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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1.1. Άρθρα της Συνθήκης 

Στο άρθρο 312 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η 
«Συνθήκη») ορίζεται ότι ένας κανονισµός που έχει εγκριθεί οµόφωνα από το Συµβούλιο 
καθορίζει το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Καθορίζει το ύψος των ετήσιων ανωτάτων 
ορίων των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών και του ετήσιου 
ανωτάτου ορίου των πιστώσεων για πληρωµές και προβλέπει οποιαδήποτε άλλη διάταξη 
χρήσιµη για την οµαλή διεξαγωγή της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού. 

To πρώτο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο µαζί µε τις διατάξεις για τη διοργανική 
συνεργασία και τη δηµοσιονοµική πειθαρχία θεσπίστηκε πριν από περισσότερο από 20 έτη1. 
Το παρόν και τα επόµενα δηµοσιονοµικά πλαίσια επέτρεψαν τη βελτίωση και την 
απλοποίηση σε µεγάλο βαθµό της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού και της 
συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων και, ταυτόχρονα, την αύξηση της 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.  

Ενσωµατώνοντας το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, η 
Συνθήκη έχει αναγνωρίσει τη σηµασία ως ακρογωνιαίου λίθου της δοµής του 
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το τρέχον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 εγκρίθηκε από τα 
θεσµικά όργανα τον Μάιο του 2006 και καθορίζεται στη διοργανική συµφωνία για 
δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση2 (εφεξής η «ισχύουσα 
∆ΟΣ»). 

Προκειµένου να υλοποιηθούν οι νέες διατάξεις της Συνθήκης, η Επιτροπή παρουσίασε, στις 3 
Μαρτίου 2010, προτάσεις για έναν κανονισµό του Συµβουλίου για τον καθορισµό του 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 και για µια νέα διοργανική 
συµφωνία σχετικά µε τη συνεργασία για θέµατα προϋπολογισµού3 (εφεξής οι «προτάσεις του 
Μαρτίου 2010»). Οι δύο αυτές προτάσεις, όταν εγκριθούν, θα αντικαταστήσουν την 
ισχύουσα ∆ΟΣ και θα καταστήσουν τις διατάξεις του δηµοσιονοµικού πλαισίου 2007-2013 
και τη συνεργασία των θεσµικών οργάνων κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού 
σύµφωνες µε τη Συνθήκη. Εντούτοις, οι διατάξεις της ισχύουσας ∆ΟΣ που δεν καθίστανται 
άνευ αντικειµένου µε τη Συνθήκη παραµένουν σε ισχύ. 

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση αναφέρεται στα νέα στοιχεία ως προς τις προτάσεις του 
Μαρτίου 2010, τόσο για την πρόταση κανονισµού για τον καθορισµό του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (εφεξής ο «κανονισµός για το Π∆Π»), 

                                                 
1 ∆ιοργανική συµφωνία για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του 

προϋπολογισµού, η οποία υπογράφηκε από το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή στις 29 
Ιουνίου 1988 (ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 33). 

2 ∆ιοργανική συµφωνία της 17ης Μαΐου 2006 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου 
και της Επιτροπής για δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (ΕΕ L 139 της 
14.6.2006, σ. 1).17 15.7.1988, σ. 33). 

3 COM(2010) 72 και COM(2010) 73 
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όσο και για το σχέδιο διοργανικής συµφωνίας σχετικά µε τη συνεργασία για θέµατα 
προϋπολογισµού και χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση (εφεξής το «σχέδιο ∆ΟΣ»). Η 
αιτιολόγηση για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρµογή της Συνθήκης δόθηκε στην 
αιτιολογική έκθεση της πρότασης κανονισµού για τον καθορισµό του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 της 3ης Μαρτίου 2010 και δεν 
χρειάζεται να επαναληφθεί εδώ. 

1.2. Νέες προτεινόµενες διατάξεις για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020 

1.2.1. Κύριες πολιτικές κατευθυντήριες οδηγίες 

Η πρόταση για τον κανονισµό για το Π∆Π η οποία συνοδεύεται από το σχέδιο ∆ΟΣ συνιστά 
τη νοµοθετική µεταφορά της ανακοίνωσης της Επιτροπής για "Προϋπολογισµός για την 
«Ευρώπη 2020»" της 2ας Ιουνίου 20114. Θα συµπληρωθεί από µια πρόταση για την 
τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής για έναν κανονισµό σχετικά µε τους 
δηµοσιονοµικούς κανόνες που εφαρµόζονται στον ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης 
προκειµένου να εισαχθούν ορισµένες νέες διατάξεις οι οποίες αποτελούν µέρος του πακέτου 
προτάσεων για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020.  

Η ανακοίνωση υπογραµµίζει την κύρια δοµή και τα στοιχεία των υφιστάµενων προτάσεων – 
δηλ. τη διάρκεια, τη δοµή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, την ανάγκη για αυξηµένη ευελιξία 
και τα ποσά που προβλέπονται για το ίδιο το δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

1.2.2. Ευελιξία 

Παρά το στόχο της διασφάλισης της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
πρέπει, ταυτόχρονα, να παρέχει επαρκή επίπεδα ευελιξίας προβλέποντας την αποτελεσµατική 
κατανοµή πόρων και µια άµεση απάντηση της Ένωσης σε απρόβλεπτες περιστάσεις.  

Ορισµένες παράµετροι, όπως η διάρκεια κάλυψης από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, ο αριθµός 
και ο σχεδιασµός των τοµέων δαπανών, το µερίδιο των δαπανών της ΕΕ που προκατανέµεται 
στα κράτη µέλη και στις περιφέρειες ή προκαθορίζεται από «ποσά αναφοράς» στη νοµοθεσία 
που λαµβάνεται µε τη διαδικασία της συναπόφασης, τα περιθώρια µεταξύ κάθε ανωτάτου 
ορίου δαπανών και τα περιθώρια µεταξύ των ανωτάτων ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου 
και των ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων, έχουν αντίκτυπο στο βαθµό ευελιξίας ή ακαµψίας 
ενός δηµοσιονοµικού πλαισίου. Κατά την εκπόνηση των προτάσεών της για το επόµενο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, η Επιτροπή έλαβε υπ' όψιν της τα στοιχεία αυτά. 

Εντούτοις, η πρόσφατη εµπειρία έχει καταδείξει ότι οι προκλήσεις που προκύπτουν από 
απρόβλεπτα γεγονότα µε παγκόσµιες επιπτώσεις έχουν αποκτήσει µια νέα ποιότητα. Από τις 
απαρχές του τρέχοντος δηµοσιονοµικού πλαισίου έπρεπε να χρησιµοποιηθούν όλες οι 
διαθέσιµες διατάξεις ευελιξίας, συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων αναθεωρήσεων του ιδίου 
του πλαισίου. Η Ένωση στο εξής θα βρεθεί ολοένα και περισσότερο ενώπιον των επιπτώσεων 
της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της κοινωνίας, της κλιµατικής αλλαγής, της 
ενεργειακής εξάρτησης, των µεταναστευτικών πιέσεων και άλλων παγκόσµιων προκλήσεων, 
οι περισσότερες εκ των οποίων σε τοµείς για τους οποίους η συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την ευθύνη και το ρόλο της Ένωσης.  

