
 

 

 

 

EUROPEAN COMMISSION 

Brussels, 17.6.2011 
COM(2011) 372 final 

  

AMENDING LETTER No 1 
TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012 

 

[STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION 
Section III - Commission 

 



 

 1    

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ αριθ. 1 
ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
Τµήµα III - Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη: 

– τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε 
συνδυασµό µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, 

– τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, 
για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, και ιδίως το άρθρο 37, 

– το σχέδιο γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 
2012 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 26 Μαΐου 20112 

– την κοινή ανακοίνωση «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει»3 και το 
νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο της 

– την κοινή ανακοίνωση για τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία4. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή τη διορθωτική 
επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισµού 2012 για τους λόγους που εκτίθενται στην 
αιτιολογική έκθεση. 

                                                 
1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. 
2 COM(2011)300 
3 COM(2011)303 
4 COM(2011)200 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διορθωτική επιστολή αριθ. 1 (∆Ε 1) του σχεδίου γενικού προϋπολογισµού για το 2012 (ΓΠ 2012) 
αφορά τα ακόλουθα: 

– την αύξηση 400 εκατοµµυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη στήριξη 
πρόσθετων µέτρων στη γειτονική περιφέρεια της ΕΕ ως συνέχεια της πρόσφατα εγκριθείσας 
κοινής ανακοίνωσης «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει»5: 395,5 εκατοµµύρια ευρώ 
για το ευρωπαϊκό µέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ) και 4,5 εκατοµµύρια ευρώ για το 
ευρωπαϊκό µέσο για τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου (EIDHR)· 

– τη σχετική αναδιάταξη 104,1 εκατοµµυρίων ευρώ σε πιστώσεις πληρωµών από άλλα 
προγράµµατα του τοµέα 4: 102,8 εκατοµµύρια ευρώ στο ΕΜΓΕΣ και 1,3 εκατοµµύρια ευρώ στο 
EIDHR. ∆εν υπάρχουν επιπτώσεις στο συνολικό ύψος των πιστώσεων πληρωµών. 

Η ενίσχυση των 400 εκατοµµυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα καλυφθεί από το 
περιθώριο του τοµέα 4 (246,7 εκατοµµύρια ευρώ), καθώς και από την κινητοποίηση του µέσου 
ευελιξίας (153,3 εκατοµµύρια ευρώ). 

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

2.1. Ιστορικό και ανασκόπηση 

Η στρατηγική επισκόπηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ) που εγκαινιάστηκε πέρυσι 
εντόπισε τοµείς στους οποίους η ΕΠΓ θα µπορούσε να ενισχυθεί σηµαντικά. Οι επαναστάσεις και η 
αναταραχή στη νότια Μεσόγειο και οι µεγάλες προσδοκίες που έχουν εκφράσει οι λαοί αυτών των 
χωρών για πολιτική και οικονοµική αλλαγή καθιστούν τη στήριξη της ΕΕ ακόµη πιο ζωτική σε σχέση 
µε το παρελθόν και αναδεικνύουν τοµείς στους οποίους η ΕΕ και οι χώρες εταίροι θα έπρεπε να 
συνδράµουν πιο αποτελεσµατικά. Οµοίως, η ΕΕ παραµένει προσηλωµένη στη στήριξη των 
διαδικασιών εκδηµοκρατισµού και µεταρρύθµισης σε ολόκληρη την περιοχή των γειτόνων της, 
νοτίων και ανατολικών. 

Η κοινή ανακοίνωση «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει» εκθέτει τις προτάσεις που 
προέκυψαν από τη στρατηγική επισκόπηση της ΕΠΓ και, υπ’ αυτή την έννοια, δίνει υπόσταση στις 
προσεγγίσεις της Ανατολικής Ευρώπης και του νότιου Καυκάσου µε τη συνεχιζόµενη εφαρµογή της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης και της νότιας Μεσογείου, στο πλαίσιο της νέας «εταιρικής σχέσης για 
τη δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία»6. Ειδικότερα, µε την προσφορά µιας «εταιρικής σχέσης για τη 
δηµοκρατία και την κοινή ευηµερία», η ΕΕ επιδιώκει τη στήριξη του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού 
που συντελείται στην Αίγυπτο και στην Τυνησία, κάτι που µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες 
της νότιας Μεσογείου. 

