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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Από τότε που τέθηκε σε εφαρµογή το 1990, η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή 
(ΜΧΣ) χρησιµοποιείται για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής συνδροµής µακροοικονοµικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες που αντιµετωπίζουν βραχυπρόθεσµες δυσκολίες του ισοζυγίου 
πληρωµών. Συνολικά, µέχρι σήµερα έχουν εγκριθεί 55 αποφάσεις ΜΧΣ προς όφελος 23 
χωρών, µε συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 7,4 δισ. ευρώ υπό µορφή µη 
επιστρεπτέων επιχορηγήσεων και δανείων. 

Η ΜΧΣ συµπληρώνει χρηµατοδότηση που χορηγείται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
(∆ΝΤ) στο πλαίσιο ενός προγράµµατος προσαρµογής και µεταρρυθµίσεων. Με τον τρόπο 
αυτό αναγνωρίζεται το γεγονός ότι, αν και στο πλαίσιο του παγκόσµιου οικονοµικού 
συστήµατος η παροχή στήριξης του ισοζυγίου πληρωµών αποτελεί κατ’ εξοχήν αποστολή του 
∆ΝΤ, είναι σε ορισµένες περιπτώσεις απαραίτητο να συµπληρώνει η ΕΕ, σε έκτακτες 
περιστάσεις, τη συνδροµή του ∆ΝΤ σε χώρες µε πολιτική, οικονοµική και γεωγραφική 
εγγύτητα µε την ΕΕ. 

Επιπλέον από την ύπαρξη χρηµατοδοτικής ρύθµισης µε το ∆ΝΤ, βασικές προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση ΜΧΣ από την ΕΕ είναι να υπάρχουν υπολειπόµενες ανάγκες εξωτερικής 
χρηµατοδότησης, κατά την εκτίµηση της Επιτροπής σε συνεννόηση µε το ∆ΝΤ, και η τήρηση 
αποτελεσµατικών δηµοκρατικών θεσµών και µηχανισµών στη δικαιούχο χώρα. Μετά την 
έγκριση µιας πράξης ΜΧΣ, προϋπόθεση για τις εκταµιεύσεις της συνδροµής είναι η 
ικανοποιητική εφαρµογή του προγράµµατος του ∆ΝΤ και η εκπλήρωση από µέρους της 
δικαιούχου χώρας ορισµένων µέτρων οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής που 
αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ της ΕΕ και της δικαιούχου χώρας στη βάση κοινής 
θεώρησης των κύριων οικονοµικών και διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η 
χώρα. Η ΜΧΣ έχει έκτακτο χαρακτήρα και η χορήγησή της διακόπτεται όταν η χώρα 
µπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες εξωτερικής χρηµατοδότησής της από άλλες πηγές, 
όπως οι διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (∆ΧΟ) και οι εισροές ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Η συµβολή της ΜΧΣ στη µακροοικονοµική σταθερότητα στις υποψήφιες, τις δυνάµει 
υποψήφιες και τις γειτονικές χώρες της ΕΕ υπήρξε πολύτιµη και είχε θετικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις στην οικονοµία της ΕΕ. Εντούτοις, ορισµένα στοιχεία της περιορίζουν την 
αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνειά της. Συγκεκριµένα, η ΜΧΣ αποτελεί σήµερα 
αντικείµενο νοµοθετικών αποφάσεων κατά περίπτωση, δηλαδή, για να τεθεί σε εφαρµογή 
κάθε επιµέρους πράξη ΜΧΣ µε µια χώρα που βρίσκεται σε κρίση, απαιτείται χωριστή 
νοµοθετική απόφαση. 

1.1. Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Με τον προτεινόµενο κανονισµό-πλαίσιο, η Επιτροπή προτίθεται να δηµιουργήσει ένα 
επίσηµο νοµικό µέσο για τη ΜΧΣ σε τρίτες χώρες. Πρωταρχικός στόχος είναι να καταστεί η 
ΜΧΣ αποτελεσµατικότερη µε την απλούστευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Όπως 
κατέδειξε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, η αποτελεσµατική αντιµετώπιση έκτακτων 
µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών καταστάσεων απαιτεί ένα εργαλείο αντιµετώπισης 
της κρίσης που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσµατικά. Προς τούτο, 
απαιτείται µια µέθοδος λήψης αποφάσεων µε την οποία θα αποφεύγονται οι χρονοβόρες 
διαδικασίες και οι καθυστερήσεις. Ο προτεινόµενος κανονισµός θα επιταχύνει τη λήψη 
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αποφάσεων για κάθε πράξη ΜΧΣ, έτσι ώστε το µέσο αυτό να είναι σε θέση να βοηθά τις 
δικαιούχες χώρες να αντέχουν τις βραχυπρόθεσµες εξωτερικές πιέσεις χρηµατοδότησης, 
στηρίζοντάς τες να λαµβάνουν µέτρα προσαρµογής µε στόχο την αποκατάσταση µιας 
βιώσιµης θέσης ισοζυγίου πληρωµών. Η ικανότητα χορήγησης ΜΧΣ µε µεγαλύτερη 
ταχύτητα εκτιµάται ότι θα αυξήσει και τη συµπληρωµατικότητά της προς τις διευκολύνσεις 
των ∆ΧΟ. 

Επιπλέον, ο προτεινόµενος κανονισµός θα ευθυγραµµίσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
για τη ΜΧΣ µε τη διαδικασία άλλων µέσων εξωτερικής χρηµατοδοτικής συνδροµής της ΕΕ. 
Κατά κύριο λόγο, η Επιτροπή θα έχει την αρµοδιότητα να εκδίδει αποφάσεις για τη χορήγηση 
ΜΧΣ υπό την εποπτεία µιας επιτροπής αντιπροσώπων των κρατών µελών, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία εξέτασης που θεσπίστηκε µε τις νέες διατάξεις για τις διαδικασίες επιτροπής, οι 
οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 20111.  

Ο προτεινόµενος κανονισµός-πλαίσιο αποσκοπεί επίσης στην επισηµοποίηση και τη 
διασαφήνιση των βασικών κανόνων που διέπουν τη ΜΧΣ, µε στόχο την ενίσχυση της 
διαφάνειας και της προβλεψιµότητας του µέσου, χωρίς ωστόσο να το τροποποιεί ουσιαστικά. 
Μέχρι σήµερα, η ΜΧΣ βασίζεται σε αρχές που καθιερώθηκαν σε συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου. Αυτά τα «κριτήρια του Genval»2 ορίζουν το γεωγραφικό πεδίο, τις 
προϋποθέσεις και τις βασικές διατάξεις εφαρµογής της ΜΧΣ. Αποτέλεσαν χρήσιµη 
κατευθυντήρια γραµµή για τις προηγούµενες πράξεις ΜΧΣ. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
διατηρηθούν και να επιβεβαιωθούν. Ο προτεινόµενος κανονισµός επικαιροποιεί και 
διασαφηνίζει ορισµένα από αυτά τα κριτήρια. 

Η ανάγκη έκδοσης ενός κανονισµού-πλαισίου, ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερη η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη ΜΧΣ, παροχής µιας περισσότερο διαφανούς νοµικής 
βάσης γι’ αυτό το µέσο και διεξοδικότερης επεξεργασίας ορισµένων από τα κριτήρια του 
Genval αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το 2003 στο ψήφισµα 
σχετικά µε τη χορήγηση ΜΧΣ προς τρίτες χώρες3. 

Επιπλέον, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, οι αποφάσεις για τη ΜΧΣ 
δεν λαµβάνονται πλέον από το Συµβούλιο, αλλά σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική 
διαδικασία (συναπόφαση). Αυτό κατέδειξε την ανάγκη να αποκτήσει το Κοινοβούλιο την 
συναρµοδιότητα καθορισµού των κανόνων και των κριτηρίων που διέπουν τη ΜΧΣ, µε την 
ένταξή τους σε µια βασική νοµοθετική πράξη εγκεκριµένη και από τα δύο νοµοθετικά 
όργανα. Ο προτεινόµενος κανονισµός-πλαίσιο θα προσδώσει στα κριτήρια του Genval αυτόν 
τον επίσηµο και νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα. 

1.2. Γενικό πλαίσιο 

Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008-09 κατέδειξε τη σηµασία του να διαθέτει η 
ΕΕ δικά της αξιόπιστα και ταχέως ενεργοποιούµενα συστήµατα πρόληψης και διαχείρισης 
κρίσεων, περιλαµβανοµένων των κατάλληλων χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων. Η 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση 

κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13), ο οποίος αντικαθιστά 
την απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ. 

2 Τα κριτήρια του Genval criteria µνηµονεύθηκαν τελευταία φορά στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου 
ECOFIN της 8ης Οκτωβρίου 2002.  

3 ΕΕ C 68 E της 18.3.2004, σ. 86. 



 

EL 3   EL 

διαδικασία έκδοσης χωριστών νοµοθετικών αποφάσεων για κάθε πράξη ΜΧΣ είχε συνήθως 
ως αποτέλεσµα να υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις από την υποβολή της αίτησης 
συνδροµής από την ενδιαφερόµενη χώρα µέχρι την πρώτη εκταµίευση. Το γεγονός αυτό 
υπονοµεύει την αποτελεσµατικότητα ενός µέσου που σχεδιάστηκε να χρησιµοποιείται σε 
συνθήκες κρίσιµων καταστάσεων του ισοζυγίου πληρωµών, οι οποίες απαιτούν άµεση 
ανταπόκριση. Η χρονοβόρα διαδικασία είχε ως αποτέλεσµα τη χρονική υστέρηση ανάµεσα 
στην έγκριση των προγραµµάτων του ∆ΝΤ και των συναφών πράξεων ΜΧΣ της ΕΕ. Με 
βάση αυτές τις εκτιµήσεις, µια µεταγενέστερη αξιολόγηση του 2009 προγενέστερων πράξεων 
ΜΧΣ4 διαπίστωσε ότι οι καθυστερήσεις στην έκδοση των αποφάσεων ΜΧΣ συνιστούσαν 
σηµαντικό µειονέκτηµα του µέσου, µειονέκτηµα το οποίο προτίθεται να αντιµετωπίσει ο 
προτεινόµενος κανονισµός-πλαίσιο. Εξάλλου, η διαδικασία συναπόφασης, η οποία 
εφαρµόζεται στη ΜΧΣ βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας, σε συνδυασµό µε την ανάγκη να 
υπάρχει διάστηµα τουλάχιστον οκτώ εβδοµάδων για να ασκήσουν τα εθνικά κοινοβούλια το 
δικαίωµα ελέγχου της νέας νοµοθεσίας, θα µπορούσε να καταλήξει σε περαιτέρω επιµήκυνση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε άλλον ένα λόγο για τον 
οποίο προτάθηκε ο κανονισµός-πλαίσιο τώρα. 