                                                 
4 COM(2011) 500 της 29.6.2011.  
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Η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας µεταξύ, από τη µία, της αυστηρής δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας και της προβλεψιµότητας των δαπανών και, από την άλλη, της ευελιξίας που 
απαιτείται ώστε να µπορεί η Ένωση να αντιµετωπίζει τις απρόβλεπτες προκλήσεις, θα 
αποτελεί πάντα ένα δύσκολο πολιτικό εγχείρηµα. Βάσει της αξιολόγησής της για τη 
λειτουργία της ισχύουσας ∆ΟΣ5 και τις σκέψεις στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
προϋπολογισµού6, η Επιτροπή προτείνει περιορισµένες, αλλά στοχευµένες βελτιώσεις στις 
υφιστάµενες διατάξεις ευελιξίας: 

1. Πρώτον, η ευρεία και τακτική χρήση του Μηχανισµού Ευελιξίας και του 
Αποθεµατικού Επείγουσας Βοήθειας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
δηµοσιονοµικού πλαισίου έχει αποδείξει την αναγκαιότητά τους. Ταυτόχρονα, η 
εµπειρία της διαχείρισης της Εξωτερικής ∆ράσης, κυρίως, κατά τα προηγούµενα έτη 
έχει αποδείξει ότι η ΕΕ έπρεπε να χρησιµοποιήσει σε µεγάλο βαθµό διάφορους 
µηχανισµούς (όπως το Αποθεµατικό Επείγουσας Βοήθειας, το Μηχανισµό 
Σταθερότητας, τα µη κατανεµηµένα περιθώρια και το Μηχανισµό Ευελιξίας) για την 
αντιµετώπιση των διεθνών εξελίξεων και των νέων προκλήσεων.  

Για το λόγο αυτό, προτείνεται µια αύξηση των µέγιστων ποσών που διατίθενται κάθε 
έτος τόσο για το Μηχανισµό Ευελιξίας, όσο και για το Αποθεµατικό Επείγουσας 
Βοήθειας. Επιπροσθέτως, η δυνατότητα χρήσης των µη χρησιµοποιούµενων 
τµηµάτων των µέγιστων ετήσιων ποσών κατά τα επόµενα δηµοσιονοµικά έτη 
επεκτείνεται στο έτος ν + 3 για το Μηχανισµό Ευελιξίας και εφαρµόζεται για πρώτη 
φορά, έως το έτος ν+1 για το Αποθεµατικό Επείγουσας Βοήθειας (το δεύτερο 
υπόκειται σε διάταξη που πρόκειται να περιληφθεί στον δηµοσιονοµικό κανονισµό). 
Το πεδίο εφαρµογής του Αποθεµατικού Επείγουσας Βοήθειας διευρύνεται για να 
καλύψει επίσης περιστάσεις ιδιαίτερης πίεσης που προκύπτουν από µεταναστευτικά 
ρεύµατα στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.  

Με τον τρόπο αυτό, οι δύο µηχανισµοί θα µπορούν να συµβάλλουν περισσότερο 
στην έγκαιρη απόκριση της Ένωσης σε µη αναµενόµενες καταστάσεις 
περιορισµένης κλίµακας. 

2. ∆εύτερον, ενώ το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν αποδείξει τη 
χρησιµότητά τους, το µέγιστο ετήσιο ποσό που προβλέπεται για το ΕΤΠ βάσει του 
τρέχοντος δηµοσιονοµικού πλαισίου (500 εκατοµµύρια ευρώ) δεν έχει 
χρησιµοποιηθεί ποτέ. Προτείνεται η µέτρια µείωση του ποσού που διατίθεται σε 
ευρώ 429 εκατοµµύρια καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών για 
χρηµατοδοτική βοήθεια και µια διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του Ταµείου για 
να καλύψει επίσης τις µεγάλες αρνητικές επιπτώσεις των µέτρων απελευθέρωσης 
του εµπορίου στους γεωργούς. 

3. Τρίτον, προτείνεται η αύξηση της δυνατότητας διαφοροποίησης από τα ενδεικτικά 
ποσά στα προγράµµατα που υπάγονται στη διαδικασία συναπόφασης, από 5% σε 
10% προκειµένου να αυξηθεί η ευελιξία µεταξύ των τοµέων δαπανών. 

                                                 
5 COM(2010) 185 τελικό της 27.4.2010, κεφάλαιο 2 (σελίδες 4 έως 13).  
6 COM(2010) 700 τελικό της 19.10.2010, ιδιαίτερα ενότητες 4.5 έως 4.7 (σελίδες 23 έως 25). 
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4. Τέταρτον, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για την εισαγωγή µιας νέας διάταξης 
στο δηµοσιονοµικό κανονισµό µε στόχο την αύξηση της ευελιξίας για τα έργα που 
συγχρηµατοδοτούνται βάσει του νέου Μηχανισµού Υποδοµών.  

Λόγω της φύσης τους, αυτά τα έργα υποδοµών θα χρειαστούν σε πολλές 
περιπτώσεις σύνθετες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
ακόµη και οι περιορισµένες καθυστερήσεις δύναται να οδηγήσουν στην απώλεια 
ετήσιων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και να υποβαθµίσουν τη βιωσιµότητα 
των έργων αυτών και, συνεπώς, την πολιτική βούληση της Ένωσης για τον 
εκσυγχρονισµό των δικτύων και των υποδοµών µεταφορών, ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών. Προς αποφυγή αυτού, ο δηµοσιονοµικός κανονισµός θα πρέπει να 
προβλέψει την αυτόµατη µεταφορά στο επόµενο δηµοσιονοµικό έτος των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που δεν χρησιµοποιούνται έως το τέλος του 
δηµοσιονοµικού έτους για έργα τα οποία χρηµατοδοτούνται βάσει του Μηχανισµού 
Υποδοµών.  

5. Πέµπτον, δεδοµένου του ευάλωτου του γεωργικού τοµέα στις µεγάλες κρίσεις, 
προτείνεται ένα νέο Ειδικό Αποθεµατικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τοµέα µε 
ετήσιο ποσό 500 εκατοµµυρίων προς κινητοποίηση πάνω από τα ανώτατα όρια που 
καθορίζει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Η διαδικασία κινητοποίησης αυτού του 
Αποθεµατικού αντιστοιχεί σε εκείνη του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση. Λεπτοµερείς κανόνες επιλεξιµότητας βοήθειας από αυτό το 
Ταµείο θα προβλέπονται στην ειδική νοµική πράξη. 

6. Τέλος, η αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου θα εξακολουθήσει να είναι 
αναγκαία σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων µε µεγάλο δηµοσιονοµικό 
αντίκτυπο. Προκειµένου να εφαρµοστεί ένα παρόµοιο επίπεδο ευελιξίας σε 
σύγκριση µε την ισχύουσα ∆ΟΣ, προτείνεται ένα «περιθώριο για απρόβλεπτες 
ανάγκες» το οποίο µπορεί να κινητοποιηθεί πάνω από τα ανώτατα όρια του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου εντός των ορίων του 0,03% του ΑΕΕ της ΕΕ µέσω της 
ίδιας διαδικασίας που ορίζεται στο σηµείο 22 της ισχύουσας ∆ΟΣ. 

Οι διατάξεις σχετικά µε την ευελιξία που προτείνονται για τον κανονισµό για το Π∆Π και το 
σχέδιο ∆ΟΣ ακολουθούν την προσέγγιση που προτείνεται στις προτάσεις του Μαρτίου 2010: 
Στο άρθρο 2 του κανονισµού προβλέπεται η δυνατότητα κινητοποίησης των ποσών των 
ειδικών µηχανισµών εκτός του δηµοσιονοµικού πλαισίου πάνω από τα ανώτατα όρια που 
καθορίζει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Οι διατάξεις των ίδιων των µηχανισµών, τα ποσά και οι 
διαδικασίες κινητοποίησης περιλαµβάνονται στη ∆ΟΣ. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η 
συνοχή των διαδικασιών και των ρόλων των δύο σκελών της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής (βλ. σηµεία 10 έως 15 του σχεδίου ∆ΟΣ). 