Η κοινή ανακοίνωση προτείνει την εφαρµογή της νέας προσέγγισης της πολιτικής γειτονίας και 
προσδιορίζει ανάγκες για συµπληρωµατικούς πόρους ύψους έως και 1.242 εκατοµµυρίων ευρώ 
έως το 2013, οι οποίοι θα διατεθούν στην περιοχή από διάφορες πηγές). 

Προτείνεται η ενίσχυση µε 751 εκατοµµύρια ευρώ του χρηµατοδοτικού κονδυλίου του ΕΜΓΕΣ7 για 
την περίοδο 2011-2013 και µε 4,5 εκατοµµύρια ευρώ του ευρωπαϊκού µέσου για τη δηµοκρατία 

                                                 
5 COM (2011) 303 
6 COM (2011) 200 
7 Οι συγκεκριµένες πιστώσεις προστίθενται στα 5.700 εκατοµµύρια ευρώ που προβλέπονται βάσει του τρέχοντος 

δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού για το ευρωπαϊκό µέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2011-
2013. 
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και τα δικαιώµατα του ανθρώπου (EIDHR). Περίπου 355,5 εκατοµµύρια ευρώ θα επαναδιατεθούν 
από άλλα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των αντίστοιχων εξόδων διοικητικής υποστήριξης. 

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τα προς ενίσχυση προγράµµατα, τις συµπληρωµατικές πρόσθετες 
πηγές για την περιοχή καθώς και την κατανοµή των χρηµατοδοτικών πηγών για την περίοδο 2011-
2013. Οι επιπτώσεις ανά γραµµή του προϋπολογισµού καταγράφονται στο δηµοσιονοµικό 
παράρτηµα. 

(Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατοµµύρια ευρώ) 
Ανασκόπηση: Χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της ΕΕ για την επισκόπηση της ΕΠΓ - 2011-2013 
 2011 2012 2013 Σύνολο 
1. Ενισχύσεις, εκ των οποίων: 85.460 400.000 270.000 755.460 
⎯ ΕΜΓΕΣ 85.460 395.500 270.000 750.960 

⎯ EIDHR  4.500  4.500 
2. ∆ιάθεση άλλων µέσων εξωτερικής ενίσχυσης και επέµβασης 
σε καταστάσεις κρίσης στην περιοχή ΕΠΓ, εκ των οποίων: 22.700 60.000 160.000 247.200 

⎯ EIDHR & DCI/Μη κρατικοί φορείς 12.700   12.700 

⎯ Μακροοικονοµική συνδροµή  50.000 50.000 100.000 

⎯ Μηχανισµός σταθερότητας 10.000 10.000 20.000 40.000 

⎯ Τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων για δάνεια της ΕΤΕπ   90.000 90.000 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1 + 2) 108.160 460.000 430.000 998.160 

3. Εκ νέου χρήση των επανεισροών της ΕΤΕπ 174.000 35.000 35.000 244.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ
(1 + 2 + 3) 

282.160 495.000 465.000 1 242.160 

     

Πηγές χρηµατοδότησης για τις ενισχύσεις, εκ των οποίων: 85.460 400.000 270.000 755.460 
⎯ Περιθώριο τοµέα 4  246.656  246.656 
⎯ Μέσο ευελιξίας  153.344  153.344 
⎯ Αναδιάταξη, εκ των οποίων: 85.460  270.000 355.460 

⎯ DCI 51.000  100.000 151.000 
⎯ Συνεισφορά στην ΕΤΑΑ 34.460   34.460 
⎯ ΜΒΠ   60.000 60.000 
⎯ Μηχανισµός σταθερότητας   70.000 70.000 
⎯ Άλλα, κυρίως ΚΕΠΠΑ   40.000 40.000 

     

Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από το αποθεµατικό 
επείγουσας βοήθειας, 
εκ των οποίων: 

65.000   65.000 

⎯ Μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας 60.000   60.000 

⎯ Μέσο πολιτικής προστασίας σε τρίτες χώρες 5.000   5.000 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 347.160 495.000 465.000 1 307.160 

