρέχουν στοιχεία για την κατάρτιση των ετήσιων 
εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. 

5. Η διαχείριση των υποστηρικτικών µέτρων για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) γίνεται από την Επιτροπή. 

Άρθρο 6 
Συµµόρφωση 

Οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τον µηχανισµό συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της 
Συνθήκης και των νοµικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτής. 

Άρθρο 7 
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων 

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει της παρούσας 
απόφασης, η Επιτροπή εξασφαλίζει την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
της Κοινότητας µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της 
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια 
αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, καθώς επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, µε την επιβολή 
αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου13, τον κανονισµό 
(Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου14, και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 
1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου15. 

2. Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηµατοδοτούνται δυνάµει της παρούσας απόφασης, 
η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) δικαιούται να διεξάγει 
έρευνες βάσει του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 και του κανονισµού 
(Ευρατόµ, EK) αριθ. 2185/96, οι οποίοι εφαρµόζονται για οποιαδήποτε παράβαση 
του κοινοτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της αθέτησης συµβατικής 
υποχρέωσης αναληφθείσας βάσει του µηχανισµού, η οποία προκύπτει από πράξη ή 
παράλειψη οικονοµικού φορέα και η οποία ζηµιώνει ή ενδέχεται να ζηµιώσει, λόγω 

                                                 
13 ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1. 
14 ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 
15 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1. 
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αδικαιολόγητης δαπάνης, τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
προϋπολογισµούς που αυτή διαχειρίζεται. 

3. Όλα τα εκτελεστικά µέτρα που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση περιέχουν 
παραποµπή στις προαναφερόµενες παραγράφους και προβλέπουν ιδίως την 
επίβλεψη και τον χρηµατοοικονοµικό έλεγχο από την Επιτροπή ή άλλον 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της, καθώς και λογιστικούς ελέγχους, εν ανάγκη 
επιτόπιους, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Άρθρο 8 
Ετήσια έκθεση 

1. Η Επιτροπή λαµβάνει ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης από τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στις οποίες περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, µε στοιχεία για τη χρηµατοοικονοµική 
εκτέλεση, την κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων κατά τοµείς και είδος δικαιούχων, 
τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις συµβάσεις που συνάφθηκαν, τις δράσεις που 
χρηµατοδοτήθηκαν και, ει δυνατόν, τον αντίκτυπό τους. 

2. Για πρώτη φορά το 2011 και πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
ετήσια έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
της παρούσας απόφασης κατά το προηγούµενο έτος. Η ετήσια έκθεση βασίζεται στις 
εκθέσεις εκτέλεσης για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, εστιάζονται 
κυρίως στα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και, ειδικότερα, περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά µε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις συµβάσεις που συνάφθηκαν και τις 
δράσεις που χρηµατοδοτήθηκαν, περιλαµβανοµένης της συµπληρωµατικότητάς τους 
µε άλλες κοινοτικές παρεµβάσεις, ιδίως του ΕΚΤ. 

3. Η έκθεση διαβιβάζεται προς ενηµέρωση στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών. 

Άρθρο 9 
Αξιολόγηση 

1. Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάµεση και τελική αξιολόγηση µε δική της πρωτοβουλία 
και σε στενή συνεργασία µε τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Η ενδιάµεση αξιολόγηση ολοκληρώνεται τέσσερα έτη 
µετά την έναρξη λειτουργίας του µηχανισµού, ενώ η τελική αξιολόγηση το αργότερο 
ένα έτος µετά τη λήξη της/των εντολής/-ών που θα δοθεί/-ούν στα διεθνή 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Η τελική 
αξιολόγηση εξετάζει ιδίως τον βαθµό στον οποίο ο µηχανισµός συνολικά πέτυχε τον 
στόχο του. 

2. Τα πορίσµατα των αξιολογήσεων διαβιβάζονται προς ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή των Περιφερειών. 
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Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Μηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress 

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

Τοµέας/-είς πολιτικής και σχετική/-ές δραστηριότητα/-ες: 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

ABB 04 04 Απασχόληση, κοινωνική αλληλεγγύη και ισότητα των φύλων 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού 

Νέες γραµµές προϋπολογισµού 

04 04 13 Μηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress 

04 01 04 11 Μηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress – διοικητικές 
δαπάνες 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης 

01/01/2010 – 31/12/2013 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά (να προστεθούν γραµµές, αν χρειάζεται) 

Γραµµή 
προϋπολογισµού Είδος δαπάνης Νέα Συµµετοχή 

ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµικών 
προοπτικών 

04 04 13 
ΜΥ∆ ∆Π ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 1α 

04 01 04 11 ΜΥ∆ Μ∆Π ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 1α 
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4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

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

εκατ. ευρώ (2 δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης Τµήµα 
αριθ. 