1.2.3. Ειδικές διατάξεις για τις εγγυήσεις 

Εάν η εξόφληση ενός ενυπόθηκου δανείου βάσει του Μηχανισµού για τη Στήριξη του 
Ισοζυγίου Πληρωµών (εφεξής «Μηχανισµός ΣΙΠ») ή βάσει του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού 
Χρηµατοοικονοµικής Σταθεροποίησης (εφεξής «Μηχανισµός EFSM») πρέπει να καλύπτεται 
από τον προϋπολογισµό της Ένωσης, ο κανονισµός αριθ. 1150/2000 προβλέπει τη 
δυνατότητα χρήσης πρόσθετων ίδιων πόρων για την κάλυψη της νοµικής δέσµευσης του 
προϋπολογισµού της Ένωσης. Αυτή η ταµειακή πράξη θα πρέπει να ακολουθείται από µια 
πράξη σχετικά µε τον προϋπολογισµό – δηλ. εισαγωγή ενός διορθωτικού προϋπολογισµού. 
Κάθε διορθωτικός προϋπολογισµός πρέπει να συµµορφώνεται µε τα ανώτατα όρια του Π∆Π. 



 

EL 5   EL 

∆εδοµένων των εµπλεκόµενων ποσών (τα ενυπόθηκα δάνεια του µηχανισµού EFSM και του 
µηχανισµού ΣΙΠ), απαιτείται σίγουρα η αναθεώρηση του Π∆Π. 

Είναι σχεδόν απίθανο να συµβεί αυτή η περίπτωση, ωστόσο προκειµένου να αποφευχθεί κάθε 
πιθανή δυσκολία, προτείνεται η συµπερίληψη στον κανονισµό για το Π∆Π µιας διάταξης 
εξαίρεσης κάθε πιθανής δαπάνης από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο (δηλ. εάν παραστεί ανάγκη, 
τα ποσά θα υπερβούν τα ανώτατα όρια του δηµοσιονοµικού πλαισίου). 

Το σχετικό ανώτατο όριο που περιορίζει την ικανότητα της Ένωσης να εγγυάται 
δανειοδότηση από τον προϋπολογισµό της είναι το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και όχι το 
ανώτατο όριο Π∆Π. Η απαίτηση αναθεώρησης του Π∆Π σε περίπτωση ενεργοποίησης της 
εγγύησης αυτής φαίνεται να αντίκειται στις προθέσεις του νοµοθέτη. 

1.2.4. Συνεισφορά στη χρηµατοδότηση µεγάλης κλίµακας έργων 

Τα χαρακτηριστικά των κύριων προγραµµάτων τεχνολογικής εξέλιξης που βασίζονται σε 
έργα υποδοµών µεγάλης κλίµακας, κυρίως τα ευρωπαϊκά προγράµµατα δορυφορικής 
πλοήγησης EGNOS και Galileo, προβλέπουν συγκεκριµένες διατάξεις µε στόχο την 
οριοθέτηση των ποσών που αντιστοιχούν στη συνεισφορά από τον προϋπολογισµό της 
Ένωσης. Βάσει της εµπειρίας από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013, οι νέες αυτές 
διατάξεις είναι απαραίτητες προκειµένου να διασφαλιστεί η τακτική ανάπτυξη των δαπανών 
της Ένωσης και η οµαλή εκτέλεση της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.  

Οι νοµοθετικές πράξεις που αφορούν τα προαναφερθέντα προγράµµατα είναι σύµφωνες µε 
τις δηµοσιονοµικές διατάξεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.  
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2. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

2.1. Κανονισµός για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

Άρθρο 1  

Η διατύπωση του άρθρου 1 καθορίζει τη διάρκεια του δηµοσιονοµικού πλαισίου και 
αναφέρεται στο παράρτηµα που περιέχει τον πίνακα του δηµοσιονοµικού πλαισίου.  

Άρθρο 2 – Συµµόρφωση µε το ανώτατο όριο του Π∆Π 

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 καθορίζει την υποχρέωση των θεσµικών οργάνων να 
τηρούν τα ανώτατα όρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισµού σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της Συνθήκης. 

Η δεύτερη παράγραφος θεσπίζει τη δυνατότητα υπέρβασης των ανωτάτων ορίων, όταν 
απαιτείται, εφόσον κινητοποιούνται οι µηχανισµοί που δεν περιλαµβάνονται στο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Το Αποθεµατικό Επείγουσας Βοήθειας, το Ταµείο Αλληλεγγύης, ο 
Μηχανισµός Ευελιξίας, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση και το 
νεοσυσταθέν Αποθεµατικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τοµέα και το περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες ορίζονται στα σηµεία 10 – 15 του σχεδίου ∆ΟΣ. ∆εν περιλαµβάνονται 
στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και διασφαλίζουν, εάν χρειαστεί, σε ειδικές περιστάσεις τη 
χρηµατοδότηση καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων. Παρέχουν µεγαλύτερη ευελιξία στο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο και κινητοποιούνται από κοινού από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για 
τον προϋπολογισµό αρχής. Προκειµένου να διατηρηθούν το σηµερινό επίπεδο ευελιξίας και 
οι ρόλοι των θεσµικών οργάνων στην κινητοποίηση των µηχανισµών αυτών, οι διατάξεις που 
τους διέπουν περιλαµβάνονται στο σχέδιο ∆ΟΣ. 

Η τρίτη παράγραφος εξαιρεί τη διαδικασία κινητοποίησης των εγγυήσεων από τον 
προϋπολογισµό της Ένωσης για τα δάνεια που παρέχονται βάσει του µηχανισµού για τη 
στήριξη του ισοζυγίου πληρωµών και του ευρωπαϊκού µηχανισµού χρηµατοοικονοµικής 
σταθεροποίησης από την υποχρέωση τήρησης των ανωτάτων ορίων του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου και, κατά συνέπεια, από την ανάγκη αναθεώρησης του Π∆Π. Το σχετικό ανώτατο 
όριο που πρέπει να τηρείται είναι το ανώτατο όριο ιδίων πόρων. 

Άρθρο 3 – Τήρηση ανωτάτου ορίου ιδίων πόρων 

Προτείνεται αλλαγή στο άρθρο αυτό σε σχέση µε την πρόταση του Μαρτίου 2010 – γίνεται 
ρητή αναφορά στη χρησιµοποίηση µέσων τα οποία µπορούν να κινητοποιηθούν εκτός του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου και οι εγγυήσεις για δάνειο που καλύπτεται από τον 
προϋπολογισµό της Ένωσης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 ή τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 407/2010 πρέπει επίσης να τηρούν το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων. 

Άρθρο 4 – Τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου 

Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο παρουσιάζεται σε τιµές 2011. Η διαδικασία της τεχνικής 
προσαρµογής του διατηρείται, όπως επίσης ο αποπληθωριστής 2%. Ένα νέο στοιχείο 
εισάγεται στην παράγραφο 1(γ) – η παρουσίαση του απόλυτου ποσού του περιθωρίου για 
απρόβλεπτες ανάγκες στο επίπεδο του 0,03% του ΑΕΕ της ΕΕ, όπως καθορίζεται στο σηµείο 
15 του σχεδίου ∆ΟΣ. 
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Άρθρο 5 – Προσαρµογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής 

Το άρθρο αυτό αναπαράγει το κείµενο του σηµείου 17 της ισχύουσας ∆ΟΣ και του άρθρου 5 
της πρότασης του Μαρτίου 2010. Οι αλλαγές αυτές αντανακλούν το χρονοδιάγραµµα για το 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020 και την αλλαγή της δοµής του δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Άρθρο 6 – Προσαρµογές που αφορούν την εκτέλεση 

Η διατύπωση αυτού του άρθρου, το οποίο καθορίζει τους κανόνες για τις προσαρµογές που 
αφορούν την εκτέλεση, αντιστοιχεί στο σηµείο 18 της ισχύουσας ∆ΟΣ. ∆εν προτείνεται 
καµία αλλαγή στο άρθρο αυτό σε σχέση µε την πρόταση του Μαρτίου 2010. 