Η παρούσα διορθωτική επιστολή αφορά τη δόση, για το έτος 2012, της ενίσχυσης που θέτει σε 
εφαρµογή τη νέα προσέγγιση για την ΕΠΓ και τροποποιεί αναλόγως τις σχετικές γραµµές του σχεδίου 
προϋπολογισµού του 2012, προσθέτοντας 400 εκατοµµύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων στο ΕΜΓΕΣ και το EIDHR. Με δεδοµένη τη χρονική εξέλιξη και την αβεβαιότητα που 
σχετίζεται µε τις συνθήκες υλοποίησης, η Επιτροπή προτείνει την ανακατανοµή 120,1 εκατοµµυρίων 
ευρώ από πιστώσεις πληρωµών που έχουν ήδη περιληφθεί στο σχέδιο προϋπολογισµού του 2012 
(πρβλ. δηµοσιονοµικό παράρτηµα). Σε περίπτωση ανάγκης και ανάλογα µε την απορροφητικότητα 
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στη συγκεκριµένη περιοχή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικές πιστώσεις πληρωµών 
κατά τη διάρκεια του έτους µέσω µεταφορών ή/και διορθωτικού προϋπολογισµού. 

Η Επιτροπή υποβάλλει ξεχωριστά στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή προτάσεις µεταφοράς 
για αναδιάταξη πιστώσεων στον προϋπολογισµό του 2011 στο ΕΜΓΕΣ. 

Το νοµικό πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ είναι σε θέση να επωµιστεί τον όγκο των νέων µέτρων συνεργασίας 
που προσδιορίζονται στην επισκόπηση. Η προτεινόµενη αύξηση συνάδει µε το σηµείο 37 της 
διοργανικής συµφωνίας για δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση8, καθώς 
ανταποκρίνεται σε «νέες αντικειµενικές και διαρκείς περιστάσεις ... ρητής και σαφούς αιτιολόγησης, 
στην οποία θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει κατά την εφαρµογή του 
προγράµµατος». 

2.2. Προορισµός της συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης 

Η χρηµατοδοτική στήριξη παρέχεται µε σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης µε τους 
λαούς της περιοχής, τη στήριξη της βιώσιµης και συνολικής ανάπτυξης, την κάλυψη των πρόσθετων 
αναγκών που απορρέουν από τη διαδικασία δηµοκρατικού µετασχηµατισµού στις χώρες εταίρους, την 
προώθηση της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και τη χρηµατοδότηση των νέων 
πρωτοβουλιών που προκύπτουν βάσει της εν λόγω επισκόπησης, ιδίως στους τοµείς της εταιρικής 
σχέσης µε τις κοινωνίες και της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Οι νέες δραστηριότητες που µετουσιώνουν τους ανωτέρω στόχους σε συγκεκριµένα µέτρα 
εντάσσονται σε τρεις κύριες συνιστώσες: 

Συνιστώσα 1 — ∆ηµοκρατικός µετασχηµατισµός και δηµιουργία θεσµικών δοµών 

Στήριξη του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού και της θεσµικής ανάπτυξης µέσω του συνολικού 
προγράµµατος δηµιουργίας θεσµικών δοµών για τον δηµοκρατικό µετασχηµατισµό και άλλων 
συναφών δράσεων οι οποίες εστιάζουν σε θεσµούς µε κεντρική σηµασία στις δηµοκρατικές κοινωνίες 
και συµβάλλουν στον δηµοκρατικό µετασχηµατισµό του τοµέα της ασφάλειας. Στα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα συγκαταλέγονται η ενίσχυση του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών, η βελτίωση της δηµοκρατικής διακυβέρνησης, η µεγαλύτερη ανεξαρτησία 
και αποτελεσµατικότητα της δικαστικής εξουσίας, η πάταξη της διαφθοράς, µια πιο δηµοκρατική 
εποπτεία του τοµέα της ασφάλειας, η αύξηση της κινητικότητας που συνδέεται µε την καλύτερη 
διαχείριση των συνόρων και της µετανάστευσης και η µεγαλύτερη συµµόρφωση της νοµοθεσίας µε 
το κεκτηµένο της ΕΕ. 