 2010 2011 2012 2013 > 
2013 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες16        
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1 α 24,75 24,75 24,75 24,75  99,00 

Πιστώσεις πληρωµών 
(ΠΠ) 

 β 9,00 16,00 20,00 20,00 34,00 99,00 

∆ιοικητικές δαπάνες που περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς17    
Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4 γ 0,25 0,25 0,25 0,25  1,00 

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ              

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+γ 25,00 25,00 25,00 25,00  100,00

Πιστώσεις πληρωµών  β+γ 9,25 16,25 20,25 20,25 34,00 100,00

∆ιοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς18  
Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5 δ 0,25 0,25 0,25 0,25  1,00 

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

8.2.6 ε 

      

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 
α+γ+
δ+ε 

25,25 25,25 25,25 25,25  101,00 

                                                 
16 ∆απάνες εκτός κεφαλαίου xx 01 του σχετικού τίτλου xx. 
17 ∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του τίτλου xx. 
18 ∆απάνες κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 

 
β+γ+
δ+ε 

9,50 16,50 20,50 20,50 34,00 101,00 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

Αν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους 
οργανισµούς (διευκρινίστε ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να περιλαµβάνει 
εκτίµηση του επιπέδου της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να προστεθούν γραµµές, αν 
προβλέπεται ότι στη συγχρηµατοδότηση θα συµµετάσχουν περισσότεροι οργανισµοί): 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδοτών 
οργανισµός  

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

  

Σύνολο 

…………………… στ       

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένης της 
συγχρηµατοδότησης 

α+γ+
δ+ε+
στ 

25,25 25,25 25,25 25,25  101,00 

4.1.2. Συµβατότητα µε τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

X Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό 
προγραµµατισµό. 

 Η πρόταση συνδέεται µε την πρόταση αναθεώρησης του προϋπολογισµού 
του προγράµµατος Progress, ο οποίος µειώνεται κατά 100 εκατοµµύρια 
ευρώ, ποσό που θα διατεθεί για τον µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων. 

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

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
διοργανικής συµφωνίας19 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την 
αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

X Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

                                                 
19 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 



 

EL 15   EL 

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

εκατ. ευρώ (µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολογι
σµού 

Έσοδα 

Πριν 
από τη 
δράση 

[Έτος 
n-1] 

[Έτο
ς n] 

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

[n+4] [n+5]
20 

α) Έσοδα σε απόλυτες τιµές         

β) Μεταβολή στα έσοδα  ∆       

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

4.2. Ανθρώπινοι πόροι σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης (περιλαµβανοµένων 
των µόνιµων υπαλλήλων και του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – 
βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1. 

  

 

Ετήσιες ανάγκες 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

  

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

3 3 3 3   

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: 

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης, ο µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress έχει 
σκοπό να δώσει µια νέα ευκαιρία στους ανέργους και να προσφέρει σε µερικές από τις 
πιο µειονεκτικές οµάδες της Ευρώπης την ευκαιρία να αναπτύξουν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. 

                                                 
20 Να προστεθούν στήλες αν χειάζεται, δηλαδή αν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα 6 έτη. 
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Η οικονοµική κρίση επιβάλλει την ανάληψη άµεσης δράσης για να υποστηριχθούν 
εκείνοι οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους ή αντιµετωπίζουν πρόβληµα κοινωνικού 
αποκλεισµού και επιθυµούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση. Ο 
συνδυασµός της γενικής πιστωτικής στενότητας µε την ιδιότητα του νέου ανέργου 
σηµαίνει ότι πολλοί άνθρωποι που θέλουν είτε να γίνουν αυτοαπασχολούµενοι είτε να 
ξεκινήσουν τη δική τους πολύ µικρή επιχείρηση δεν µπορούν να το κάνουν. Επιπλέον, η 
οµάδα-στόχος «δικαιούχοι τύπου ΕΚΤ»21 έχει ανεπαρκή πρόσβαση στις µικροπιστώσεις, 
διότι οι παραδοσιακές τράπεζες θεωρούν ιδιαίτερα αυτή την οµάδα υπερβολικά επισφαλή 
και οικονοµικά ασύµφορη (το τελευταίο λόγω των σχετικά χαµηλών ποσών των 
δανείων). 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνοχή της πρότασης µε 
άλλα δηµοσιονοµικά µέσα και πιθανές συνέργειες 

Η Επιτροπή, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το 2007, αναγνώρισε τον σηµαντικό ρόλο που 
µπορούν να διαδραµατίσουν οι µικροπιστώσεις. Η ανακοίνωση εξηγεί ότι η προσφορά 
µικροπιστώσεων είναι χαµηλότερη από τη δυνητική ζήτηση λόγω του σχετικά υψηλού 
κινδύνου τον οποίο εγκυµονούν αυτές οι δανειοδοτικές πράξεις, του κόστους των 
σχετικών συναλλαγών και της έλλειψης ενδιαµέσων σε ορισµένα κράτη µέλη. 