Άρθρο 7 – Προσαρµογή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, του Ταµείου Συνοχής, της Αγροτικής 
Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας 

Το άρθρο αυτό αναπαράγει το κείµενο του σηµείου 48 της ισχύουσας ∆ΟΣ. Η προετοιµασία 
των νοµικών βάσεων και κατόπιν των εγγράφων προγραµµατισµού είναι συνήθως αρκετά 
χρονοβόρα και κατά συνέπεια πρέπει να προβλέπεται η όψιµη έγκριση των νοµικών κειµένων 
ή προγραµµάτων.  

Άρθρο 8 – Προσαρµογές που συνδέονται µε το υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα 

Η διατύπωση αυτού του άρθρου, το οποίο καθορίζει τους κανόνες για τις προσαρµογές που 
συνδέονται µε το υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα, αναπαράγει το κείµενο του σηµείου 20 της 
ισχύουσας ∆ΟΣ και δεν έχει υποστεί αλλαγή σε σχέση µε την πρόταση του Μαρτίου 2010.  

Άρθρο 9 – Αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου 

Η διατύπωση αυτού του άρθρου αντιστοιχεί στα σηµεία 21-23 της ισχύουσας ∆ΟΣ και στο 
άρθρο 8 της πρότασης του Μαρτίου 2010. Εισήχθησαν λίγες αλλαγές: 1. Ο γενικός κανόνας 
όσον αφορά τον χρόνο υποβολής της πρότασης για αναθεώρηση, όπως περιλαµβάνεται στο 
άρθρο 8(2) της πρότασης του Μαρτίου 2010, εγκαταλείφθηκε διότι δεν αντιστοιχούσε στην 
ισχύουσα πρακτική λόγω της ανάγκης αντιµετώπισης απρόβλεπτων περιστάσεων όταν αυτές 
εµφανίζονται• 2. Η πιθανότητα προσαρµογής του δηµοσιονοµικού πλαισίου µε ειδική 
πλειοψηφία, όπως προτείνεται στο άρθρο 8(3) του Μαρτίου 2010 αποσύρθηκε (λόγω της 
πρότασης για διεύρυνση των µέσων ευελιξίας, συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής του 
Περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες)• και 3. Εισήχθη νέα παράγραφος 5 όπου καθορίζεται 
ποιες από τις προσαρµογές του δηµοσιονοµικού πλαισίου οι οποίες προβλέπονται σε άλλα 
άρθρα θα λαµβάνονται υπ’ όψιν ως αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Άρθρο 10 – Προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου σε περίπτωση αναθεώρησης της 
Συνθήκης 

Η διατύπωση αυτού του άρθρου, το οποίο καθορίζει τους κανόνες για τις προσαρµογές σε 
περίπτωση αναθεώρησης της Συνθήκης, αναπαράγει το κείµενο του σηµείου 4 της ισχύουσας 
∆ΟΣ και αντιστοιχεί στο άρθρο 9 της πρότασης του Μαρτίου 2010. 

Άρθρο 11 – Προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου σε περίπτωση διεύρυνσης 

Η διατύπωση αυτού του άρθρου αναπαράγει το κείµενο του σηµείου 29 της ισχύουσας ∆ΟΣ 
και του άρθρου 11 της πρότασης του Μαρτίου 2010. 
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Μια νέα παράγραφος εισάγεται µε ιδιαίτερη αναφορά σε µια πιθανή ένωση της Κύπρου στη 
διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο.  

Άρθρο 12 – ∆ιοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αντιστοιχούν στην πρόταση του Μαρτίου 2010. Οι γενικοί 
κανόνες της συνεργασίας κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού περιλαµβάνονται στον 
κανονισµό για το Π∆Π, ενώ το σχέδιο ∆ΟΣ και το παράρτηµά του περιέχουν πιο λεπτοµερείς 
διατάξεις. 

Άρθρο 13 – Χρηµατοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 
(ΚΕΠΠΑ) 

Η διάταξη της πρότασης του Μαρτίου 2010 διατηρείται µε εξαίρεση την καθιέρωση ενός 
ελάχιστου ποσού για την ΚΕΠΠΑ.  

Άρθρο 14 - Συνεισφορά στη χρηµατοδότηση µεγάλης κλίµακας έργων 

Απαιτούνται ειδικές διατάξεις για τα κύρια προγράµµατα τεχνολογικής εξέλιξης που 
βασίζονται σε έργα υποδοµών µεγάλης κλίµακας, κυρίως τα ευρωπαϊκά προγράµµατα 
δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και Galileo. Οι διατάξεις αυτές διασφαλίζονται από τα 
ειδικά χαρακτηριστικά των έργων αυτών, δηλ. µια διάρκεια που υπερβαίνει κατά πολύ το 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, κίνδυνοι για τα έργα που δύναται να επιφέρουν σηµαντικές 
υπερβάσεις κόστους, περιορισµένη ή µη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και καθόλου ή 
µέτρια ικανότητα δηµιουργίας εσόδων από βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη εµπορική 
εκµετάλλευση.  

Κατά συνέπεια, η προτεινόµενη διάταξη προβλέπει µια οριοθέτηση των ποσών που 
διατίθενται για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και Galileo 
βάσει του δηµοσιονοµικού πλαισίου 2014-2020.  

Άρθρο 15 – Μεσοπρόθεσµη αξιολόγηση της εκτέλεσης του δηµοσιονοµικού πλαισίου 

Περιλαµβάνεται µια νέα διάταξη που καθορίζει το χρονοδιάγραµµα για µια µεσοπρόθεσµη 
αξιολόγηση της λειτουργίας του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Στην ισχύουσα ∆ΟΣ 
συµπεριλήφθηκε µια παρόµοια διάταξη (σηµείο 7 και δήλωση αριθ. 1). 

Άρθρο 16 – Μετάβαση προς το επόµενο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

Το άρθρο αυτό ορίζει την υποχρέωση για την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νέο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, δηλ. τρία έτη πριν το τέλος του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου.  

Στη δεύτερη παράγραφο υπενθυµίζονται οι κανόνες σε περίπτωση µη συµφωνίας για νέο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο έως το τέλος του δηµοσιονοµικού πλαισίου που καλύπτεται από τον 
κανονισµό.  

Άρθρο 17 

Το τελευταίο άρθρο του κανονισµού για το Π∆Π ορίζει την ηµεροµηνία εφαρµογής του 
κανονισµού. Η ∆ΟΣ πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ίδια ηµέρα µε τα δύο νοµικά κείµενα που 
συµπληρώνονται µεταξύ τους. 
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2.2. ∆ιοργανική συµφωνία για δηµοσιονοµική πειθαρχία και χρηστή δηµοσιονοµική 
διαχείριση 

Εισαγωγή – Σηµεία 1 έως 6 του σχεδίου ∆ΟΣ 

Το εισαγωγικό µέρος του σχεδίου ∆ΟΣ εισάγει την αναφορά στη Συνθήκη (άρθρο 295), τη 
δεσµευτική φύση της συµφωνίας, τη συνοχή µε άλλες νοµοθετικές πράξεις που σχετίζονται 
µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο και τη διαδικασία του προϋπολογισµού, περιγράφει τη δοµή της 
συµφωνίας και ορίζει την ηµεροµηνία εφαρµογής της (την ίδια ηµεροµηνία µε τον κανονισµό 
για το Π∆Π).  