Συνιστώσα 2 — Προαγωγή µιας ισχυρότερης εταιρικής σχέσης µε τους λαούς µε διεύρυνση των 
επαφών µεταξύ σπουδαστών, ερευνητών και νέων, π.χ. µε την αύξηση της κινητικότητας των 
σπουδαστών και του ακαδηµαϊκού προσωπικού στο πλαίσιο πανεπιστηµιακών εταιρικών σχέσεων 
(Erasmus Mundus), τη διαρθρωµένη συνεργασία για τον εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµίων 
(Tempus), τη συνεργασία µεταξύ σχολείων, που καθιερώθηκε µε την έναρξη του προγράµµατος 
eTwinning της ΕΕ και την ενίσχυση των επαφών ανάµεσα στους νέους. 

Συνιστώσα 3 — Βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς µεγέθυνση και οικονοµική ανάπτυξη 

Προώθηση της βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς µεγέθυνσης µε τη στήριξη των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την άµβλυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων στο εσωτερικό 
µιας χώρας εταίρου µέσω «πειραµατικών προγραµµάτων» στο πρότυπο των πολιτικών συνοχής και 
αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. 
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Εκτός του ΕΜΓΕΣ, η βοήθεια στην εν λόγω περιφέρεια από τον προϋπολογισµό της ΕΕ διοχετεύεται 
και µέσω του EIDHR, το οποίο παρέχει δυνατότητα άµεσης χρηµατοδοτικής στήριξης φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών, όπως υπέρµαχους των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή µη κυβερνητικές 
οργανώσεις (ΜΚΟ). Προτείνεται η προσθήκη 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ στο κεφάλαιο 19 04 
(EIDHR) του σχεδίου προϋπολογισµού του 2012, για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών κατά τη 
µετάβαση στη δηµοκρατία. 

2.3. ∆ικαιούχοι 

Μέσα από την ανανεωµένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας η ΕΕ επιδιώκει τη στήριξη της πορείας 
προς την εµβάθυνση της δηµοκρατίας και, ειδικότερα, τον δηµοκρατικό µετασχηµατισµό που 
συντελείται στην Αίγυπτο και στην Τυνησία, κάτι που µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Για 
να είναι βιώσιµη, αυτή η διαδικασία πρέπει να συνοδεύεται από µεταρρύθµιση των δηµοκρατικών 
θεσµών και από οικονοµική ανάπτυξη. Ο πληθυσµός των γειτονικών χωρών πρέπει επίσης να 
αντιληφθεί ότι η ΕΕ είναι πρόθυµη να συνδράµει σε αυτή τη γεµάτη προκλήσεις φάση του 
µετασχηµατισµού. 

Ενώ όλες οι χώρες-εταίροι θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση 
της «εταιρικής σχέσης µε τις κοινωνίες» (συνιστώσα 2), η χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των δύο 
άλλων συνιστωσών θα χορηγείται στις χώρες-εταίρους στη βάση µιας προσέγγισης που προσφέρει 
«αναλογικά κέρδη» και βασίζεται στην αµοιβαία λογοδοσία. 

Έτσι, η αυξηµένη στήριξη της ΕΕ θα εξαρτάται από την πρόοδο της διαδικασίας εγκαθίδρυσης και 
εδραίωσης της δηµοκρατίας και του σεβασµού στο κράτος δικαίου. Όσο περισσότερο και όσο 
ταχύτερα προωθούνται οι εσωτερικές µεταρρυθµίσεις από µια χώρα, τόσο θα αυξάνεται η στήριξη 
που θα λαµβάνει η χώρα αυτή από την ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της βοήθειας από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ. Αυτές οι προτιµησιακές αναλήψεις υποχρεώσεων θα είναι προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες της κάθε χώρας και στο περιφερειακό πλαίσιο. Θα αναγνωρίζουν ότι οι ουσιαστικές 
µεταρρυθµίσεις συνεπάγονται σηµαντική αρχική δαπάνη. Για τις χώρες στις οποίες δεν έχει 
προχωρήσει η µεταρρυθµιστική διαδικασία, η ΕΕ θα επανεξετάσει ή, ενδεχοµένως, θα µειώσει τη 
χρηµατοδότηση. 