1.3. Σύγκριση µε τις ισχύουσες διατάξεις στο πεδίο που καλύπτεται από την 
πρόταση 

∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων 

Βάσει του προτεινόµενου κανονισµού-πλαισίου, η Επιτροπή θα υποβάλλει σχέδια 
αποφάσεων ΜΧΣ για κάθε χώρα σε επιτροπή αντιπροσώπων των κρατών µελών (στο εξής 
«επιτροπή»). Η επιτροπή θα γνωµοδοτεί σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
καθιερώθηκε µε τον κανονισµό περί «επιτροπολογίας», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Μαρτίου 20115. Αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα αντικαταστήσει την τρέχουσα 
χρονοβόρα διαδικασία λήψης νοµοθετικών αποφάσεων για τη χορήγηση ΜΧΣ για κάθε 
περίπτωση χωριστά. 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό περί «επιτροπολογίας», η επιτροπή θα απαρτίζεται από 
αντιπροσώπους των κρατών µελών και η προεδρία της θα ασκείται από την Επιτροπή, ενώ ο 
Πρόεδρος δεν θα έχει δικαίωµα ψήφου. Η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη: η Επιτροπή 
υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο αποφάσεων της Επιτροπής για τη χορήγηση ΜΧΣ σε µια 
τρίτη χώρα («σχέδια εκτελεστικών πράξεων»). Εάν η επιτροπή διατυπώσει θετική γνώµη 
(που εκδίδεται µε ειδική πλειοψηφία των αντιπροσώπων των κρατών µελών) για τις 
προτεινόµενες αποφάσεις, η Επιτροπή τις εκδίδει. Σε περίπτωση αρνητικής γνώµης της 
επιτροπής (η οποία επίσης εκδίδεται µε ειδική πλειοψηφία των αντιπροσώπων των κρατών 
µελών), η Επιτροπή δεν τις εκδίδει, αν και θα µπορούσε να τις παραπέµψει στην επιτροπή 
προσφυγών ή να υποβάλει τροποποιηµένα σχέδια. Τέλος, εάν δεν εκδοθεί γνώµη, η Επιτροπή 
µπορεί ακόµη να εγκρίνει τα σχέδια αποφάσεων, εκτός εάν µια απλή πλειοψηφία των µελών 
της επιτροπής έχει αντίθετη άποψη. 

Με την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση συνδροµής σε τρίτη χώρα, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, η Επιτροπή εκτελεί την πράξη ΜΧΣ. Το Μνηµόνιο 
Συνεννόησης που ορίζει τα µέτρα πολιτικής που συνδέονται µε τη βοήθεια εκδίδεται από την 

                                                 
4 «Meta-evaluation of Macro-Financial Assistance Operations, 2004-2008. Final Report», GHK 

Consulting, Οκτώβριος 2009, διαθέσιµη στη διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/evaluation/pdf/final_report_meta_annex_en.pdf. 

5 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011, ο.π. 
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Επιτροπή, µε την επιφύλαξη της γνώµης της επιτροπής. Για τον σκοπό αυτόν, η επιτροπή 
αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής, εφόσον τα εν λόγω 
µνηµόνια δεν έχουν δηµοσιονοµικές επιπτώσεις ούτε επιπτώσεις για τρίτες χώρες, πέρα από 
αυτές της απόφασης για τη χορήγηση της συνδροµής. Με την έκδοση Μνηµονίου 
Συνεννόησης, η Επιτροπή αποφασίζει την αποδέσµευση του ποσού της συνδροµής, µε την 
επιφύλαξη της ικανοποιητικής εφαρµογής του οικονοµικού προγράµµατος το οποίο 
χρηµατοδοτείται από το ∆ΝΤ, καθώς και των µέτρων πολιτικής που συµφωνούνται µεταξύ 
της ΕΕ και της δικαιούχου χώρας. 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις 
διαδικασίες της επιτροπής και το δικαίωµα να απορρίψουν τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων 
που υποβάλλει η Επιτροπή, εάν ένα από τα όργανα αυτά θεωρεί ότι οι εν λόγω πράξεις 
υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες στον κανονισµό-πλαίσιο εκτελεστικές αρµοδιότητες. 

Κατευθυντήριες γραµµές για τις πράξεις ΜΧΣ 

Εκτός από τις αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο κανονισµός-πλαίσιο θα 
επισηµοποιήσει και, όπου ενδείκνυται, θα επικαιροποιήσει τα κριτήρια του Genval που 
διέπουν τις πράξεις ΜΧΣ. Τα κριτήρια αυτά µνηµονεύθηκαν στα συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου ECOFIN, της 8ης Οκτωβρίου 2002, και επιβεβαιώθηκαν από την Οικονοµική 
και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή τον Μάρτιο του 2006. 

• Έκτακτος χαρακτήρας: Η ΜΧΣ έχει έκτακτο χαρακτήρα, ενεργοποιείται κατά περίπτωση 
για να βοηθήσει τη δικαιούχο χώρα να αντιµετωπίσει βραχυπρόθεσµες δυσκολίες του 
ισοζυγίου πληρωµών ή δηµοσιονοµικές δυσκολίες. Η χορήγησή της διακόπτεται µόλις η 
χώρα µπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες εξωτερικής χρηµατοδότησής της από άλλες 
πηγές. 

• Γεωγραφική οριοθέτηση: Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Genval, η ΜΧΣ προορίζεται για 
τρίτες χώρες που έχουν στενούς πολιτικούς και οικονοµικούς δεσµούς µε την ΕΕ. Το 
2002, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι προορίζεται να καλύπτει υποψήφιες και δυνάµει 
υποψήφιες χώρες, τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες της ΚΑΚ (Λευκορωσία, Μολδαβία και 
Ουκρανία) και τις χώρες που υπάγονται στη διαδικασία της Βαρκελώνης (χώρες οι οποίες 
έχουν υπογράψει ή αναµένεται να υπογράψουν Ευρωµεσογειακές Συµφωνίες Σύνδεσης). 
Άλλες τρίτες χώρες µπορούν επίσης να είναι επιλέξιµες σε εξαιρετικές περιστάσεις.  
 
Στον κανονισµό-πλαίσιο ορίζονται, ως επιλέξιµες για ΜΧΣ χώρες και εδάφη, οι 
υποψήφιες και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες, όλες οι καλυπτόµενες από την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας χώρες και τα εδάφη (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του Νοτίου 
Καυκάσου: Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν και Γεωργία), καθώς και άλλες τρίτες χώρες σε 
έκτακτες και δεόντως δικαιολογηµένες περιστάσεις. Οι χώρες αυτές πρέπει να έχουν 
πολιτικούς, οικονοµικούς και γεωγραφικούς δεσµούς µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Πολιτικές προϋποθέσεις: Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αξίες της ΕΕ, µια δυνάµει 
δικαιούχος χώρα πρέπει να διαθέτει αποτελεσµατικούς δηµοκρατικούς θεσµούς και 
µηχανισµούς, µεταξύ των οποίων πολυκοµµατικό κοινοβουλευτικό σύστηµα, και να 
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου. 

• Συµπληρωµατικότητα και κατανοµή των βαρών: Προϋπόθεση για τη χορήγηση ΜΧΣ είναι 
η ύπαρξη και η ικανοποιητική εφαρµογή στη δικαιούχο χώρα προγράµµατος στηριζόµενου 
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από το ∆ΝΤ που συνεπάγεται τη χρήση κεφαλαίων του ∆ΝΤ. Για να υπάρξει η απαραίτητη 
κατανοµή των χρηµατοδοτικών βαρών µεταξύ της ΕΕ και των άλλων χορηγών, µε τα 
κριτήρια του Genval καθορίστηκε ανώτατο όριο της συνεισφοράς της ΕΕ στο 60% των 
υπολειπόµενων αναγκών εξωτερικής χρηµατοδότησης της χώρας (δηλαδή µετά την 
αναµενόµενη στήριξη από τους ∆ΧΟ) για τις υποψήφιες και δυνάµει υποψήφιες χώρες και 
στο ένα τρίτο της υπολειπόµενης ανάγκης εξωτερικής χρηµατοδότησης για άλλες χώρες.
  
Επιβεβαιώνοντας τις αρχές της συµπληρωµατικότητας προς τη στήριξη των ∆ΧΟ και της 
κατανοµής των βαρών µε τους άλλους χορηγούς, η Επιτροπή δεν προτείνει την 
συµπερίληψη ρητών ανώτατων ορίων για την κατανοµή της συνεισφοράς της ΜΧΣ της ΕΕ 
για την κάλυψη των υπολειπόµενων αναγκών χρηµατοδότησης των δικαιούχων χωρών. 
Αυτό αντανακλά την παρελθούσα εµπειρία όπου ήταν δύσκολο, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
να υπολογιστούν µε ακρίβεια τα κενά χρηµατοδότησης. Επιπλέον, η συµµετοχή διµερών 
χορηγών εκτός της ΕΕ είναι κατά κανόνα περιορισµένης κλίµακας, ή και ανύπαρκτη, όσον 
αφορά την κάλυψη των κενών εξωτερικής χρηµατοδότησης των γειτονικών χωρών της ΕΕ. 

• Προϋποθέσεις: Προϋπόθεση για την εκτέλεση µιας πράξης ΜΧΣ είναι να εφαρµόζει η 
χώρα πρόγραµµα στηριζόµενο από το ∆ΝΤ που συνεπάγεται τη χρήση κεφαλαίων του 
∆ΝΤ. Επιπλέον, η Επιτροπή, εξ ονόµατος της ΕΕ, συµφωνεί µε τη δικαιούχο χώρα σε ένα 
χωριστό σύνολο προϋποθέσεων πολιτικής. Οι όροι αυτοί καθορίζονται στο Μνηµόνιο 
Συνεννόησης (ΜΣ).  

• ∆ηµοσιονοµική πειθαρχία: Όταν η ΜΧΣ έχει τη µορφή µη επιστρεπτέας επιχορήγησης, τα 
κεφάλαια προέρχονται από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Τα ποσά που χορηγούνται ως 
ΜΧΣ πρέπει να τηρούν τα ανώτατα όρια που ορίζονται για τα σχετικά κονδύλια του 
προϋπολογισµού στις πολυετείς δηµοσιονοµικές προοπτικές της ΕΕ. Όταν η ΜΧΣ έχει τη 
µορφή δανείου, η Επιτροπή, εξ ονόµατος της ΕΕ, εκδίδει οµόλογο στις κεφαλαιαγορές 
σύµφωνα µε τους όρους χρηµατοδότησης που έχουν συµφωνηθεί µε τη δικαιούχο χώρα 
και δανείζει αµέσως τα χρήµατα που λαµβάνει. Για να υπάρχει κάλυψη έναντι κινδύνου 
αθέτησης πληρωµών από τις δικαιούχες χώρες, το οµόλογο της ΕΕ είναι εγγυηµένο από το 
Ταµείο Εγγυήσεων, το οποίο τροφοδοτείται µε ποσοστό του 9% του κεφαλαίου.  
 