Αναπαράγει τη διατύπωση των σηµείων 1 έως 6 της πρότασης του Μαρτίου 2010.  
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Μέρος I – διατάξεις σχετικά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο και τους ειδικούς 
µηχανισµούς που δεν περιλαµβάνονται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

A. ∆ιατάξεις σχετικά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

Το σηµείο 7 προβλέπει τους κανόνες σχετικά µε την παρουσίαση πληροφοριών για πράξεις 
που δεν περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό (δηλ. Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης) και για 
την εξέλιξη των κατηγοριών ιδίων πόρων. Αν και η πρακτική παροχής αυτών των 
πληροφοριών διατηρείται, προτείνεται να µην παρουσιάζονται πλέον µε την τεχνική 
προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου, αλλά µε τα έγγραφα που συνοδεύουν το σχέδιο 
προϋπολογισµού όπως είναι λογικότερο. Το χρονοδιάγραµµα παρουσίασης παραµένει 
ουσιαστικά το ίδιο (τέλος Απριλίου/αρχές Μαΐου). Η αλλαγή αυτή έχει συµπεριληφθεί ήδη 
στην πρόταση του Μαρτίου 2010. 

Το σηµείο 8 της νέας ∆ΟΣ αφορά τα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια. Ο κανονισµός 
για το Π∆Π θεσπίζει τα ανώτατα όρια για όλους τους τοµείς που πρέπει να τηρούνται στη 
διάρκεια κάθε ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Συνθήκης. Ωστόσο, η πρακτική να εξασφαλίζονται, στο µέτρο του δυνατού, επαρκή 
περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια πρέπει να διατηρηθεί. Αποτελεί στοιχείο της 
διοργανικής συνεργασίας και καλής θέλησης των θεσµικών οργάνων κατά τη διαδικασία του 
προϋπολογισµού και εποµένως υπάγεται στη ∆ΟΣ. Η διάταξη διατηρείται χωρίς καµία 
αλλαγή στην ισχύουσα πρακτική και συγκρίνεται επίσης µε την πρόταση του Μαρτίου 2010. 

Το σηµείο 9 προβλέπει την προσαρµογή στα νέα δεδοµένα των προβλέψεων για τις πιστώσεις 
πληρωµών µετά το 2020 κατά το τέταρτο έτος του δηµοσιονοµικού πλαισίου, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα πρακτική και την πρόταση του Μαρτίου 2010. 

B. ∆ιατάξεις σχετικά µε τους ειδικούς µηχανισµούς που δεν περιλαµβάνονται στο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

Οι υφιστάµενοι µηχανισµοί που δεν περιλαµβάνονται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο (το 
Αποθεµατικό Επείγουσας Βοήθειας, το Ταµείο Αλληλεγγύης, ο Μηχανισµός Ευελιξίας και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση) διατηρούνται στη ∆ΟΣ. Ο 
κανονισµός για το Π∆Π περιλαµβάνει στο άρθρο 2 τη δυνατότητα να κινητοποιηθούν, σε 
περίπτωση ανάγκης, πάνω από τα ανώτατα όρια που καθορίζει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Ο 
διαχωρισµός αυτός των διατάξεων µεταξύ των δύο πράξεων αντιστοιχεί στη λογική που 
παρουσιάζεται στις προτάσεις του Μαρτίου 2010. 

Οι αλλαγές σε σύγκριση µε την πρόταση του Μαρτίου 2010 συνίστανται στην αύξηση των 
ποσών για το Μηχανισµό Ευελιξίας και το Αποθεµατικό Επείγουσας Βοήθειας, σε µια 
µείωση του ποσού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, στην 
εισαγωγή, βάσει µιας διάταξης προς εισαγωγή στο δηµοσιονοµικό κανονισµό, της 
δυνατότητας χρήσης µη χρησιµοποιηµένων τµηµάτων των ετήσιων ποσών που διατίθενται 
βάσει του Αποθεµατικού Επείγουσας Βοήθειας έως το έτος ν+1 και στη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρµογής της για να καλύψει επίσης περιστάσεις ιδιαίτερης πίεσης που προκύπτουν 
από µεταναστευτικά ρεύµατα στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, στην παράταση της 
δυνατότητας αυτής για το Μηχανισµό Ευελιξίας από το έτος ν+2 έως το έτος ν+3, καθώς 
επίσης στη διαγραφή των διατάξεων που περιορίζουν τα ετήσια ποσά που διατίθενται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) βάσει της διαθεσιµότητας 
µη δαπανηθέντων και µη δεσµευµένων ποσών από τα δύο προηγούµενα έτη και στη 
διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της για να καλύψει τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η 



 

EL 11   EL 

παγκοσµιοποίηση για τους γεωργούς. Όλα τα ποσά που εκφράζονται σε τιµές 2011 είναι 
συναφή µε τη συνολική παρουσίαση του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Οι διαδικασίες 
κινητοποίησης απλοποιούνται σε σχέση µε την τρέχουσα πρακτική.  

Προτείνεται ένα Αποθεµατικό για µεγάλες κρίσεις στο γεωργικό τοµέα. Λεπτοµερείς κανόνες 
επιλεξιµότητας βοήθειας από αυτό το Ταµείο θα προβλέπονται σε ειδική νοµική βάση. Η 
∆ΟΣ καθορίζει το ποσό και τους κανόνες για την κινητοποίησή του. 

Προτείνεται ένας νέος µηχανισµός εκτός του δηµοσιονοµικού πλαισίου – το «περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες». Η διατύπωση αντιστοιχεί, κατ’ ουσίαν, στις διατάξεις που 
εγκρίνονται από το Συµβούλιο στη θέση του της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά µε τις 
προτάσεις του Μαρτίου 2010.18ωση του ποσού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής 
στην Παγκοσµιοποίηση, στην εισαγωγή, βάσει µιας διάταξης προς εισαγωγή στο 
δηµοσιονοµικό κανονισµό, της δυνατότητας χρήσης µη χρησιµοποιηµένων τµηµάτων των 
ετήσιων ποσών που διατίθενται βάσει του Αποθεµατικού Επείγουσας Βοήθειας έως το έτος 
ν+3, στην παράταση της δυνατότητας αυτής για το Μηχανισµό Ευελιξίας από το έτος ν+2 
έως το έτος ν+3, καθώς επίσης στη διαγραφή των διατάξεων που περιορίζουν τα ετήσια ποσά 
που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) 
βάσει της διαθεσιµότητας µη δαπανηθέντων και µη δεσµευµένων ποσών από τα δύο 
προηγούµενα έτη. Εντούτοις, ο διαχωρισµός των διατάξεων για το περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες αντιστοιχεί στη λογική των προτάσεων του Μαρτίου 2010 – δηλ. 
διατήρηση στη ∆ΟΣ όλων των διατάξεων που σχετίζονται µε τους ειδικούς µηχανισµούς που 
δεν περιλαµβάνονται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

Μέρος ΙΙ – βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας κατά τη διαδικασία του 
προϋπολογισµού 

A. ∆ιαδικασία διοργανικής συνεργασίας 

Οι διατάξεις σχετικά µε τη διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού 
τροποποιήθηκαν σηµαντικά ως προς τους τρέχοντες κανόνες ώστε να τηρείται η νέα 
διαδικασία του προϋπολογισµού που θεσπίζεται από τη Συνθήκη. Όλες οι διατάξεις 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της ∆ΟΣ, όπως προτάθηκε το Μάρτιο του 2010. 

Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα αντιστοιχούν στην πρόταση του Μαρτίου 
2010, αλλά ενσωµατώνουν τις αλλαγές που συµφωνήθηκαν στις ∆ηλώσεις από τα όργανα. 

B. Εγγραφή δηµοσιονοµικών διατάξεων στις νοµοθετικές πράξεις 

Οι διατάξεις της ισχύουσας ∆ΟΣ και συνεπώς αυτές της πρότασης του Μαρτίου 2010 
διατηρούνται. Η δυνατότητα παρέκκλισης από τα ποσά που προβλέπονται στις νοµοθετικές 
πράξεις αυξάνεται από 5% σε 10% για να αυξηθεί η ευελιξία εντός των τοµέων. Αυτή η 
διάταξη δεν εφαρµόζεται στο ποσό που προκατανέµεται στα κράτη µέλη για ολόκληρη τη 
διάρκεια του δηµοσιονοµικού πλαισίου και πρόσφατα στα έργα µεγάλης κλίµακας που 
ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισµού για το Π∆Π. 