Οι συµπληρωµατικές πιστώσεις εγγράφονται: 

⎯ στο κεφάλαιο 19 08, στις θέσεις του προϋπολογισµού για τη χρηµατοδοτική συνεργασία 
µε τις χώρες της Μεσογείου στο πλαίσιο της ΕΠΓ (308,75 εκατοµµύρια ευρώ στη θέση 
19 08 01 01) και µε την Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο της ΕΠΓ (75 εκατοµµύρια ευρώ 
στη θέση 19 08 01 03), αντανακλώντας τις µεγαλύτερες ανάγκες που συνεπάγεται ο 
δηµοκρατικός µετασχηµατισµός στη νότια Μεσόγειο. Ωστόσο, στον βαθµό που αυτό 
απαιτείται από τις πρόσφατα καθιερωθείσες αρχές της υπό όρους διάθεσης –
διαφοροποίηση και αναλογικά κέρδη–, η κατανοµή των κεφαλαίων µπορεί να 
αναπροσαρµοστεί µέσω µεταφορών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Η 
ενίσχυση του ΕΜΓΕΣ περιλαµβάνει επίσης δαπάνες διοικητικής διαχείρισης (θέση 19 01 
04 02) ύψους 11,75 εκατοµµυρίων ευρώ· 

⎯ στη θέση του προϋπολογισµού για το EIDHR (θέση 19 04 01), µε σκοπό την κάλυψη 
συγκεκριµένων πρωτοβουλιών στήριξης του δηµοκρατικού µετασχηµατισµού στο νότιο 
περίγυρο (4,5 εκατοµµύρια ευρώ). 

2.4. Πηγές της συµπληρωµατικής χρηµατοδότησης 

Η συµπληρωµατική χρηµατοδότηση της περιφέρειας προέρχεται από την αναδιάταξη και τον 
αναπρογραµµατισµό από και εντός των υφιστάµενων µέσων εξωτερικών σχέσεων, σε συνδυασµό µε 



 

 8    

την προτεινόµενη χρήση του αδιάθετου περιθωρίου, εντός του ανώτατου ορίου των δαπανών για τον 
τοµέα 4 του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και την κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας το 2012. 

2.4.1. Προϋπολογισµός 2011 

Για το 2011, τα συµπληρωµατικά 85,5 εκατοµµύρια ευρώ θα εξασφαλιστούν µε µεταφορά 
πιστώσεων από τον µηχανισµό χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (51 
εκατοµµύρια ευρώ) και από µια µείωση της συνεισφοράς της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) (34,5 εκατοµµύρια ευρώ). 

2.4.2. Σχέδιο προϋπολογισµού 2012 

Για το 2012, το συµπληρωµατικό αιτούµενο ποσό των 400 εκατοµµυρίων ευρώ βάσει της 
παρούσας διορθωτικής επιστολής θα καλυφθεί από: 

⎯ το αδιάθετο περιθώριο εντός του ανώτατου ορίου των δαπανών για τον τοµέα 4 (246,7 
εκατοµµύρια ευρώ). Μέρος του περιθωρίου που ορίζεται στο σχέδιο προϋπολογισµού 
2012 δηµιουργήθηκε µε τη µείωση ποσών που είχαν αρχικά προγραµµατιστεί για το 
2012 για τον µηχανισµό χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) (89 
εκατοµµύρια ευρώ), τον µηχανισµό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) (60 εκατοµµύρια 
ευρώ) και τον µηχανισµό σταθερότητας (60 εκατοµµύρια ευρώ). Οι αναγκαίες 
πιστώσεις πληρωµών θα προέλθουν επίσης µε ανακατανοµή από τα προγράµµατα αυτά. 

⎯ το µέσο ευελιξίας για ύψος 153,3 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Όπως εξηγείται στην πολιτική παρουσίαση της κατάστασης προβλέψεων για το 2012, οι 
αρχικά σχεδιαζόµενες ενισχύσεις ορισµένων δράσεων στο πλαίσιο του µηχανισµού 
χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, του µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας 
και του µηχανισµού σταθερότητας µειώθηκαν ως ένα βαθµό µε βάση δείκτες απόδοσης, 
όπως οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση, η περιορισµένη ικανότητα απορρόφησης και η 
απουσία σαφώς καθορισµένων αναγκών. 