Για να ενισχυθεί η δηµοσιονοµική πειθαρχία και να υπάρξει µεγαλύτερη προβλεψιµότητα 
του µέσου, ο κανονισµός-πλαίσιο προτείνει έναν πιο διαφανή τρόπο καθορισµού των 
περιστάσεων στις οποίες πρέπει να χορηγείται ΜΧΣ υπό µορφή δανείου ή µη 
επιστρεπτέας επιχορήγησης ή ως συνδυασµός και των δύο. Σύµφωνα µε την πρακτική της 
Παγκόσµιας Τράπεζας και του ∆ΝΤ, τα βασικά κριτήρια καθορισµού της µορφής της 
ενίσχυσης είναι: το επίπεδο οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης (επίπεδα µέσου 
εισοδήµατος, ποσοστά φτώχειας) και η βιωσιµότητα του χρέους, λαµβανοµένης επίσης 
υπόψη της ικανότητας µιας χώρας να αποπληρώσει το χρέος της.  

1.4. Συνέπεια µε τις άλλες πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης 

Έχουν εκδοθεί κανονισµοί-πλαίσια για όλα τα βασικά µέσα εξωτερικής χρηµατοδότησης της 
ΕΕ (Μηχανισµός Προενταξιακής Βοήθειας, Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης, Μηχανισµός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Μηχανισµός Σταθερότητας, 
Μηχανισµός Συνεργασίας στον Τοµέα της Πυρηνικής Ασφάλειας και Ανθρωπιστική 
Βοήθεια). Οι µηχανισµοί αυτοί καλύπτουν τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-13 και 
παρέχουν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Η προβλεπόµενη από τον παρόντα 
κανονισµό-πλαίσιο διαδικασία λήψης αποφάσεων για ΜΧΣ είναι παρόµοια µε τη διαδικασία 
που χρησιµοποιείται στα άλλα µέσα εξωτερικής χρηµατοδότησης.  
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Η ΜΧΣ και οι άλλοι µηχανισµοί εξωτερικής βοήθειας αλληλοενισχύονται. Τα µέτρα 
πολιτικής που θα συµφωνηθούν από την Επιτροπή και τη δικαιούχο χώρα είναι συνεπή µε τις 
υφιστάµενες συµφωνίες εταιρικής σχέσης, συνεργασίας ή σύνδεσης που έχουν συναφθεί 
µεταξύ της ΕΕ και της δικαιούχου χώρας. Επιπλέον, η ΜΧΣ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει 
την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από άλλα µέσα 
εξωτερικής χρηµατοδότησης της ΕΕ, ιδίως έργα που χρηµατοδοτούνται βάσει του 
Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης, συµβάλλοντας µε τις προϋποθέσεις της ιδίως στην εξασφάλιση ενός 
κατάλληλου συνολικού πλαισίου για τη µακροοικονοµική σταθερότητα και τις διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις. Από την άλλη πλευρά, τα µέτρα πολιτικής που περιλαµβάνονται στα 
Μνηµόνια Συνεννόησης για τις πράξεις ΜΧΣ συνήθως υποστηρίζονται από την τεχνική 
βοήθεια που παρέχει η ΕΕ µέσω των τακτικών µηχανισµών συνεργασίας, καθώς και από 
τοµεακές δράσεις που εντοπίζονται στο πλαίσιο πράξεων άµεσης δηµοσιονοµικής στήριξης. 
Τέλος, συµπληρώνουν τη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών και άλλους στόχους των 
πράξεων πιο µακροπρόθεσµης τοµεακής δηµοσιονοµικής στήριξης της ΕΕ. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Το 2009 η Επιτροπή πραγµατοποίησε, µε τη στήριξη εξωτερικών συµβούλων, συνολική 
µεταγενέστερη αξιολόγηση των πράξεων ΜΧΣ που υλοποιήθηκαν το διάστηµα από το 2004 
έως το 2008. Στο πλαίσιο αυτής της µεταγενέστερης αξιολόγησης, η Επιτροπή διοργάνωσε, 
τον Μάιο του 2009, σεµινάριο εργασίας υψηλού επιπέδου στο οποίο συµµετείχαν υπάλληλοι 
των αρµόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής, του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Ο 
προτεινόµενος κανονισµός-πλαίσιο είναι συνεπής µε τα αποτελέσµατα της µεταγενέστερης 
αξιολόγησης και της διαδικασίας διαβούλευσης, όπου τονίστηκε η ανάγκη µιας ταχύτερης 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και µιας περισσότερο διαφανούς νοµικής βάσης. Είναι επίσης 
συνεπής µε το ψήφισµα σχετικά µε την εφαρµογή της ΜΧΣ, το οποίο εξέδωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το 20036, µε το οποίο ζητούσε την έκδοση κανονισµού-πλαισίου µε στόχο να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να δηµιουργηθεί σαφέστερη νοµική 
βάση. Εφόσον ο βασικός στόχος του προτεινόµενου κανονισµού-πλαισίου είναι να αλλάξει η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ όσον αφορά τις πράξεις ΜΧΣ και όχι η ουσιαστική 
αλλαγή του µηχανισµού, η Επιτροπή δεν διενήργησε επίσηµη εκτίµηση επιπτώσεων. Η 
επίπτωση του προτεινόµενου κανονισµού αξιολογείται σχετικά διεξοδικά στο έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

3.1. Νοµική βάση 

Σε αντίθεση µε τα ισχύοντα βάσει της συνθήκης ΕΚ, το άρθρο της ΣΛΕΕ που διέπει την 
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική συνεργασία µε τρίτες χώρες (άρθρο 212 της ΣΛΕΕ) 
περιλαµβάνει τη ΜΧΣ. Το άρθρο αυτό αποτέλεσε τη νοµική βάση για τις αποφάσεις ΜΧΣ οι 
οποίες εκδόθηκαν από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Εάν, ωστόσο, η 
δικαιούχος χώρα της ΜΧΣ είναι αναπτυσσόµενη χώρα, η απόφαση µπορεί να εκδοθεί βάσει 
του άρθρου 209 της ΣΛΕΕ, το οποίο διέπει τη συνεργασία της ΕΕ για την ανάπτυξη. Εφόσον 
ο προτεινόµενος κανονισµός παρέχει το πλαίσιο για τις µελλοντικές πράξεις ΜΧΣ σε τρίτες 
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χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση, έχει την ίδια νοµική βάση µε αυτήν των αποφάσεων 
για τη χορήγηση ΜΧΣ σε µεµονωµένες χώρες µετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή τα 
άρθρα 209 και 212 της ΣΛΕΕ. 

Επιπλέον, προτείνεται να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να εκδίδει αποφάσεις ΜΧΣ για κάθε 
χώρα, υπό την εποπτεία επιτροπής αντιπροσώπων των κρατών µελών. Με αυτόν τον τρόπο 
αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η ΜΧΣ υπάγεται στην κατηγορία των νοµικά δεσµευτικών 
πράξεων που πρέπει να εφαρµόζονται οµοιόµορφα και, ως εκ τούτου, σε κεντρικό επίπεδο, 
εφόσον υπάγονται στο άρθρο 291 της ΣΛΕΕ σχετικά µε την ανάθεση στην Επιτροπή 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων, και ιδίως στην παράγραφο 2. Εφόσον οι αποφάσεις ΜΧΣ είναι 
σχέδια εκτελεστικών πράξεων µε σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, η προαναφερθείσα 
επιτροπή αντιπροσώπων των κρατών µελών θα ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης 
που καθορίζεται στον κανονισµό περί «επιτροπολογίας»7. 

3.2. Αρχή της επικουρικότητας 

Ο προτεινόµενος κανονισµός-πλαίσιο αφορά τη χρηµατοδοτική συνδροµή της ΕΕ προς τρίτες 
χώρες, η οποία αποτελεί συντρέχουσα αρµοδιότητα της ΕΕ. Ο µηχανισµός της ΜΧΣ είναι 
σύµφωνος µε την αρχή της επικουρικότητας, εφόσον ο στόχος της αποκατάστασης της 
βραχυπρόθεσµης µακροοικονοµικής σταθερότητας σε τρίτες χώρες µπορεί να επιτευχθεί 
αποτελεσµατικότερα και επαρκέστερα από την ΕΕ και όχι από το κάθε κράτος µέλος 
χωριστά. Η ΕΕ ως σύνολο µπορεί να συγκεντρώσει χρηµατοδοτικούς πόρους και να 
διαπραγµατευθεί µε τις δικαιούχες χώρες τους όρους χορήγησης της συνδροµής και τους 
όρους πολιτικής ως ένας µόνο συνοµιλητής. 

3.3. Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας. Αυτό εξασφαλίζεται µε τη 
συνέχιση της εφαρµογής των βασικών αρχών της ΜΧΣ, όπως η συµπληρωµατικότητα προς 
τη στήριξη των ∆ΧΟ και η κατανοµή των βαρών µε άλλους χορηγούς, γεγονός που 
εξασφαλίζει ότι η ΕΕ δεν καλύπτει αδικαιολόγητα µεγάλο µέρος των αναγκών 
χρηµατοδότησης µιας δικαιούχου χώρας. Επιπλέον, η αναλογικότητα εξασφαλίζεται από το 
γεγονός ότι η ΜΧΣ δεν υπερβαίνει τα εγκεκριµένα κονδύλια του προϋπολογισµού και είναι 
σύµφωνη µε τις πολυετείς δηµοσιονοµικές προοπτικές. 

3.4. Επιλογή νοµικών µέσων 

Ο προτεινόµενος κανονισµός-πλαίσιο δεν επιφέρει ριζική αλλαγή της ουσίας της ΜΧΣ ως 
µέσου· αντίθετα, επικεντρώνεται στην απλούστευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Για 
ένα χρηµατοδοτικό µέσο του τύπου της ΜΧΣ, η διαχείριση του οποίου ασκείται σε κεντρικό 
επίπεδο από την Επιτροπή για ολόκληρη την ΕΕ, ο κανονισµός (σε αντίθεση µε την οδηγία) 
είναι η κατάλληλη νοµική πράξη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ένας κανονισµός-
πλαίσιο θα ευθυγραµµίσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη ΜΧΣ µε εκείνες των 
άλλων υφισταµένων µηχανισµών εξωτερικής βοήθειας, ενώ θα παρέχει και την ευκαιρία να 
επιτευχθούν και άλλοι στόχοι που συνδέονται µε τη ΜΧΣ, όπως η επισηµοποίηση και 
επικαιροποίηση των κριτηρίων του Genval, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της 
επίσηµης επικύρωσής τους και από το Συµβούλιο και από το Κοινοβούλιο. 