Γ. ∆απάνες σχετικές µε τις συµφωνίες αλιείας 

Προτείνεται να εναρµονιστούν οι διατάξεις της ισχύουσας ∆ΟΣ για τις σχετικές µε τις 
συµφωνίες αλιείας δαπάνες µε τους νέους κανόνες προϋπολογισµού. Στην προτεινόµενη 
αλλαγή της διατύπωσης λαµβάνονται υπόψη τα τµήµατα του ισχύοντος κειµένου τα οποία 
είναι ακόµη σχετικά και οι αλλαγές αφορούν µόνο την καλή συνεργασία και την ενηµέρωση 
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των θεσµικών οργάνων όσον αφορά τις εξελίξεις. Οι διατάξεις αντιστοιχούν στην πρόταση 
του Μαρτίου 2010, ενώ δεν κρίθηκε αναγκαία καµία αλλαγή. 

∆. Χρηµατοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας  

Οι διατάξεις αντιστοιχούν στην πρόταση του Μαρτίου 2010, ενώ δεν κρίθηκε αναγκαία καµία 
αλλαγή. 

E. Συµµετοχή των θεσµικών οργάνων στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης 

Για να βελτιωθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) 
έτσι ώστε να προσεγγίσει τους κανόνες της συνεργασίας για την ανάπτυξη που 
χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό της Ένωσης, προτείνεται η εισαγωγή µιας νέας 
διάταξης όσον αφορά τον διάλογο µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα έγγραφα 
προγραµµατισµού ενόψει της χρηµατοδότησης από το ΕΤΑ. 

ΣΤ. Συνεργασία των θεσµικών οργάνων κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού σχετικά µε τις 
διοικητικές δαπάνες 

Εισάγεται µια νέα διάταξη µε στόχο τη διαβεβαίωση ότι τα θεσµικά όργανα συµφωνούν κάθε 
έτος σε ένα πρώιµο στάδιο της διαδικασίας του προϋπολογισµού (χρονοδιάγραµµα που 
εισήχθη στο παράρτηµα) για τον καταµερισµό των διοικητικών δαπανών· η ετήσια 
διακύµανση του επιπέδου των διοικητικών δαπανών για κάθε θεσµικό όργανο θα έπρεπε 
επίσης να αντανακλά τον πιθανό δηµοσιονοµικό αντίκτυπο από τις αλλαγές στις διατάξεις 
των κανονισµών του προσωπικού και τον αντίκτυπο της σταδιακής µείωσης των επιπέδων 
προσωπικού κατά 5% µεταξύ 2013 και 2018 σε όλα τα θεσµικά όργανα, άλλα όργανα και 
οργανισµούς. 

Μέρος III – χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ 

Το µέρος αυτό αναπαράγει το κείµενο της πρότασης του Μαρτίου 2010 σχετικά µε το 
δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό (µε µερικές προσαρµογές ώστε το κείµενο να προσεγγίσει 
την τρέχουσα πρακτική), τους Οργανισµούς και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (µε την προσθήκη της 
τήρησης των ίδιων κανόνων µε αυτών που ισχύουν για τη σύσταση νέου Οργανισµού ως προς 
την τροποποίηση της σχετικής νοµοθετικής πράξης ή την τροποποίηση των καθηκόντων κάθε 
οργανισµού και τον καθορισµό των λεπτοµερειών της αξιολόγησης αντικτύπου που θα 
πραγµατοποιήσει η Επιτροπή πριν υποβάλει πρόταση για την ίδρυση νέου οργανισµού ή νέου 
Ευρωπαϊκού Σχολείου).  

Η ενότητα για τους νέους ή καινοτόµους δηµοσιονοµικούς µηχανισµούς δεν είναι πλέον 
απαραίτητη, καθώς ο δηµοσιονοµικός κανονισµός θα περιλαµβάνει έναν νέο τίτλο που θα 
αφορά πλήρως τους δηµοσιονοµικούς µηχανισµούς και µε λεπτοµερείς κανόνες για την 
αναφορά ως προς τους µηχανισµούς αυτούς. 
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2011/0177 (APP) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τον καθορισµό του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

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

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής7, 

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου8, 

έπειτα από διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε ειδική νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Τα ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων ανά κατηγορία 
δαπανών και τα ετήσια ανώτατα όρια των πιστώσεων για πληρωµές που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισµό πρέπει να τηρούν τα όρια που ορίζονται για τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων και τους ίδιους πόρους στην [απόφαση του Συµβουλίου 
XXXX/XX/EU, Ευρατόµ].  

(2) Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη για ένα επαρκές επίπεδο δυνατότητας πρόβλεψης 
για την προετοιµασία και την εκτέλεση µεσοπρόθεσµων επενδύσεων, η διάρκεια του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου πρέπει να ορίζεται στα επτά έτη µε έναρξη από την 1η 
Ιανουαρίου 2014, µε ενδιάµεση αξιολόγηση της εκτέλεσης του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου.1 Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψιν 
κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών της διάρκειας του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου. 

Ειδικοί µηχανισµοί, όπως το Αποθεµατικό Επείγουσας Βοήθειας, το Ταµείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μηχανισµός Ευελιξίας, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση, το Αποθεµατικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τοµέα και το Περιθώριο 
για απρόβλεπτες ανάγκες είναι απαραίτητα για να µπορεί η Ένωση να αντιδράσει σε 
συγκεκριµένες απρόβλεπτες περιστάσεις ή για να µπορούν να χρηµατοδοτηθούν σαφώς 
προσδιορισµένες δαπάνες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των 

                                                 
7 ΕΕ C , , σ. . 
8 ΕΕ C , , σ. . 
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διαθέσιµων ανωτάτων ορίων ενός ή περισσότερων από τους άλλους τοµείς όπως 
καθορίζονται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα 
εγγραφής στον προϋπολογισµό πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων πάνω από τα ανώτατα 
όρια που καθορίζονται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο όπου είναι απαραίτητο να 
χρησιµοποιηθούν οι ειδικοί µηχανισµοί. 

Εάν είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούν οι εγγυήσεις του προϋπολογισµού της Ένωσης για 
τα δάνεια βάσει του Μηχανισµού για τη Στήριξη του Ισοζυγίου Πληρωµών και του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Χρηµατοοικονοµικής Σταθεροποίησης που ορίζεται στον 
κανονισµό αριθ. 332/2002 του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός 
µηχανισµού µεσοπρόθεσµης οικονοµικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωµών9 των κρατών 
µελών και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συµβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010, για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκού µηχανισµού χρηµατοοικονοµικής σταθεροποίησης10, το αναγκαίο 
ποσό πρέπει να κινητοποιηθεί πάνω από τα ανώτατα όρια των πιστώσεων και των πληρωµών 
ανάληψης υποχρεώσεων του δηµοσιονοµικού πλαισίου, τηρώντας παράλληλα το ανώτατο 
όριο των ιδίων πόρων. 

(3) Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο πρέπει να καθοριστεί στις τιµές του 2011. Πρέπει επίσης 
να καθοριστούν οι κανόνες για τις τεχνικές προσαρµογές του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου προκειµένου να υπολογιστούν εκ νέου τα ανώτατα όρια και τα υπόλοιπα 
περιθώρια στις τρέχουσες τιµές. 

Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο δεν πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις γραµµές του προϋπολογισµού 
που χρηµατοδοτούνται µε έσοδα κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [xxx /201x] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της […], σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς 
κανόνες που εφαρµόζονται στον ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης11. 