Ειδικότερα, από τον έλεγχο των εθνικών προγραµµάτων στο πλαίσιο του µηχανισµού 
χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας προέκυψε ότι υπήρχε δυνατότητα για σειρά 
µειώσεων στα πολυετή εθνικά ενδεικτικά προγράµµατα, κυρίως σε χώρες της Λατινικής 
Αµερικής και της Ασίας. 

Ο ιστορικός χαρακτήρας των γεγονότων που εκτυλίσσονται στην περιοχή και η ανάγκη και 
το συµφέρον της ΕΕ να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις εξελίξεις αιτιολογούν απολύτως τη 
χρήση ολόκληρου του περιθωρίου των 246,7 εκατοµµυρίων ευρώ για τον σκοπό αυτό. Το 
ποσό που υπολείπεται θα καλυφθεί από το µέσο ευελιξίας. 

2.4.3. ∆ηµοσιονοµικός προγραµµατισµός 2013 

Για το 2013 προβλέπεται ότι τα συµπληρωµατικά 270 εκατοµµύρια ευρώ θα προέλθουν από 
ανακατανοµή πόρων από τον µηχανισµό χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας 
(100 εκατοµµύρια ευρώ), τον µηχανισµό προενταξιακής βοήθειας (60 εκατοµµύρια ευρώ), 
τον µηχανισµό σταθερότητας (70 εκατοµµύρια ευρώ) και µε αναδιάταξη πόρων από άλλα 
µέσα, κυρίως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (40 εκατοµµύρια 
ευρώ)9. 

                                                 
9 Θα ενεργοποιηθεί µε βάση την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου και σύµφωνα µε τους ειδικούς κανόνες που 

ισχύουν για τον προϋπολογισµό της ΚΕΠΠΑ. 
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Οι προτεινόµενες ανακατανοµές δεν συνεπάγονται µείωση της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας. Θα 
διασφαλιστεί ότι τα ανακατανεµόµενα κεφάλαια, παρά τη δέσµευση και εκταµίευσή τους υπό άλλη 
νοµική βάση, θα παραµείνουν ισχυρά εστιασµένα στους πρωταρχικούς και γενικούς στόχους του 
κανονισµού 1905/2006 για τον µηχανισµό χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (άρθρο 
2), και συγκεκριµένα την «εξάλειψη της φτώχειας στις χώρες και περιφέρειες εταίρους στο πλαίσιο της 
βιώσιµης ανάπτυξης, περιλαµβανοµένης της επιδίωξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), 
καθώς και η προαγωγή της δηµοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασµού των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου». 
2.5  Συµπληρωµατική χρηµατοδότηση πέραν του ΕΜΓΕΣ και του EIDHR 

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρµογή της νέας προσέγγισης της πολιτικής γειτονίας µε βάση την 
αµοιβαία λογοδοσία και την κοινή προσήλωση στις πανανθρώπινες αξίες των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου θα απαιτήσει πρόσθετους πόρους ύψους έως και 
1.242 εκατοµµυρίων ευρώ έως το 2013. Πέραν της ενίσχυσης των χρηµατοδοτικών κονδυλίων του 
ΕΜΓΕΣ και του EIDHR όπως περιγράφηκε ανωτέρω, στους νέους πόρους για την εν λόγω περιφέρεια 
συγκαταλέγονται: 

⎯ η χρηµατοδότηση από θεµατικά µέσα στο πλαίσιο των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί 
και προγραµµατιστεί για το EIDHR (έχουν ήδη προβλεφθεί 8,9 εκατοµµύρια ευρώ για τα έτη 
2011-2012) και από άλλα προγράµµατα όπως το θεµατικό πρόγραµµα για µη κρατικούς 
φορείς στο πλαίσιο του µηχανισµού χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (3,8 
εκατοµµύρια ευρώ)· 

⎯ η χρησιµοποίηση του µηχανισµού σταθερότητας (40 εκατοµµύρια ευρώ)10· 

⎯ η τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων ∆ανείων ώστε να παράσχει την αναγκαία εγγύηση 
(90 εκατοµµύρια ευρώ) για την εξασφάλιση πρόσθετων δανείων ύψους ενός δισεκατοµµυρίου 
από την ΕΤΕπ για το νότιο περίγυρο11· 

⎯ η διάθεση του µέσου µακροοικονοµικής συνδροµής (100 εκατοµµύρια ευρώ)12· 

⎯ η παροχή δυνατότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να χρησιµοποιήσει εκ 
νέου τις επανεισροές από παλαιές πράξεις επενδύσεων κεφαλαίου σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (244 εκατοµµύρια ευρώ). Αυτό προϋποθέτει την έγκριση από το 
Συµβούλιο της προτεινόµενης τροπολογίας του άρθρου 23 του κανονισµού ΕΜΓΕΣ. 