                                                 
7 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011, ο.π. 
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Ένας πιθανός εναλλακτικός τρόπος να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της απλούστευσης 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη ΜΧΣ θα ήταν να χρησιµοποιείται σε τακτική βάση 
το άρθρο 213 της ΣΛΕΕ για τη ΜΧΣ. Το άρθρο αυτό παρέχει στο Συµβούλιο την εξουσία να 
«εκδίδει, µετά από πρόταση της Επιτροπής, τις αναγκαίες αποφάσεις», όταν «η κατάσταση σε 
τρίτη χώρα επιβάλλει την επείγουσα παροχή χρηµατοοικονοµικής συνδροµής από την 
Ένωση». Εντούτοις, όπως επισηµαίνουν οι νοµικές υπηρεσίες του Συµβουλίου και της 
Επιτροπής, η προσφυγή σε επείγουσα διαδικασία ως τακτική νοµική βάση για όλες ή για τις 
περισσότερες πράξεις στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου µέσου, όπως η ΜΧΣ, δεν θα ήταν 
ενδεδειγµένη. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο προτεινόµενος κανονισµός-πλαίσιο δεν επιφέρει από µόνος του µεταβολή της τρέχουσας 
πρακτικής όσον αφορά τον αριθµό των πράξεων ΜΧΣ ή τα ποσά που χορηγούνται µε κάθε 
µία από αυτές τις πράξεις. Ο αριθµός και η κλίµακα των πράξεων καθορίζονται από τη 
συχνότητα και τη σοβαρότητα των οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών κρίσεων, όπως 
συµβαίνει για κάθε µέσο αντιµετώπισης κρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, η ΜΧΣ θα 
εξακολουθήσει να είναι συνεπής µε τις τρέχουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές που καλύπτουν 
την περίοδο 2007-13 και τις προβλεπόµενες σε αυτές πιστώσεις του προϋπολογισµού. 
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2011/0176 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

περί καθορισµού γενικών διατάξεων για τη µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή 
σε τρίτες χώρες 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
209 και 212, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σηµαντικός χορηγός οικονοµικής, χρηµατοδοτικής και 
τεχνικής βοήθειας σε τρίτες χώρες. Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή της 
Ένωσης (στο έξης «µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή») έχει αποδειχθεί 
αποτελεσµατικό µέσο οικονοµικής σταθεροποίησης και µοχλός για διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις στις δικαιούχες χώρες. Σύµφωνα µε τη γενική πολιτική της για τις 
υποψήφιες, τις δυνάµει υποψήφιες και τις γειτονικές χώρες, η Ένωση θα πρέπει να 
είναι σε θέση να χορηγεί µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή σε αυτές τις 
χώρες, µε στόχο την ανάπτυξη µιας ζώνης κοινής σταθερότητας, ασφάλειας και 
ευηµερίας. 

(2) Σήµερα, η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή σε τρίτες χώρες βασίζεται σε 
ad hoc αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για κάθε χώρα. 
Το γεγονός αυτό µειώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα της 
συνδροµής, προκαλώντας περιττές καθυστερήσεις από τη στιγµή της υποβολής των 
αιτήσεων µέχρι την εκτέλεση της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην 
πράξη. 

(3) Ο καθορισµός ενός πλαισίου για τη χορήγηση της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής σε τρίτες χώρες, µε τις οποίες η Ένωση έχει σηµαντικούς πολιτικούς, 
οικονοµικούς και εµπορικούς δεσµούς, θα καταστήσει τη βοήθεια περισσότερο 
αποτελεσµατική. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να είναι δυνατή η χορήγηση 
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής σε τρίτες χώρες για να ενθαρρυνθούν 
να λάβουν µέτρα οικονοµικής πολιτικής που θα µπορέσουν να επιλύσουν την κρίση 
του ισοζυγίου πληρωµών. 
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(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του σχετικά µε την εφαρµογή της 
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής προς τρίτες χώρες, της 3ης Ιουνίου 
20031, ζήτησε να εκδοθεί κανονισµός-πλαίσιο για τη µακροοικονοµική 
χρηµατοδοτική συνδροµή, ούτως ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να αποδοθεί επίσηµη και διαφανής βάση σε αυτό το χρηµατοδοτικό 
µέσο. 

(5) Η έκδοση γενικού κανονισµού για τη µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή 
βάσει των άρθρων 209 και 212 τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
213 της Συνθήκης, που διέπουν την επείγουσα χρηµατοδοτική βοήθεια σε τρίτες 
χώρες, και των σχετικών προνοµιών του Συµβουλίου. 

(6) Το 2006, η Ένωση εξέτασε διεξοδικά και απλούστευσε το πλαίσιο της εξωτερικής 
βοήθειάς της, ώστε να γίνει αποτελεσµατικότερο. Εξέδωσε κανονισµούς-πλαίσια για 
όλα τα βασικά µέσα εξωτερικής χρηµατοδότησης, οι οποίοι παρέχουν εκτελεστικές 
εξουσίες στην Επιτροπή. Το µόνο σηµαντικό χρηµατοδοτικό µέσο που δεν διέπεται 
σήµερα από κανονισµό-πλαίσιο είναι η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή. 

(7) Στα συµπεράσµατά του της 8ης Οκτωβρίου 2002, το Συµβούλιο καθόρισε κριτήρια 
(τα αποκαλούµενα κριτήρια του Genval) που διέπουν τις πράξεις µακροοικονοµικής 
χρηµατοδοτικής συνδροµής της ΕΕ2. Είναι σκόπιµο να επισηµοποιηθούν τα κριτήρια 
αυτά σε µια νοµοθετική πράξη εγκεκριµένη και από το Κοινοβούλιο και από το 
Συµβούλιο, η οποία θα τα επικαιροποιεί και θα τα διασαφηνίζει. 

(8) Θα πρέπει να προβλεφθούν εκ των προτέρων οι κατάλληλες διαδικασίες και τα µέσα 
που θα επιτρέψουν στην Ένωση να διασφαλίζει την ταχεία χορήγηση της 
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής, ιδίως όταν οι περιστάσεις απαιτούν 
άµεση δράση. Αυτό θα αυξήσει επίσης τη σαφήνεια και τη διαφάνεια των κριτηρίων 
που εφαρµόζονται για την εφαρµογή της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής. 

(9) Η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει ότι η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή 
είναι σύµφωνη µε τις βασικές αρχές, τους στόχους και τα µέτρα που έχουν ληφθεί 
στους διάφορους τοµείς της εξωτερικής δράσης και σε άλλες συναφείς πολιτικές της 
Ένωσης. 

(10) Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή αναµένεται να στηρίξει την 
προσήλωση των δικαιούχων χωρών στις κοινές αξίες µε την Ένωση, στις οποίες 
περιλαµβάνονται η δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο 
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η βιώσιµη ανάπτυξη και η µείωση της 
φτώχειας, καθώς και στις αρχές ενός ελεύθερου και θεµιτού εµπορίου βάσει κανόνων. 

(11) Οι ειδικοί στόχοι των µεµονωµένων πράξεων µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής θα πρέπει να περιλαµβάνουν την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας, της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών 
στις δικαιούχες χώρες. Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί συστηµατικά την 
εκπλήρωση αυτών των στόχων. 

                                                 
1 ΕΕ C 68 E της 18.3.2004, σ. 86. 
2 Συµπεράσµατα Συµβουλίου Ecofin – «Επισκόπηση της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής 

της ΕΕ και δανειοδοτική και εγγυοδοτική ικανότητα της ΕΚ για εξωτερικές δράσεις», της 8ης 
Οκτωβρίου 2002. 



 

EL 11   EL 

(12) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, και συγκεκριµένα η συµβολή 
στην µακροοικονοµική σταθεροποίηση των εταίρων τρίτων χωρών, είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται, λόγω της κλίµακας της 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση µπορεί να λάβει 
µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη 
αυτών των στόχων. 

(13) Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή θα πρέπει να είναι συµπληρωµατική 
προς τους πόρους που χορηγούνται από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και άλλους 
πολυµερείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανοµή 
των βαρών µε τους άλλους χορηγούς. Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή 
θα πρέπει να διασφαλίζει την προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της Ένωσης. 

(14) Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 
Ένωσης σε σχέση µε την µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή, είναι 
απαραίτητο οι δικαιούχες χώρες να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη 
και την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που 
συνδέονται µε την εν λόγω βοήθεια, και να διενεργούνται έλεγχοι από την Επιτροπή 
και δηµοσιονοµικοί έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

(15) Για να διασφαλιστούν οµοιόµορφοι όροι εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, όσον 
αφορά την έγκριση και τη διαχείριση των πράξεων µακροοικονοµικής 
χρηµατοδοτικής συνδροµής στις δικαιούχες χώρες, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα 
µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους 
ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 
Επιτροπή3. 

(16) Θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξέτασης για την έκδοση των εκτελεστικών 
αποφάσεων οι οποίες καθορίζουν το ποσό, τον τύπο, τη διάρκεια και τους γενικούς 
όρους των επιµέρους πράξεων µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής, 
δεδοµένου ότι οι εν λόγω αποφάσεις έχουν σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 

(17) Θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής για την 
έγκριση του Μνηµονίου Συνεννόησης (ΜΣ) το οποίο καθορίζει τα µέτρα οικονοµικής 
πολιτικής που συνδέονται µε τη µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή της 
Ένωσης, εφόσον το ΜΣ δεν είναι εκτελεστική πράξη γενικής εφαρµογής ούτε πράξη 
που έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις ή επιπτώσεις για τις τρίτες χώρες πέρα από αυτές 
που συνεπάγεται ήδη η απόφαση για τη χορήγηση της συνδροµής, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο της συνδροµής 

                                                 
3 ΕΕ L 55 της 28.11.2011, σ. 13. 
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1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις γενικές διατάξεις για τη χορήγηση 
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στις επιλέξιµες τρίτες χώρες και 
εδάφη που ορίζονται στο άρθρο 2. 

2. Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή είναι έκτακτο χρηµατοδοτικό µέσο 
στήριξης του ισοζυγίου πληρωµών χωρίς προϋποθέσεις σε επιλέξιµες τρίτες χώρες 
και εδάφη. Αποσκοπεί στην αποκατάσταση µιας βιώσιµης θέσης εξωτερικής 
χρηµατοδότησης για χώρες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες εξωτερικής 
χρηµατοδότησης. Στηρίζει την εφαρµογή µέτρων σοβαρής προσαρµογής και 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που αποσκοπούν στην άρση των δυσκολιών του 
ισοζυγίου πληρωµών. 

3. Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή µπορεί να χορηγηθεί υπό τον όρο της 
ύπαρξης σηµαντικού και υπολειπόµενου κενού εξωτερικής χρηµατοδότησης που 
εντοπίζεται από κοινού µε τους πολυµερείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, 
συµπληρωµατικά προς τους πόρους που χορηγούν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
(∆ΝΤ) και άλλοι πολυµερείς οργανισµοί, παρά την εφαρµογή προγραµµάτων 
σοβαρής οικονοµικής σταθεροποίησης και µεταρρυθµίσεων. 

4. Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή έχει προσωρινό χαρακτήρα και 
διακόπτεται αµέσως µόλις αποκατασταθεί η βιωσιµότητα της κατάστασης 
εξωτερικής χρηµατοδότησης της δικαιούχου χώρας. 

Άρθρο 2 

Επιλέξιµες χώρες 

Επιλέξιµες για µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή είναι οι ακόλουθες τρίτες χώρες 
και εδάφη: 

α) Υποψήφιες και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες που απαριθµούνται στο σηµείο 1 του 
παραρτήµατος Ι του παρόντος κανονισµού, 

β) Οι καλυπτόµενες από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας χώρες και εδάφη που 
απαριθµούνται στο σηµείο 2 του παραρτήµατος Ι του παρόντος κανονισµού, 

γ) Άλλες τρίτες χώρες σε έκτακτες και δεόντως δικαιολογηµένες περιστάσεις. Οι χώρες 
αυτές πρέπει να έχουν πολιτικούς, οικονοµικούς και γεωγραφικούς δεσµούς µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άρθρο 3 

Μορφή της συνδροµής 

1. Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή χορηγείται υπό µορφή δανείου ή µη 
επιστρεπτέας επιχορήγησης ή συνδυασµού των δύο. Κατά τον καθορισµό της 
κατάλληλης µορφής, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη το επίπεδο της οικονοµικής 
ανάπτυξης της δικαιούχου χώρας, που µετράται µε βάση το κατά κεφαλήν εισόδηµα 
και τα ποσοστά φτώχειας, καθώς και την ικανότητα της χώρας για αποπληρωµή µε 
βάση ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους. 
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2. Όταν η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή έχει τη µορφή δανείου, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται εξ ονόµατος της Ένωσης να δανείζεται τα αναγκαία 
κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και να τα 
δανείζει στη δικαιούχο χώρα.  

3. Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις εκτελούνται σε ευρώ µε την ίδια 
τοκοφόρο ηµεροµηνία, χωρίς εµπλοκή της Ένωσης στη µετατροπή των προθεσµιών 
λήξης ούτε ανάληψη οιουδήποτε κινδύνου συναλλάγµατος ή επιτοκίου. 

4. Όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από την Ένωση και σχετίζονται µε τις 
δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις βαρύνουν τη δικαιούχο χώρα.  

5. Εάν το ζητήσει η δικαιούχος χώρα, και εφόσον οι περιστάσεις επιτρέπουν τη µείωση 
του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή µπορεί να αναχρηµατοδοτήσει το σύνολο ή 
µέρος των αρχικών δανειοληπτικών της πράξεων ή να αναπροσαρµόσει τους 
αντίστοιχους όρους χρηµατοδότησης. Οι πράξεις αναχρηµατοδότησης ή 
αναπροσαρµογής εκτελούνται µε τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 4 και 
δεν έχουν ως αποτέλεσµα την παράταση της µέσης διάρκειας των εν λόγω δανείων 
ούτε την αύξηση του οφειλόµενου κεφαλαίου κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής των 
πράξεων αναχρηµατοδότησης ή αναπροσαρµογής. 

Άρθρο 4 

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις 

1. Τα ποσά της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής που χορηγούνται υπό 
µορφή µη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων βάσει του παρόντος κανονισµού είναι 
σύµφωνα µε τις πιστώσεις του προϋπολογισµού που έχουν καθοριστεί στο πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

2. Τα ποσά της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής που χορηγούνται υπό 
µορφή δανείων βάσει του παρόντος κανονισµού τροφοδοτούνται σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 480/2009 του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, 
για την ίδρυση Ταµείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις4.  

3. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 
εντός των ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Τα αντίστοιχα ποσά αναφοράς για 
την περίοδο 2011 έως 2013 ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ. 

Άρθρο 5  

Ποσό της συνδροµής 

1. Το ποσό της συνδροµής βασίζεται στις υπολειπόµενες ανάγκες εξωτερικής 
χρηµατοδότησης της δικαιούχου χώρας. Οι ανάγκες αυτές διαπιστώνονται από την 
Επιτροπή σε συνεργασία µε τους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, βάσει 
συνολικής και καλά τεκµηριωµένης ποσοτικής εκτίµησης. Συγκεκριµένα, η 
Επιτροπή βασίζεται στις τελευταίες προβλέψεις ισοζυγίου πληρωµών για την 

                                                 
4 ΕΕ L 145 της 10.6.2009, σ. 10. 
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εξεταζόµενη χώρα, οι οποίες πραγµατοποιούνται από το ∆ΝΤ και λαµβάνουν υπόψη 
τις αναµενόµενες χρηµατοδοτικές συνεισφορές πολυµερών χορηγών. 

2. Κατά τον καθορισµό των ποσών της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής 
λαµβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί δίκαιη κατανοµή των βαρών µε 
τους άλλους χορηγούς. 

3. Εάν οι ανάγκες χρηµατοδότησης της δικαιούχου χώρας µειωθούν ριζικά κατά την 
περίοδο εκταµίευσης της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής, η 
Επιτροπή µπορεί, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 παράγραφος 2, να αποφασίσει να 
µειώσει το ποσό της συνδροµής, να αναστείλει ή να ακυρώσει τη συνδροµή. 

Άρθρο 6 

Προϋποθέσεις 

1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής είναι 
να τηρεί η αποδέκτρια χώρα αποτελεσµατικούς δηµοκρατικούς θεσµούς, που 
περιλαµβάνουν το πολυκοµµατικό κοινοβουλευτικό σύστηµα, το κράτος δικαίου και 
τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής είναι η 
ύπαρξη ενός προγράµµατος του ∆ΝΤ που συνεπάγεται τη χρήση πόρων του ∆ΝΤ. 

3. Προϋπόθεση για την εκταµίευση της συνδροµής αποτελεί η ικανοποιητική εφαρµογή 
ενός προγράµµατος του ∆ΝΤ. Η εκταµίευση εξαρτάται επίσης από την εφαρµογή, 
εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, ενός συνόλου σαφώς προσδιορισµένων 
µέτρων οικονοµικής πολιτικής µε επίκεντρο τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, τα 
οποία αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ της Επιτροπής και της δικαιούχου 
χώρας και ορίζονται σε Μνηµόνιο Συνεννόησης. 

4. Για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης και την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης της δικαιούχου χώρας, το Μνηµόνιο Συνεννόησης περιλαµβάνει 
µέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επάρκειας, της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας των συστηµάτων διαχείρισης δηµοσίων οικονοµικών. 

5. Κατά τον σχεδιασµό των µέτρων πολιτικής θα πρέπει να λαµβάνονται επίσης υπόψη 
η πρόοδος όσον αφορά το αµοιβαίο άνοιγµα των αγορών, την ανάπτυξη θεµιτών 
εµπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων και άλλες προτεραιότητες στο πλαίσιο της 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. 

6. Τα µέτρα πολιτικής είναι σύµφωνα µε τις υφιστάµενες συµφωνίες εταιρικής σχέσης, 
τις συµφωνίες συνεργασίας ή τις συµφωνίες σύνδεσης που έχουν συναφθεί µεταξύ 
της Ένωσης και της δικαιούχου χώρας και µε τα προγράµµατα µακροοικονοµικής 
προσαρµογής και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που εφαρµόζει η δικαιούχος χώρα 
µε τη στήριξη του ∆ΝΤ. 

Άρθρο 7 

∆ιαδικασία 
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1. Μια χώρα που επιθυµεί να λάβει µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή 
υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή. 

2. Εάν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 1, το άρθρο 2, το άρθρο 4 και 
το άρθρο 6, η Επιτροπή χορηγεί τη µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή, 
αποφασίζοντας σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2. 

3. Η απόφαση για τη χορήγηση δανείου ορίζει το ποσό, την ανώτατη µέση διάρκεια και 
τον µέγιστο αριθµό δόσεων της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής. Η 
απόφαση για τη χορήγηση µη επιστρεπτέας επιχορήγησης ορίζει το ποσό και τον 
µέγιστο αριθµό δόσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, καθορίζεται η περίοδος 
διαθεσιµότητας της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής, η οποία δεν 
υπερβαίνει, κατά κανόνα, τα τρία έτη. 

4. Μετά την έγκριση της απόφασης για χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής, η Επιτροπή, αποφασίζοντας σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 3, 
συµφωνεί µε τη δικαιούχο χώρα τα µέτρα πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφοι 3, 4, 5 και 6. 

5. Μετά την έγκριση της απόφασης για χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής, η Επιτροπή συµφωνεί τους λεπτοµερείς οικονοµικούς όρους της 
συνδροµής µε τη δικαιούχο χώρα. Οι όροι αυτοί ορίζονται στη συµφωνία µη 
επιστρεπτέας επιχορήγησης ή δανείου. 

6. Η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την 
εξέλιξη της συνδροµής σε µια χώρα, διαβιβάζοντάς τους τα σχετικά έγγραφα. 

Άρθρο 8 

Εφαρµογή και δηµοσιονοµική διαχείριση 

1. Η Επιτροπή εκτελεί τη συνδροµή βάσει του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/20025 και τις εκτελεστικές διατάξεις του6. 

2. Η εφαρµογή της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής τελεί υπό άµεση 
κεντρική διαχείριση. 

3. Οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις πραγµατοποιούνται βάσει αποφάσεων που λαµβάνει 
η Επιτροπή σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Οι δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις για 
συνδροµή που εκτείνεται σε διάστηµα αρκετών οικονοµικών ετών µπορούν να 
κατανεµηθούν σε ετήσιες δόσεις. 