(4) Πρέπει να καθοριστούν κανόνες για άλλες περιπτώσεις που απαιτούν ενδεχοµένως 
προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Οι προσαρµογές αυτές µπορεί να 
αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισµού, υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα, την 
αναθεώρηση της Συνθήκης, διευρύνσεις, ή καθυστερηµένη έγκριση νέων κανόνων 
που διέπουν συγκεκριµένους τοµείς πολιτικής. 

Τα εθνικά κονδύλια για τη Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση καθορίζονται βάσει 
πρόβλεψης για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εφεξής ΑΕΠ) της άνοιξης του 2011. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τις προβλέψεις και τον αντίκτυπο για 
τα κράτη µέλη για τα οποία ισχύουν ανώτατα όρια πρέπει να διεξαχθεί ενδιάµεση αξιολόγηση 
ώστε να γίνει σύγκριση µεταξύ προβλεφθέντος και πραγµατικού ΑΕΠ και της επίπτωσής του 
στα κονδύλια. Σε περίπτωση που το ΑΕΠ για την περίοδο 2014-2016 διαφέρει περισσότερο 
από +/- 5% από την πρόβλεψη που χρησιµοποιήθηκε το 2011 πρέπει να επέλθει προσαρµογή 
στα κονδύλια της περιόδου 2018-2020 για τα οικεία κράτη µέλη. Οι κανόνες για την 
προσαρµογή αυτή πρέπει να καθοριστούν. 

(5) Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο ενδέχεται να πρέπει να αναθεωρηθεί σε περίπτωση 
απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν βάσει των 
καθιερωµένων ανωτάτων ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Είναι συνεπώς 

                                                 
9 EE L 53 της 23.02.02, σ. 1 
10 ΕΕ L 118 της 12/5/2010, σ. 1. 
11 ΕΕ L . 
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απαραίτητη η πρόβλεψη της αναθεώρησης του δηµοσιονοµικού πλαισίου σε αυτές τις 
περιπτώσεις. 

(6) Πρέπει να προβλεφθούν γενικοί κανόνες για τη διοργανική συνεργασία στη 
διαδικασία του προϋπολογισµού. 

(7) Προκειµένου να προωθηθεί η οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισµού, 
είναι απαραίτητο να προβλεφθούν οι βασικοί κανόνες για την εγγραφή στον 
προϋπολογισµό των δαπανών για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας και να καθοριστεί το συνολικό ποσό για την περίοδο που καλύπτει το 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο.  

Λεπτοµερείς διατάξεις για τη διοργανική συνεργασία στη διαδικασία του προϋπολογισµού 
και την εγγραφή στον προϋπολογισµό των δαπανών για την κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας θεσπίζονται στη διοργανική συµφωνία της […] 201x µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση και συνεργασία για θέµατα προϋπολογισµού12 . 

(8) Ακόµη, απαιτούνται ειδικές διατάξεις για την αντιµετώπιση έργων υποδοµών µεγάλης 
κλίµακας των οποίων η διάρκεια ζωής εκτείνεται πέραν της περιόδου που ορίζεται στο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Είναι αναγκαίος ο καθορισµός µέγιστων ποσών για τις 
συνεισφορές από τον προϋπολογισµό της Ένωσης σε αυτά τα έργα. Τα αιτήµατα αυτά 
δεν πρέπει να έχουν αντίκτυπο στα έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τον 
προϋπολογισµό της Ένωσης.  

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση για νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο πριν από 
την 1η Ιανουαρίου του 2018, ώστε να µπορέσουν τα θεσµικά όργανα να το εγκρίνουν πολύ 
πριν την έναρξη του επόµενου δηµοσιονοµικού πλαισίου.1 Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισµό πρέπει να συνεχίσει να εφαρµόζεται σε περίπτωση που 
το νέο πλαίσιο δεν εγκριθεί πριν τη λήξη του δηµοσιονοµικού πλαισίου που καθορίζεται στον 
παρόντα κανονισµό, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
 

Πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (εφεξής «το δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο») περιλαµβάνεται στο παράρτηµα.  

Άρθρο 2 
 

Τήρηση των ανωτάτων ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή τηρούν τα ετήσια 
ανώτατα όρια δαπανών, τα οποία καθορίστηκαν στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, στη 

                                                 
12 ΕΕ C … 



 

EL 16   EL 

διάρκεια κάθε διαδικασίας του προϋπολογισµού και κατά την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού του οικείου οικονοµικού έτους.  

2. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων µπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισµό 
επιπλέον των ορίων των σχετικών τοµέων που ορίζονται στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
εφόσον είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν οι πόροι από το Αποθεµατικό 
Επείγουσας Βοήθειας, το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Μηχανισµό Ευελιξίας, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, 
το Αποθεµατικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τοµέα και το Περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2012/200213, τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου14 , τον κανονισµό αριθ. xxxx/201x του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου15 και τη διοργανική συµφωνία της […] 201x σχετικά µε τη χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση και τη συνεργασία για θέµατα προϋπολογισµού (εφεξής 
«διοργανική συµφωνία»). 

3. Όταν πρέπει να κινητοποιηθεί εγγύηση για ένα δάνειο που καλύπτεται από τον 
προϋπολογισµό της Ένωσης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 ή τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 407/2010, αυτή υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζει το 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

Άρθρο 3 
 

Τήρηση ανωτάτου ορίου ιδίων πόρων 

1. Για κάθε έτος που εµπίπτει στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το σύνολο των αναγκαίων 
πιστώσεων για πληρωµές, µετά την ετήσια προσαρµογή και λαµβανοµένων υπόψη 
των προσαρµογών και αναθεωρήσεων που έχουν µεσολαβήσει, καθώς και της 
εφαρµογής των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2, δεν µπορεί να οδηγήσει σε 
ποσοστό πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων υψηλότερο από το ανώτατο όριο 
των ιδίων πόρων που καθορίζεται στην [απόφαση ΧΧΧΧ/ΧΧ/ΕΚ, Ευρατόµ]. 

2. Εφόσον απαιτείται, τα ανώτατα όρια του δηµοσιονοµικού πλαισίου µειώνονται 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του ανωτάτου ορίου των ιδίων πόρων που 
καθορίζεται σύµφωνα µε την [απόφαση ΧΧΧΧ/ΧΧ/ΕΚ, Ευρατόµ]. 

Άρθρο 4 
 

Τεχνικές προσαρµογές 

1. Κάθε έτος η Επιτροπή, πριν ξεκινήσει η διαδικασία του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους ν + 1, προβαίνει στις ακόλουθες τεχνικές προσαρµογές του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου: 

                                                 
13 ΕΕ L 311 της 14/11/2002, σ. 3. 
14 ΕΕ L 406 της 30.12.06, σ. 1. 
15 ΕΕ L , , σ. . 
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(α) επαναξιολόγηση, µε τις τιµές του έτους ν + 1, των ανωτάτων ορίων και των 
ποσών των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για 
πληρωµές, 

(β) υπολογισµό του εναποµένοντος περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο των 
ιδίων πόρων που καθορίζεται στην [απόφαση ΧΧΧΧ/ΧΧ/ΕΚ, Ευρατόµ], 

(γ) υπολογισµό του απόλυτου ποσού του Περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες 
που προβλέπεται στο σηµείο 15 της διοργανικής συµφωνίας. 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στις τεχνικές προσαρµογές που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 βάσει σταθερού αποπληθωριστή 2% ετησίως.  

3. Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των τεχνικών προσαρµογών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις βασικές οικονοµικές προβλέψεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

4. ∆εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί καµία άλλη τεχνική προσαρµογή για το 
συγκεκριµένο έτος, ούτε στη διάρκεια του οικονοµικού έτους ούτε ως εκ των 
υστέρων διόρθωση στη διάρκεια των επόµενων ετών. 