Παράλληλα, τα υφιστάµενα εθνικά ενδεικτικά προγράµµατα εστιάζονται εκ νέου στους κεντρικούς 
στόχους της νέας εταιρικής σχέσης και 150 εκατοµµύρια ευρώ ανακατανέµονται µέσα από το 
χρηµατοδοτικό κονδύλιο του ΕΜΓΕΣ για τη στήριξη του νέου µηχανισµού για την κοινωνία των 
πολιτών της ΕΠΓ, καθώς και άλλων δράσεων για την ισχυροποίηση της εταιρικής σχέσης µε τις 
κοινωνίες. 

                                                 
10 Το ακριβές ποσό που πρόκειται να κινητοποιηθεί στο πλαίσιο του µηχανισµού σταθερότητας θα εξαρτηθεί από τον 

εντοπισµό των κατάλληλων έργων. Αν τα έργα αυτά υπολείπονται των 40 εκατοµµυρίων ευρώ το υπόλοιπο θα 
µεταφερθεί στο ΕΜΓΕΣ. 

11 Εφόσον το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο συµφωνήσουν να αυξήσουν και το ανώτατο όριο για την Ανατολική 
Γειτονία στο πλαίσιο της ενδιάµεσης επισκόπησης της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ, θα προβλεφθεί το αναγκαίο 
ποσό για την τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τον κανονισµό του 
Ταµείου Εγγυήσεων (κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 480/2009 του Συµβουλίου), η αναγκαία τροφοδότηση θα 
εκτείνεται σε σειρά ετών µε αφετηρία το 2013. 

12 Το ακριβές ποσό που πρόκειται να κινητοποιηθεί στο πλαίσιο του συγκεκριµένου µέσου θα εξαρτηθεί από τις 
ανάγκες χρηµατοδότησης των επιλέξιµων για µακροοικονοµική συνδροµή χωρών, όπως προσδιορίζονται στο πλαίσιο 
των προγραµµάτων οικονοµικής σταθεροποίησης και µεταρρύθµισης που υλοποιούνται µε τη στήριξη του ∆ΝΤ. Αν 
το ύψος των προγραµµάτων µακροοικονοµικής συνδροµής που προορίζονται για την περιοχή είναι µικρότερο των 
100 εκατοµµυρίων ευρώ το υπόλοιπο θα µπορούσε να µεταφερθεί στο ΕΜΓΕΣ. 



 

 10    

Στο πεδίο της επέµβασης σε καταστάσεις κρίσης, πρόσθετα κεφάλαια από τον προϋπολογισµό της ΕΕ 
πάνω και πέρα από τα προγραµµατισµένα ποσά έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αντιµετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης στη Λιβύη. 

Το 2011 το αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας χρησιµοποιήθηκε για την αναπλήρωση του 
προϋπολογισµού για ανθρωπιστική βοήθεια µε 30 εκατοµµύρια ευρώ για τον σκοπό αυτό στις αρχές 
του έτους· προτείνεται µια ακόµη δόση ύψους 30 εκατοµµυρίων ευρώ µε µεταφορά από το 
αποθεµατικό. 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η διορθωτική επιστολή αριθ. 1 (∆Ε 1) του σχεδίου γενικού προϋπολογισµού για το 2012 (ΓΠ 2012) 
αφορά τα ακόλουθα: 

– την αύξηση 400 εκατοµµυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη στήριξη 
πρόσθετων µέτρων στη γειτονική περιφέρεια της ΕΕ, ως συνέχεια της πρόσφατα εγκριθείσας 
κοινής ανακοίνωσης «Μια νέα απάντηση σε µια γειτονιά που αλλάζει»13: 395,5 εκατοµµύρια ευρώ 
για το ευρωπαϊκό µέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΜΓΕΣ) και 4,5 εκατοµµύρια ευρώ για το 
ευρωπαϊκό µέσο για τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου (EIDHR)· 

– τη σχετική αναδιάταξη 104,1 εκατοµµυρίων ευρώ σε πιστώσεις πληρωµών από άλλα 
προγράµµατα του τοµέα 4: 102,8 εκατοµµύρια ευρώ στο ΕΜΓΕΣ και 1,3 εκατοµµύρια ευρώ στο 
EIDHR. ∆εν υπάρχουν επιπτώσεις στο συνολικό ύψος των αιτούµενων πιστώσεων πληρωµών στο 
σχέδιο προϋπολογισµού για το 2012. 