                                                 
5 Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση 

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

6 Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση 
των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1). 
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Άρθρο 9 

Εκταµίευση της συνδροµής 

1. Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή εκταµιεύεται στην κεντρική τράπεζα 
της δικαιούχου χώρας. 

2. Η συνδροµή εκταµιεύεται σε διαδοχικές δόσεις, υπό την προϋπόθεση της 
εκπλήρωσης των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3. 

3. Η Επιτροπή επαληθεύει σε τακτά διαστήµατα την τήρηση των όρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3. 

4. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 
και 3, η Επιτροπή µπορεί να αναστείλει προσωρινά, να µειώσει το ποσό ή να 
ακυρώσει την εκταµίευση της συνδροµής. 

Άρθρο 10 

Μέτρα στήριξης 

1. Εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, οι δηµοσιονοµικοί 
πόροι της Ένωσης µπορούν να χρησιµοποιούνται για την κάλυψη δαπανών που 
συνδέονται µε την προετοιµασία, τη συνέχεια, την παρακολούθηση, τον 
δηµοσιονοµικό έλεγχο και την αξιολόγηση των πράξεων µακροοικονοµικής 
χρηµατοδοτικής συνδροµής, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού και για την επίτευξη των στόχων του. 

2. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 δραστηριότητες υλοποιούνται µέσω 
συµβάσεων παροχής συµβουλών. 

3. Όταν η κατά µονάδα αξία των εν λόγω συµβάσεων παροχής συµβουλών υπερβαίνει 
τις 250 000 ευρώ, οι συµβάσεις υπογράφονται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. 

Άρθρο 11 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

1. Οι δικαιούχες χώρες ελέγχουν τακτικά ότι η χρηµατοδότηση που χορηγείται από τον 
προϋπολογισµό της Ένωσης χρησιµοποιείται ορθά, λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα 
για την πρόληψη παρατυπιών και απάτης και, εάν είναι απαραίτητο, κινούν 
δικαστική διαδικασία για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που 
χορηγήθηκαν βάσει του παρόντος κανονισµού. 

2. Όλες οι συµφωνίες που συνάπτονται βάσει του παρόντος κανονισµού περιέχουν 
διατάξεις που διασφαλίζουν την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την απάτη, τη διαφθορά και κάθε άλλη 
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παρατυπία, σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2988/957, τον 
κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/968 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/19999.  

3. Το αναφερόµενο στο άρθρο 6 παράγραφος 3 Μνηµόνιο Συνεννόησης εξουσιοδοτεί 
ρητά την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργούν δηµοσιονοµικούς 
ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των ελέγχων εγγράφων και των επιτόπιων 
ελέγχων, όπως οι επιχειρησιακές αξιολογήσεις. Το Μνηµόνιο εξουσιοδοτεί επίσης 
ρητά την Επιτροπή ή τους αντιπροσώπους της να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους 
και επιθεωρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 
2185/96 του Συµβουλίου. 

4. Κατά την εφαρµογή της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής, η Επιτροπή 
παρακολουθεί, µε επιχειρησιακές αξιολογήσεις, την ορθότητα των δηµοσιονοµικών 
ρυθµίσεων της δικαιούχου χώρας, των διοικητικών διαδικασιών, των µηχανισµών 
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου σε σχέση µε την εν λόγω συνδροµή. 

5. Εάν διαπιστωθεί ότι, σε σχέση µε τη διαχείριση της συνδροµής βάσει του παρόντος 
κανονισµού, µια δικαιούχος χώρα έχει εµπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης ή 
διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα σε βάρος των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, η Επιτροπή δικαιούται την πλήρη 
επιστροφή της µη επιστρεπτέας επιχορήγησης ή/και την πρόωρη αποπληρωµή του 
δανείου. 

Άρθρο 12 

Αξιολόγηση 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την αποτελεσµατικότητα της 
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής σε τακτά διαστήµατα, για να 
βεβαιωθεί ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να είναι σε θέση να διατυπώσει 
συστάσεις µε στόχο τη βελτίωση των µελλοντικών πράξεων.  

2. Η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις εκ των υστέρων αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, όπου αξιολογεί τον βαθµό στον οποίο οι πρόσφατα 
περατωθείσες πράξεις ΜΧΣ συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων της συνδροµής. 

Άρθρο 13 

Ετήσια έκθεση 

                                                 
7 Κανονισµός (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 1995, για την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, 
σ. 1). 

8 Κανονισµός (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε τους 
ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 
της 15.11.1996, σ. 2). 

9 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 1999, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1). 
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1. Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο της εφαρµογής των µέτρων που λαµβάνονται βάσει 
του παρόντος κανονισµού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της µακροοικονοµικής 
χρηµατοδοτικής συνδροµής. 

2. Η ετήσια έκθεση αξιολογεί την οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές των 
δικαιούχων χωρών, καθώς και την πρόοδο της εφαρµογής των µέτρων πολιτικής που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3. 

Άρθρο 14 

Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Σε περίπτωση παραποµπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

3. Σε περίπτωση παραποµπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) 

1. Υποψήφιες και δυνάµει υποψήφιες χώρες 

Αλβανία 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη 

Κροατία 

Ισλανδία 

Κοσσυφοπέδιο (βάσει του ψηφίσµατος 1244/99 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών) 

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

Μαυροβούνιο 

Σερβία 

Τουρκία 

2. Χώρες και εδάφη που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας 

Αλγερία 

Αρµενία 

Αζερµπαϊτζάν 

Λευκορωσία 

Αίγυπτος 

Γεωργία 

Ισραήλ 

Ιορδανία 

Λίβανος 

Λιβύη 

Μολδαβία 

Μαρόκο 

Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη 

Συρία 
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Τυνησία 

Ουκρανία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΠΟΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 

Ποσά αναφοράς σε χιλιάδες ευρώ Γραµµή προϋπολογισµού  

20111 2012 2013 

Αναλήψεις υποχρεώσεων για µη 
επιστρεπτέες επιχορηγήσεις 
µακροοικονοµικής 
χρηµατοδοτικής συνδροµής 
(γραµµή προϋπολογισµού 01 03 
02) 

104 869 104 900 137 436

 

                                                 
1 Πιστώσεις εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του 2011. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για τη µακροοικονοµική χρηµατοδοτική 
συνδροµή προς τρίτες χώρες 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆1  

Τοµέας πολιτικής: Τίτλος 01 – Οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις 

∆ραστηριότητα: 03 – ∆ιεθνείς οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πρότυπο έργο/ 
προπαρασκευαστική δράση2  

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά αναπροσανατολισµό δράσης προς µια νέα δράση 

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο πολυετής στρατηγικός στόχος της Επιτροπής τον οποίο αφορά η πρόταση: 

«Προαγωγή της ευηµερίας πέρα από την ΕΕ» 

Ο κύριος τοµέας της συναφούς δραστηριότητας της Γ∆ ECFIN είναι η ανάπτυξη, 
παρακολούθηση και εφαρµογή της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής 
σε τρίτες χώρες, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς. 

1.4.2. Ειδικός(οί) στόχος(οι) και δραστηριότητα(ες) ∆Β∆/ΠΒ∆  

Ειδικός στόχος αριθ. 3: «Χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής 
σε τρίτες χώρες για την επίλυση κρίσιµων προβληµάτων του ισοζυγίου πληρωµών 
τους και για την αποκατάσταση της βιωσιµότητας του εξωτερικού τους χρέους» 

Σχετική δραστηριότητα ∆Β∆/ΠΒ∆: ∆ιεθνείς οικονοµικές και χρηµατοδοτικές 
σχέσεις. Παγκόσµια διακυβέρνηση. 

                                                 
1 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριότητας – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριότητας. 
2 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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1.4.3. Αναµενόµενο(α) αποτέλεσµα(τα) και επιπτώσεις 

Ο βασικός στόχος του προτεινόµενου κανονισµού-πλαισίου είναι να ενισχυθεί η 
αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής (ΜΧΣ) µέσω της απλούστευσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Όπως κατέδειξε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση, η αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των έκτακτων µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών καταστάσεων 
απαιτεί ένα µηχανισµό αντιµετώπισης κρίσεων που να µπορεί να εφαρµοστεί µε 
ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ένα σύστηµα 
λήψης αποφάσεων χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Ο προτεινόµενος κανονισµός θα 
επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων για τις µεµονωµένες πράξεις ΜΧΣ, ούτως ώστε το 
µέσο αυτό να µπορεί να βοηθήσει καλύτερα τις δικαιούχες χώρες να αντέξουν τις 
βραχυπρόθεσµες πιέσεις εξωτερικής χρηµατοδότησης, ενώ θα τις στηρίξει να 
λάβουν µέτρα για την αποκατάσταση µιας βιώσιµης θέσης ισοζυγίου πληρωµών. 

Βάσει του προτεινόµενου κανονισµού, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει 
τις αποφάσεις ΜΧΣ για κάθε χώρα υπό την εποπτεία µιας επιτροπής αποτελούµενης 
από αντιπροσώπους των κρατών µελών και υπό την προεδρία της Επιτροπής, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης. Αυτό θα επιτρέψει να επιταχυνθεί η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε σύγκριση µε τη διαδικασία εξέτασης κάθε περίπτωσης 
χωριστά, που ίσχυε για τις αποφάσεις του παρελθόντος.  

Ενώ ο κανονισµός-πλαίσιο αποτελεί νέα νοµοθετική πράξη, δεν θα αλλάξει την 
ουσία της ΜΧΣ. 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων 

Η εκτέλεση των πράξεων ΜΧΣ που εγκρίνονται σύµφωνα µε τον προτεινόµενο 
κανονισµό θα παρακολουθείται βάσει συστήµατος τακτικής αναφοράς των δεικτών 
που συµφωνούνται στην ΜΧΣ, των δηλώσεων συµµόρφωσης που χορηγούν οι αρχές 
της δικαιούχου χώρας πριν από την εκταµίευση, και των εγγράφων του ∆ΝΤ. 

Όπως και σήµερα, κάθε πράξη ΜΧΣ θα υπόκειται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση 
και εκ των υστέρων αξιολόγηση, η οποία θα διενεργείται από την Επιτροπή ή από 
δεόντως εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους της, εντός δύο ετών από τη λήξη της 
πράξης. Ο προτεινόµενος κανονισµός προβλέπει την υποβολή ετήσιας έκθεσης στο 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία περιέχει αξιολόγηση της 
εφαρµογής των πράξεων ΜΧΣ. 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών 

∆εν έχουν εντοπιστεί συγκεκριµένες ανάγκες για την έγκριση της πρότασης. 