Το βασικό κοινοτικό µέσο που υπάρχει σήµερα για τη χρηµατοδότηση της ίδρυσης και 
της ανάπτυξης µικρών επιχειρήσεων είναι το πρόγραµµα-πλαίσιο ανταγωνιστικότητας 
και καινοτοµίας (ΠΑΚ). Ο µηχανισµός τον οποίο προβλέπει το εν λόγω πρόγραµµα για 
τη χορήγηση εγγυήσεων για µικροδάνεια σε ΜΜΕ παρέχει δανειακές εγγυήσεις που 
δίνουν τη δυνατότητα σε τράπεζες αλλά και σε µη τραπεζικούς φορείς 
µικροχρηµατοδοτήσεων, όπως είναι, για παράδειγµα, η ισπανική MicroBank και η 
γαλλική ADIE, να αυξήσουν την προσφορά δανειακών πόρων στις πολύ µικρές 
επιχειρήσεις, µειώνοντας την έκθεσή τους στον κίνδυνο. Ο µηχανισµός περιλαµβάνει 
συνεγγυήσεις, αντεγγυήσεις και άµεσες εγγυήσεις σε ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς 
φορείς για δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ σε πολύ µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 
µέχρι 9 εργαζοµένους, και ιδίως σε επιχειρηµατίες που ξεκινούν µια νέα επιχείρηση. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση παρέχουν στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν τους 
πόρους των ταµείων για χορήγηση µικροπιστώσεων, αλλά η δυνατότητα αυτή δεν 
αξιοποιήθηκε από τα κράτη µέλη. Με δεδοµένη την επείγουσα ανάγκη άµεσης 
αντιµετώπισης της σηµερινής κρίσης, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης των σχετικών παραγόντων, προκειµένου να αυξηθεί η απορρόφηση 
κονδυλίων από τα ταµεία αυτά, θα οδηγούσε σε καθυστερήσεις. 

                                                 
21 Ιδίως εκείνοι που θεωρείται ότι δεν παρουσιάζουν τραπεζικό ενδιαφέρον, δηλαδή αυτοί που δεν 

έχουν πρόσβαση στα παραδοσιακά πιστωτικά συστήµατα: οι νέοι ή εκείνοι που βρίσκονται σε 
κατάσταση οικονοµικής αβεβαιότητας (ανύπαντρες µητέρες, ανάπηροι, µετανάστες, 
απολυθέντες).  
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Η JASMINE είναι κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής και του οµίλου της ΕΤΕπ για την 
ανάπτυξη του τοµέα των παρόχων µικροπιστώσεων. Περιλαµβάνει έναν µηχανισµό 
τεχνικής συνδροµής για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ο οποίος χρηµατοδοτείται από την 
Επιτροπή, και έναν µηχανισµό συγχρηµατοδοτήσεων, ο οποίος υποστηρίζεται από την 
ΕΤΕπ (20 εκατοµµύρια ευρώ). Τη διαχείριση του µηχανισµού JASMINE έχει αναλάβει η 
ΕΤΕπ. 

Για να προαχθεί η ανάπτυξη των µικροπιστώσεων στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε µια προπαρασκευαστική δράση προϋπολογισµού 4 εκατοµµυρίων 
ευρώ για το 2009, ιδίως για την ανάπτυξη ενός κεφαλαίου εκκίνησης για τα µη τραπεζικά 
ιδρύµατα. Η δράση αυτή εφαρµόζεται σήµερα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JASMINE. 

Ο µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress θα εισφέρει κονδύλια (100 εκατοµµύρια 
ευρώ σε διάστηµα τεσσάρων ετών) στον τοµέα των µικροχρηµατοδοτήσεων µέσω 
διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, πράγµα που θα βελτιώσει την πρόσβαση στις 
µικροπιστώσεις για όσους δεν παρουσιάζουν κατά κανόνα τραπεζικό ενδιαφέρον. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων) 

Στη δραστηριότητα ∆ΒΒ 04 04 – απασχόληση, κοινωνική αλληλεγγύη και ισότητα των 
φύλων – προστίθεται ένας επιπλέον ειδικός στόχος: 

Παροχή βοήθειας στους ανέργους και στα µειονεκτούντα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων 
των νέων, που επιθυµούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση. 