Η Επιτροπή προτείνει την κάλυψη της ενίσχυσης των 400 εκατοµµυρίων ευρώ σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων από το αδιάθετο περιθώριο εντός του ανώτατου ορίου των δαπανών για τον 
τοµέα 4 (246,7 εκατοµµύρια ευρώ) και από την κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας (153,3 
εκατοµµύρια ευρώ). 
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο 2012 Σχέδιο προϋπολογισµού 2012 ∆ιορθωτική επιστολή αριθ. 1/2012 ΣΠ 2012 + ∆Ε 1/2012 ∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο 

Τοµέας/υποτοµέας 
ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 

1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ        

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση 

14 853 000 000  15 223 600 752 12 566 134 008   15 223 600 752 12 566 134 008 

1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση 

52 761 000 000  52 738 876 141 45 134 800 000   52 738 876 141 45 134 800 000 

Σύνολο 67 614 000 000  67 962 476 893 57 700 934 008   67 962 476 893 57 700 934 008 
Περιθώριο1   151 523 107      151 523 107  

2. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

        

Εκ των οποίων δαπάνες συνδεδεµένες µε 
την αγορά και τις άµεσες ενισχύσεις 

48 093 000 000  44 179 737 305 44 102 837 025   44 179 737 305 44 102 837 025 

Σύνολο 60 810 000 000  60 158 443 305 57 948 376 981   60 158 443 305 57 948 376 981 
Περιθώριο2 651 556 695  651 556 695  

3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

  

3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 1 406 000 000  1 340 381 000 868 333 500   1 340 381 000 868 333 500 
3β. Ιθαγένεια3 699 000 000  683 471 000 645 659 400   683 471 000 645 659 400 

Σύνολο 2 105 000 000  2 023 852 000 1 513 992 900   2 023 852 000 1 513 992 900 
Περιθώριο    81 148 000      81 148 000  

4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΝ4 

8 997 000 000  9 009 280 576 7 293 724 333 400 000 000 9 409 280 576 7 293 724 333 

Περιθώριο   246 656 424 -153 343 576   

5. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 8 670 000 000  8 281 389 366 8 281 684 366 8 281 389 366 8 281 684 366 
Περιθώριο   472 610 634 470 610 634   

ΣΥΝΟΛΟ 148 196 000 000 141 360 000 000 147 435 442 140 132 738 712 588 400 000 000 147 835 442 140 132 738 712 588 
Περιθώριο     1 603 494 860 8 815 287 412    1 201 494 860 8 815 287 412 

1 Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠΠ) δεν περιλαµβάνεται στον υπολογισµό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τοµέα 1α. 
2 Μετά τη µεταφορά από διαφοροποίηση στην Αγροτική Ανάπτυξη και από το βαµβάκι και τον οίνο για την ανασυγκρότηση στις αντίστοιχες περιοχές (3 150,4 εκατοµµύρια 

ευρώ). 
3 Το ποσό από το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) εγγράφεται επιπλέον των σχετικών τοµέων όπως προβλέπεται στη διοργανική συµφωνία της 17ης 

Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της 14.6.2006). 
4 Το περιθώριο 2012 για τον τοµέα 4 δεν λαµβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται µε το αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας (258,9 εκατοµµύρια ευρώ). Το ποσό ύψους 

153,3 εκατοµµυρίων ευρώ που υπερβαίνει το ανώτατο όριο προέρχεται από την κινητοποίηση του µέσου ευελιξίας. 
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5 Για τον υπολογισµό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο για τον τοµέα 5, λαµβάνεται υπόψη η υποσηµείωση (1) του δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 
2007-2013 για ποσό 84 εκατοµµυρίων ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστηµα. 