Για να είναι µια χώρα επιλέξιµη να λάβει ΜΧΣ, πρέπει να πληρούνται ορισµένες 
προϋποθέσεις από την αποδέκτρια χώρα. Οι προϋποθέσεις αυτές προσδιορίζονται 
στον κανονισµό-πλαίσιο. 
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1.5.2. Προστιθέµενη αξία της παρέµβασης της ΕΕ 

Η χορηγούµενη µέσω πράξεων ΜΧΣ χρηµατοδοτική συνδροµή και τα µέτρα 
πολιτικής που συνδέονται µε αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση του προγράµµατος 
δράσης της ΕΕ έναντι των αποδεκτριών χωρών, ιδίως µε την προώθηση της 
µακροοικονοµικής και πολιτικής σταθερότητας στις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Τα 
µέτρα πολιτικής που συνδέονται µε τη ΜΧΣ καλύπτουν επιλεγµένες διατάξεις που 
συνδέονται, κατά περίπτωση, µε συµφωνίες προσχώρησης, συµφωνίες 
σταθεροποίησης και σύνδεσης, συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και 
σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας ή ισοδύναµα έγγραφα. 
Καλύπτουν επίσης και άλλους όρους που αποσκοπούν στην ενίσχυση ενός βιώσιµου 
ισοζυγίου πληρωµών και δηµοσιονοµικής θέσης, µέσω της αύξησης της δυνητικής 
ανάπτυξης, της προώθησης της ολοκλήρωσης και της σύγκλισης του κανονιστικού 
πλαισίου µε αυτό της ΕΕ και της ενίσχυσης της διαχείρισης των δηµοσίων 
οικονοµικών. 

Οι πράξεις ΜΧΣ παρέχουν στην ΕΕ συνολικά τη δυνατότητα να συγκεντρώνει 
χρηµατοδοτικούς πόρους και να διαπραγµατεύεται µε τις αποδέκτριες χώρες τους 
τρόπους χορήγησης της συνδροµής και τους όρους πολιτικής ως ενοποιητικό 
παράγοντα. 

Συµπληρώνοντας τους πόρους τους οποίους διαθέτουν οι ∆ΧΟ και άλλοι χορηγοί, η 
ΜΧΣ της ΕΕ συνεισφέρει στη συνολική αποτελεσµατικότητα της χρηµατοδοτικής 
ενίσχυσης η οποία συµφωνείται από τη διεθνή κοινότητα των χορηγών. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Εκτός από τις αξιολογήσεις χωρών, το 2009 πραγµατοποιήθηκε µεταγενέστερη 
αξιολόγηση των πράξεων ΜΧΣ, κατά την οποία επανεξετάστηκαν οι αξιολογήσεις 
επτά επιµέρους πράξεων ΜΧΣ οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν το διάστηµα από το 
2004 έως το 2008. Μία από τις διαπιστώσεις της µεταγενέστερης αξιολόγησης ήταν 
οι καθυστερήσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη ΜΧΣ, την οποία 
περιέγραψε ως σηµαντική αδυναµία αυτού του µέσου, ιδίως σε σύγκριση µε τις 
παρεµβάσεις των ∆ΧΟ.  

Η µεταγενέστερη αξιολόγηση διαπίστωσε επίσης ότι, γενικά, οι πράξεις ΜΧΣ είχαν 
θετική επίπτωση στην υλοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στις δικαιούχες 
χώρες, ιδίως όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις των δηµοσίων οικονοµικών και του 
δηµοσιονοµικού τοµέα.  

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Όπως αναφέρθηκε, οι πράξεις ΜΧΣ έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα και 
συντονίζονται στενά µε τις παρεµβάσεις των ∆ΧΟ, και ιδίως του ∆ΝΤ.  

Η ΜΧΣ και άλλα µέσα εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ είναι αλληλοενισχυόµενες. Η 
ΜΧΣ µπορεί να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων που 
χρηµατοδοτούνται µέσω άλλων µηχανισµών εξωτερικής χρηµατοδότησης της ΕΕ, 
και ιδίως του µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας και του µηχανισµού Ευρωπαϊκής 
Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, συµβάλλοντας στην εξασφάλιση ενός κατάλληλου 
συνολικού πλαισίου για τη µακροοικονοµική σταθερότητα και τις διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις. Από την άλλη πλευρά, ορισµένα από τα µέτρα πολιτικής που 
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συνδέονται µε τις πράξεις ΜΧΣ συχνά στηρίζονται από την τεχνική βοήθεια που 
παρέχει η ΕΕ µέσω των µηχανισµών της τακτικής συνεργασίας και από τις τοµεακές 
δράσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο πράξεων άµεσης δηµοσιονοµικής στήριξης. 
Τέλος, συµπληρώνουν τη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών και άλλους 
στόχους µακροπρόθεσµων πράξεων άµεσης δηµοσιονοµικής στήριξης. 

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

X Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας 

–  Πρόταση/πρωτοβουλία που ισχύει από την [ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ] έως 
[ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ]  

– X ∆ηµοσιονοµική επίπτωση από το 2011 έως το 2013 

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από ΕΕΕΕ έως ΕΕΕΕ 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης3  

X Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή 

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε : 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς 

–  οργανισµούς που δηµιουργούνται από τις Κοινότητες4  

–  εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας 
υπηρεσίας 

–  πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει 
του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται 
στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη 

 Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστεί) 

Εάν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείστε να τους διευκρινίσετε στο τµήµα «παρατηρήσεις». 

Παρατηρήσεις : 

                                                 
3 Αναλυτικά στοιχεία για τους τρόπους διαχείρισης και παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

µπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο BudgWeb: 
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 

4 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Επιτυγχάνεται ενεργή συνεργασία µε τις Αντιπροσωπείες της ΕΕ κατά την παρακολούθηση 
της συνδροµής. 

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 

Βλ. τµήµα 1.4.4 ανωτέρω. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

2.2.1. Εντοπισθέντες κίνδυνοι 
Οι πράξεις ΜΧΣ υπόκεινται τόσο σε πιστωτικούς κινδύνους όσο και σε κινδύνους 
πολιτικού χαρακτήρα. 

Υπάρχει κίνδυνος να χρησιµοποιηθεί η ΜΧΣ µε δόλιο τρόπο. Ο κίνδυνος αυτός 
συνδέεται µε παράγοντες όπως η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, η ποιότητα 
των συστηµάτων διαχείρισης και οι διοικητικές διαδικασίες, ο έλεγχος και η 
εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών κυκλωµάτων, η ασφάλεια των συστηµάτων ΤΠ 
και η επάρκεια των ικανοτήτων εσωτερικού και εξωτερικού δηµοσιονοµικού 
ελέγχου στη δικαιούχο χώρα.  

Όσον αφορά τους κινδύνους πολιτικού χαρακτήρα, οι πράξεις ΜΧΣ βασίζονται στην 
παραδοχή ότι η κυβέρνηση της δικαιούχου χώρας εξακολουθεί να δεσµεύεται από το 
πρόγραµµα προσαρµογής και µεταρρυθµίσεων που συµφωνήθηκε µε το ∆ΝΤ. 
Υπάρχει κίνδυνος να µην συµµορφωθούν οι κυβερνήσεις δικαιούχων χωρών µε τους 
όρους του προγράµµατος του ∆ΝΤ, διότι η επίτευξη των στόχων µπορεί να 
αποδειχθεί δυσκολότερη και ενδέχεται να αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες. 

Τέλος, υπάρχει περιορισµένος κίνδυνος µη αποπληρωµής της ΜΧΣ που χορηγείται 
υπό µορφή δανείων. Το πρόγραµµα µακροοικονοµικής προσαρµογής και 
µεταρρυθµίσεων που στηρίζεται από την πράξη ΜΧΣ και τη σχετική ρύθµιση 
χρηµατοδότησης του ∆ΝΤ περιορίζουν αυτόν τον κίνδυνο, κατά το µέτρο που 
συµβάλλουν στην αποκατάσταση του ισοζυγίου πληρωµών και της δηµοσιονοµικής 
βιωσιµότητας. Επίσης, η τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων για τη χορήγηση 
εξωτερικών δανείων από την ΕΕ, σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν το 
µηχανισµό του Ταµείου Εγγυήσεων, αποσκοπεί στην αντιµετώπιση ενδεχόµενων 
δυσµενών επιπτώσεων από την µη αποπληρωµή του δανείου.  

2.2.2. Προβλεπόµενες µέθοδοι ελέγχου  

Βλ. σηµείο 2.3 κατωτέρω. 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν θέσει σε εφαρµογή πρόγραµµα Επιχειρησιακών 
Αξιολογήσεων (ΕΑ) των χρηµατοπιστωτικών κυκλωµάτων και των διοικητικών 
διαδικασιών σε όλες τις τρίτες χώρες στις οποίες χορηγείται ΜΧΣ της ΕΕ, σύµφωνα 
µε τις απαιτήσεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό 
προϋπολογισµό της ΕΕ. Λαµβάνονται επίσης υπόψη τα συµπεράσµατα και άλλων 
συναφών εκθέσεων του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας. 
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Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, µε τη στήριξη δεόντως εξουσιοδοτηµένων εξωτερικών 
συµβούλων, θα συνεχίσουν να διεξάγουν ΕΑ στα υπουργεία οικονοµικών και τις 
κεντρικές τράπεζες των δικαιούχων χωρών. Οι εκθέσεις αυτές καλύπτουν τοµείς 
όπως η διάρθρωση και οργάνωση της διαχείρισης, η διαχείριση και ο έλεγχος 
κεφαλαίων, η ασφάλεια των συστηµάτων ΤΠ, η ικανότητα εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου, καθώς και η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.  

Ο προτεινόµενος κανονισµός περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για την πρόληψη της 
απάτης. Κάθε πράξη ΜΧΣ θα υπόκειται στις διαδικασίες επαλήθευσης, ελέγχου και 
δηµοσιονοµικού ελέγχου µε ευθύνη της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) και του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Οι διατάξεις για την πρόληψη της απάτης περιλαµβάνονται επίσης στο 
Μνηµόνιο Συνεννόησης για κάθε πράξη ΜΧΣ.  
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

3.1. Τοµέας(είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που επηρεάζονται  

• Υφιστάµενες γραµµές δαπανών του προϋπολογισµού:  

Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του 
προϋπολογισµού. 