Στη µέτρηση των αποτελεσµάτων θα συµβάλουν οι εξής δύο δείκτες: 

– όγκος πιστώσεων 

– αριθµός δικαιούχων δανείου. 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

Αναφέρατε κατωτέρω τη µέθοδο ή τις µεθόδους22 που επιλέχθηκε/-αν για την υλοποίηση 
της δράσης. 

 Συγκεντρωτική διαχείριση ٱ

 άµεσα από την Επιτροπή ٱ

 :έµµεσα µε ανάθεση σε ٱ

 εκτελεστικούς οργανισµούς ٱ

                                                 
22 Αν αναφέρονται περισσότερες από µία µέθοδοι, να δοθούν συµπληρωµατικές διευκρινίσεις στο 

τµήµα «Παρατηρήσεις» του παρόντος σηµείου. 
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 οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε το ٱ
άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας ٱ
υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση ٱ

 µε τα κράτη µέλη ٱ

 µε τρίτες χώρες ٱ

X Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (διευκρινίστε) 

Η Επιτροπή θα υπογράψει εντολές µε διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως η 
ΕΤΕπ/ΕΤαΕ. 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Για πρώτη φορά το 2011 και πριν από την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, η Επιτροπή θα 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ποσοτική και ποιοτική 
έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο 
έτος. Οι ετήσιες εκθέσεις θα βασίζονται στις εκθέσεις εκτέλεσης που θα λαµβάνονται 
από τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και στις οποίες θα περιγράφονται οι 
δραστηριότητες που υποστηρίχθηκαν, µε στοιχεία για τη χρηµατοοικονοµική εκτέλεση, 
τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις συµβάσεις που συνάφθηκαν, τις ενέργειες που 
χρηµατοδοτήθηκαν, τα αποτελέσµατα και, ει δυνατόν, τον αντίκτυπό τους. 

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Αξιολόγηση εκ των προτέρων 

Στην πρόταση για τον µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων Progress επισυνάπτεται 
αξιολόγηση εκ των προτέρων. Η αξιολόγηση αυτή διενεργήθηκε από την Επιτροπή και 
περιέχει στοιχεία σχετικά µε τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, τους στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν, τους κινδύνους που συνδέονται µε την πρόταση και τα 
εναλλακτικά σενάρια. 

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν έπειτα από ενδιάµεση / εκ των υστέρων αξιολόγηση 
(διδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες στο παρελθόν) 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση εξετάζει τις κοινοτικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν ήδη 
στον τοµέα των µικροπιστώσεων, όπως η πρωτοβουλία Jasmine και το πρόγραµµα 
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας. 
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Η πρόταση για τον µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων Progress συνάδει µε τις 
υπάρχουσες δράσεις και ενισχύει ουσιαστικά τόσο την αποδοτικότητα όσο και τις 
πιθανότητες επιτυχίας των δράσεων αυτών. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Ο µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress θα υποβληθεί σε ενδιάµεση και σε 
τελική αξιολόγηση. Κατά τις αξιολογήσεις αυτές θα εξεταστούν θέµατα όπως η 
συνάφεια, η συνοχή και οι συνέργειες, η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα, η 
βιωσιµότητα και η χρησιµότητα του µηχανισµού και, όπου είναι δυνατόν και 
ενδείκνυται, η κατανοµή των χρηµατοδοτικών πόρων κατά τοµέα και κατά κατηγορία 
δικαιούχων. Επιπροσθέτως, η τελική αξιολόγηση θα εξετάσει τον βαθµό στον οποίο ο 
µηχανισµός µικροχρηµατοδοτήσεων Progress πέτυχε τους στόχους του. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί τέσσερα έτη µετά την έναρξη λειτουργίας του 
µηχανισµού, ενώ η τελική αξιολόγηση το αργότερο ένα έτος µετά τη λήξη της/των 
εντολής/-ών που θα δοθεί/-ούν στα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει της παρούσας απόφασης, 
η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 
Κοινότητας µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και 
κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και 
µε την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, σε περίπτωση 
που διαπιστωθούν παρατυπίες, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τους κανονισµούς (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 
και (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, και τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 
1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, 
ως παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (EΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 νοείται κάθε παραβίαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή κάθε 
παραβίαση συµβατικής υποχρέωσης που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονοµικού 
φορέα, η οποία έχει ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα να ζηµιωθεί ο γενικός 
προϋπολογισµός των Κοινοτήτων ή οι προϋπολογισµοί τους οποίους διαχειρίζονται 
αυτές, µε αδικαιολόγητη δαπάνη. 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (1 δεκαδικό ψηφίο) 

Σύµφωνα µε τη συντηρητική εκτίµηση του πολλαπλασιαστικού αντικτύπου του µηχανισµού, ο όγκος των πιστώσεων θα ανέλθει σε περίπου 500 εκατοµµύρια 
ευρώ σε διάστηµα τεσσάρων ετών. 