01 03 02 — Μακροοικονοµική συνδροµή  

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Είδος  
δαπανών Συµµετοχή  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιονο-

µικού 
πλαισίου  ∆Π/Μ∆Π 

(5) 
 χωρών 
ΕΖΕΣ6 

 Υποψήφιων 
χωρών7 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 παράγραφος 

1 στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

4 

01 03 02 01 

Μακροοικονοµική 
συνδροµή 

∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

01 04 0114 Τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων 

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Είδος 
δαπανών Συµµετοχή  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιο-
νοµικού 
πλαισίου  ∆Π/Μ∆Π χωρών 

ΕΖΕΣ 
Υποψήφιων 
χωρών 

τρίτων 
χωρών 

κατά την έννοια του 
άρθρου 18 παράγραφος 

1 στοιχείο αα) του 
δηµοσιονοµικού 
κανονισµού  

4 

01 04 01 14 

Τροφοδότηση 
του Ταµείου 
Εγγυήσεων 

∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Το Ταµείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις πρέπει να τροφοδοτείται σύµφωνα 
µε τον τροποποιηµένο κανονισµό για το Ταµείο. Με βάση τον εν λόγω κανονισµό, η 
πρόβλεψη ζηµιών από δάνεια βασίζεται στο οφειλόµενο ποσό στο τέλος του έτους. 
Το Ταµείο Εγγυήσεων παρέχει εγγύηση για τρεις τύπους εξωτερικών δανείων της 
ΕΕ: για τα δάνεια της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εξωτερικής εντολής της, τα δάνεια 
Ευρατόµ και την ΜΧΣ. 

Όσον αφορά τις πράξεις ΜΧΣ, το Ταµείο Εγγυήσεων συνδέεται µε τη γραµµή του 
προϋπολογισµού 01 04 01 04 – Εγγύηση ΕΚ για κοινοτικά δάνεια που συνάπτονται 

                                                 
5 ∆Π= ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις. 
6 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
7 Υποψήφιες χώρες και κατά περίπτωση, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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για τη χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής σε τρίτες χώρες. Η 
εγγραφή στον προϋπολογισµό («π.υ.») σε αυτή τη γραµµή αποτυπώνει την εγγύηση 
του προϋπολογισµού για κάθε δάνειο ΜΧΣ. Θα ενεργοποιηθεί µόνο σε περίπτωση 
πραγµατικής χρήσης της εγγύησης. Με βάση την µέχρι τώρα εµπειρία, δεν εκτιµάται 
ότι θα τεθεί σε εφαρµογή η εγγύηση του προϋπολογισµού. 

Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία: Όχι. 

3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες  

Εκατοµµύρια ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  4 

01 03 02 Μακροοικονοµική 
Χρηµατοδοτική Συνδροµή 

01 04 01 14 Τροφοδότηση 
του Ταµείου Εγγυήσεων 

σε εκατ. ευρώ 

Γ∆: ECFIN   20118 2012 2013 

 Λειτουργικές πιστώσεις (µη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις)    

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 104,869 104,900 137,436 

Πληρωµές (2) 88,700 88,500 116,000 
Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 01 03 
02 

     
 Εκ των οποίων, εκτίµηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που 
χρηµατοδοτούνται από τους πόρους ειδικών προγραµµάτων9: 
επιχειρησιακής αξιολόγησης και εκ των υστέρων αξιολόγησης  

   

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (3) 0,700 0,600 0, 00 Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 01 03 

02 Πληρωµές (4) 0,600 0,600 0,700 

 Λειτουργικές πιστώσεις (δάνεια)    

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων10 (3) 138,880 260,170 200,000 Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού: 01 

04 01 14  Πληρωµές11 (4)   58,320 

Το ποσό τροφοδότησης υπολογίζεται στην αρχή του έτους «ν» ως η διαφορά µεταξύ του 
ποσού-στόχου και της αξίας των καθαρών διαθεσίµων του Ταµείου στο τέλος του έτους «ν-
1». Το εν λόγω ποσό της τροφοδότησης εισάγεται στο έτος «ν» στο προσχέδιο 
προϋπολογισµού του έτους «ν+1» και καταβάλλεται πραγµατικά µε µία πράξη στην αρχή του 
έτους «ν+1» από το κονδύλιο «Τροφοδότηση του Ταµείου Εγγυήσεων» (γραµµή 

                                                 
8 Το 2011 είναι το έτος που εκτιµάται ότι θα τεθεί σε εφαρµογή ο κανονισµός. Από το 2014, τα ποσά θα 

πρέπει να είναι σύµφωνα µε το νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο που αρχίζει εκείνο το έτος. 
9 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρµογής των πράξεων ΜΧΣ. 
10 Πιστώσεις για όλους τους τύπους δανείων της ΕΕ: ∆άνεια ΕΤΕπ, Ευρατόµ και ΜΧΣ. 
11 Εκτίµηση των πιστώσεων πληρωµών για δάνεια ΜΧΣ µόνο βάσει τροφοδοσίας του 9% του 

υπολειπόµενου ποσού το έτος µετά την πραγµατοποίηση της εκταµίευσης. 
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προϋπολογισµού 01 04 01 14). Κατά συνέπεια, για τον υπολογισµό της τροφοδότησης του 
Ταµείου στα τέλη του έτους «ν-1» θα ληφθεί υπόψη στο ποσό-στόχος ποσοστό 9% του 
πράγµατι εκταµιευθέντος ποσού. 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+6 243,749 365,070 337,436 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  

του ΤΟΜΕΑ 4 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού 

πλαισίου Πληρωµές =5+6 88,700 88,500 174,320 

 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

Ευρώ  

   201112 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: ECFIN 
 Ανθρώπινοι πόροι  762 000 762 000 762 000 2 286 000 
 Άλλες διοικητικές δαπάνες: 01 01 02 11 01 – Έξοδα 
αποστολών και εκπροσώπησης 160 000 133 000 200 000 493 000 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ ECFIN Πιστώσεις  922 000 895 000 962 000 2 779 000 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 

922 000 895 000 962 000 2 779 000 

 

3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

3.2.2.1. Περίληψη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν απαιτεί τη χρήση διοικητικών πιστώσεων  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση διοικητικών πιστώσεων13. 
 
Οι ανάγκες σε διοικητικές πιστώσεις θα καλυφθούν από τις πιστώσεις που έχουν 
ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή µε ανακατανοµή και θα 
συµπληρωθούν, κατά περίπτωση, µε κάθε πρόσθετο κονδύλιο που θα µπορούσε 
να χορηγηθεί στην αρµόδια για τη διαχείριση Γ∆ στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ετήσιας χορήγησης και βάσει των υφιστάµενων ορίων του προϋπολογισµού. 

                                                 
12 Το 2011 είναι το έτος που εκτιµάται ότι θα τεθεί σε εφαρµογή ο κανονισµός. Από το 2014, τα ποσά θα 

πρέπει να είναι σύµφωνα µε το νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο που αρχίζει εκείνο το έτος. 
13 Υφιστάµενο προσωπικό που είναι αρµόδιο για τις πράξεις ΜΧΣ στη Γ∆ ECFIN. 
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3.2.2.2. Εκτιµώµενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων 
πόρων  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση ανθρώπινων πόρων, 
όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Η εκτίµηση πρέπει να εκφραστεί σε ακέραιο αριθµό (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

 201114 2012 2013 

Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και 
έκτακτων υπαλλήλων) 

Οικονοµικές και Χρηµατοδοτικές Υποθέσεις 01 
01 01 (Έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της 
Επιτροπής) 

6,0 6,0 6,0 

XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες) - - - 

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα) - - - 

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα) - - - 

Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: 
FTE)15 

XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό 
κονδύλιο») - - - 

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ στις 
αντιπροσωπείες)    

- στην έδρα    
XX 01 04 yy 

- σε αντιπροσωπείες    

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ – Έµµεση έρευνα)    

10 01 05 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ – Άµεση έρευνα)    

Άλλες γραµµές του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστούν)    

ΣΥΝΟΛΟ 6,0 6,0 6,0 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ στο 
οποίο έχει ανατεθεί ήδη η διαχείριση των πράξεων ΜΧΣ ή/και το οποίο έχει 
ανακατανεµηθεί στο εσωτερικό της Γ∆, και θα συµπληρωθούν, εάν είναι 
απαραίτητο, µε τυχόν συµπληρωµατικά κονδύλια που µπορεί να διατεθούν στην 
διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και σύµφωνα µε 
τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Το κόστος του προσωπικού που είναι αναγκαίο 
σε αποκεντρωµένη βάση για τη σύνταξη και παρακολούθηση της ΜΧΣ εκτιµάται 
στο 50% των ετήσιων δαπανών για έναν υπάλληλο της κατηγορίας AD5-AD12 για 
κάθε πράξη ΜΧΣ. Με βάση την πείρα των τελευταίων 5 ετών, προβλέπεται κατά 
µέσο όρο η εκτέλεση 8 πράξεων ΜΧΣ ετησίως στο πλαίσιο τρεχουσών ή νέων 
πράξεων. Οι λειτουργίες υποστήριξης που περιλαµβάνουν τον συντονισµό, τη 

                                                 
14 Το 2011 είναι το έτος που εκτιµάται ότι θα τεθεί σε εφαρµογή ο κανονισµός. Από το 2014, τα ποσά θα 

πρέπει να είναι σύµφωνα µε το νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο που αρχίζει εκείνο το έτος. 
15 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος, ΠΠ = Προσωρινό προσωπικό (Intérimaire), ΝΕΑ = Νέος 

εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία (Jeune Expert en Délégation), ΤΥ = Τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ= 
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.  
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δηµοσιονοµική διαχείριση, τη συµβολή στις επιχειρησιακές αξιολογήσεις και τις εκ 
των υστέρων αξιολογήσεις και την εργασία γραµµατείας εκτιµάται ότι 
αντιπροσωπεύουν πρόσθετο κόστος της τάξης του 50% σε σχέση µε το κόστος των 
αποκεντρωµένων καθηκόντων. 

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι Π.χ. προετοιµασία Μνηµονίων Συνεννόησης και συµφωνιών 
δανειοδότησης ή χορήγησης µη επιστρεπτέας επιχορήγησης, επαφές 
µε αρχές και ∆ΧΟ, επαφές µε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες για τις 
επιχειρησιακές αξιολογήσεις και τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις, 
πραγµατοποίηση αποστολών επιθεώρησης και σύνταξη εκθέσεων 
του προσωπικού της Επιτροπής, προετοιµασία διαδικασιών της 
Επιτροπής σχετικά µε τη διαχείριση της συνδροµής, 
συµπεριλαµβανοµένης της «επιτροπολογίας». 

Εξωτερικό προσωπικό Άνευ αντικειµένου  

 

3.2.3. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την 
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου16. 

3.2.4. Συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

3.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα 
έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται 
κατωτέρω 

–  στους ιδίους πόρους  

–  στα διάφορα έσοδα  

                                                 
16 Βλ. σηµεία 19 και 24 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας. 