Βάσει πληροφοριών από το ευρωπαϊκό δίκτυο µικροπιστώσεων (EMN), το εκτιµώµενο µέσο δάνειο είναι 11.000 ευρώ. Για όγκο δανείων 500 εκατοµµυρίων 
ευρώ, ο αριθµός των δικαιούχων αναµένεται να ανέλθει σε 45.450. Υπολογίζεται ότι η µέση δηµιουργία θέσεων απασχόλησης είναι 1,2 ανά δάνειο, άρα 45.450 
* 1,2 = 54.540. 

                                                 
23 Όπως περιγράφεται στο σηµείο 5.3. 

2010 2011 2012 2013 > 2013  ΣΥΝΟΛΟ (Πρέπει να 
δοθούν οι 
ονοµασίες των 
στόχων, των 
δράσεων και 
των 
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 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 123 … 

Παροχή βοήθειας στους ανέργους και στα µειονεκτούντα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων των νέων, που επιθυµούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους 
επιχείρηση. 

∆ράση 1…  Εφαρµογή του µηχανισµού µέσω εντολών σε διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

- υλοποίηση 
1 

Όγκος 
πιστώσεων 

 60,0  100,0  100,0  100,0  140,0    500,0  

- υλοποίηση 
2 

αριθµός 
δικαιούχων 

 5 450  9 090  9 090  9 090  12 730    45 450  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

   25,0  25,0  25,0  25,0      100.0 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

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

  2010 2011 2012 2013   

A*/AD 1 1 1 1   Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι24 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται25 από 
το άρθρο XX 01 02 

2 2 2 2   

Λοιπό προσωπικό26 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 

      

ΣΥΝΟΛΟ 3 3 3 3   

 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

Τα κύρια καθήκοντα που απορρέουν από την εκτέλεση της δράσης είναι τα εξής: 

– διαπραγµάτευση εντολών µε διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

– επανεξέταση και έγκριση συναλλαγών 

– παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος 

– κατάρτιση ετήσιας έκθεσης εκτέλεσης 

– εξέταση συνεργειών στο πλαίσιο του µηχανισµού µικροχρηµατοδοτήσεων Progress καθώς 
και µε άλλα συµπληρωµατικά κοινοτικά προγράµµατα, και ιδίως µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο. 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης) 

(Αν 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 

                                                 
24 Το κόστος των οποίων ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
25 Το κόστος των οποίων ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
26 Το κόστος των οποίων περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
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 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 

X Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη 
διαχειρίστρια υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη) 

 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος 2010, αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 

Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι καλύπτονται εντός των ορίων των κονδυλίων 
που µπορούν να διατεθούν στη διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
κατανοµής, λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών. 

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες που περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

04 01 04 11 
2010 2011 2012 2013 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

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

 
    

 

Εκτελεστικοί οργανισµοί27       

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια       

- intra muros        

- extra muros       

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας 0,250 0,250 0,250 0,250  1,000 

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

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων πόρων 2010 2011 2012 2013  Σύνολο 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 
(XX 01 01) 

0,122 0,122 0,122 0,122  

 

0,488 

                                                 
27 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον/τους εν λόγω 

εκτελεστικό/-ούς οργανισµό/-ούς. 
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Προσωπικό που χρηµατοδοτείται 
από το άρθρο XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, αποσπασµένοι εθνικοί 
εµπειρογνώµονες, συµβασιούχοι 
υπάλληλοι κλπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

0,128 0,128 0,128 0,128  0,512 

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και συναφείς 
δαπάνες (ΜΗ περιλαµβανόµενες 

στο ποσό αναφοράς) 

0,250 0,250 0,250 0,250  

 

1,000 

 

Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

1 * 122.000 = 122.000 ετησίως 

Υπολογισµός– Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

2 * 64.000 = 128.000 ετησίως 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 
 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

  

 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές        

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και διασκέψεις        

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές28         

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών        

XX 01 02 11 05 – Συστήµατα πληροφοριών        

 2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11)        

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

       

                                                 
28 Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει. 
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Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός των 
ανθρώπινων πόρων και των συναφών 
δαπανών (που ∆ΕΝ περιλαµβάνονται 

στο ποσό αναφοράς) 

    

  

 

 

Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 