Άρθρο 5 
 

 Προσαρµογή των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής 

4. Στην τεχνική προσαρµογή για το 2018, εφόσον διαπιστωθεί ότι το σωρευτικό 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) κάποιου κράτους µέλους για τα έτη 2014-2016 
έχει αποκλίνει κατά περισσότερο από +/- 5 % από το σωρευτικό ΑΕΠ που 
εκτιµήθηκε το 2011 για τον καθορισµό των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για τα 
κράτη µέλη όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή θα προσαρµόσει τα 
ποσά που προέρχονται από ταµεία που στηρίζουν τη συνοχή και τα οποία 
προορίζονται για το υπόψη κράτος µέλος, για αυτήν την περίοδο. 

5. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσµα, θετικό ή αρνητικό, των προσαρµογών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 3 δισεκατ. EUR.  

6. Οι απαιτούµενες προσαρµογές κατανέµονται σε ίσα µερίδια στα έτη 2018-2020 και 
τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του δηµοσιονοµικού πλαισίου τροποποιούνται 
αναλόγως. 

Άρθρο 6 
 

Προσαρµογές που αφορούν την εκτέλεση 

Παράλληλα µε την ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των 
αποτελεσµάτων των τεχνικών προσαρµογών του δηµοσιονοµικού πλαισίου, η Επιτροπή 
υποβάλλει την πρόταση προσαρµογής του συνολικού ποσού των πιστώσεων για πληρωµές 
που κρίνει απαραίτητες, λαµβανοµένων υπόψη των όρων εκτέλεσης, ώστε να εξασφαλιστεί 
οµαλή εξέλιξη σε σχέση µε τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων. Οι αποφάσεις σχετικά 
µε αυτές τις προτάσεις λαµβάνονται πριν την 1η Μαΐου του έτους ν.1 
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Άρθρο 7 
 

Προσαρµογή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, του Ταµείου Συνοχής, του Ταµείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας  

7. Σε περίπτωση έγκρισης µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 των νέων κανόνων ή 
προγραµµάτων που διέπουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ταµείο Συνοχής, το Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
προσαρµόζεται προκειµένου οι χορηγήσεις που δεν χρησιµοποιήθηκαν το 2014 να 
µεταφερθούν στα επόµενα έτη, καθ’ υπέρβαση των αντίστοιχων ανωτάτων ορίων 
δαπανών. 

8. Η προσαρµογή που αφορά τις µη χρησιµοποιηµένες χορηγήσεις για το έτος 2014 θα 
εγκριθεί πριν την 1η Μαΐου 2015. 

Άρθρο 8 
 

Προσαρµογές που συνδέονται µε το υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα 

Εφόσον αρθεί η αναστολή των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων που αφορούν το Ταµείο 
Συνοχής στο πλαίσιο διαδικασίας περί υπερβολικού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, το 
Συµβούλιο αποφασίζει, σύµφωνα µε τη Συνθήκη και τηρώντας τη σχετική βασική πράξη, για 
τη µεταφορά στα επόµενα οικονοµικά έτη των δεσµεύσεων που έχουν ανασταλεί. Οι 
δεσµεύσεις του έτους ν που έχουν ανασταλεί δεν µπορούν να επανεγγραφούν στον 
προϋπολογισµό πέραν του οικονοµικού έτους ν+2. 

Άρθρο 9 
 

Αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου 

9. Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, το δηµοσιονοµικό πλαίσιο µπορεί να 
αναθεωρηθεί, τηρουµένου του ανωτάτου ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται 
σύµφωνα µε την [απόφαση ΧΧΧΧ/ΧΧ/ΕΚ, Ευρατόµ]. 

10. Κάθε αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 
εξετάζει τις δυνατότητες επαναδιάθεσης των δαπανών µεταξύ των προγραµµάτων 
που περιλαµβάνονται στον τοµέα τον οποίο αφορά η αναθεώρηση, µε βάση, ιδίως, 
την αναµενόµενη υποαπορρόφηση των πιστώσεων. Όπου είναι εφικτό, ο στόχος 
είναι η αποδέσµευση σηµαντικού ποσού, σε απόλυτες τιµές και σε ποσοστό της 
προβλεπόµενης νέας δαπάνης, να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο του σχετικού 
τοµέα. 

11. Κάθε αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 
λαµβάνει υπόψη τις δυνατότητες αντιστάθµισης της αύξησης του ανωτάτου ορίου 
ενός τοµέα µε τη µείωση του ανωτάτου ορίου άλλου τοµέα. 

12. Κάθε αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 
διατηρεί την ισορροπία µεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών. 
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13. Οι προσαρµογές που αναφέρονται στα άρθρα 3(2), 6, 7, 8, 10, 11 και 16 συνιστούν 
επίσης αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Άρθρο 10 
 

Προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου σε περίπτωση αναθεώρησης των Συνθηκών 

Σε περίπτωση που στη διάρκεια του δηµοσιονοµικού πλαισίου πραγµατοποιηθεί αναθεώρηση 
των Συνθηκών που έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, πραγµατοποιούνται κατ’ ακολουθία στο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο οι απαραίτητες προσαρµογές. 

Άρθρο 11 
 

Προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου σε περίπτωση διεύρυνσης και ένωσης της Κύπρου 

Εάν προσχωρήσουν νέα κράτη µέλη στην Ένωση κατά την περίοδο που καλύπτει το 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, τότε αυτό προσαρµόζεται ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες 
δαπανών που θα προκύψουν από τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης. 

Σε περίπτωση ένωσης της Κύπρου κατά την περίοδο που καλύπτει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, 
τότε αυτό προσαρµόζεται ώστε να ληφθεί υπόψη η συνολική διευθέτηση του κυπριακού 
προβλήµατος και οι πρόσθετες χρηµατοοικονοµικές ανάγκες που θα προκύψουν από την 
ένωση. 

Άρθρο 12 
 

∆ιοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή (εφεξής τα «θεσµικά όργανα») 
λαµβάνουν µέτρα για να διευκολύνουν την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού.  

Τα θεσµικά όργανα συνεργάζονται µε καλή πίστη καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας 
διαδικασίας προκειµένου να επιτύχουν την προσέγγιση των θέσεών τους. Τα θεσµικά όργανα 
συνεργάζονται µε κατάλληλες διοργανικές επαφές ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο των 
εργασιών και να αναλύουν τον βαθµό σύγκλισης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

Τα θεσµικά όργανα µεριµνούν για τον κατά το δυνατό συντονισµό των οικείων 
χρονοδιαγραµµάτων εργασίας τους, ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των εργασιών µε 
συνοχή και συναινετικό πνεύµα και να καταλήξουν στην οριστική έγκριση του 
προϋπολογισµού.  

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και σε διάφορα επίπεδα εκπροσώπησης είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιούνται τριµερείς συσκέψεις, ανάλογα µε τη φύση της αναµενόµενης συζήτησης. 
Κάθε θεσµικό όργανο, σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του, ορίζει τους συµµετέχοντες 
σε κάθε συνεδρίαση, καθορίζει την εντολή για τις διαπραγµατεύσεις και ενηµερώνει 
εγκαίρως τα άλλα όργανα σχετικά µε τις ρυθµίσεις που αφορούν τις συνεδριάσεις. 
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Άρθρο 13 
 

Χρηµατοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας  

Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας (εφεξής «ΚΕΠΠΑ») εγγράφεται ολόκληρο σε ένα κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού που ονοµάζεται ΚΕΠΠΑ. Το ποσό αυτό καλύπτει τις πραγµατικές 
προβλέψιµες ανάγκες, που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου 
προϋπολογισµού, βάσει προβλέψεων που πραγµατοποιούνται ετησίως από τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς 
και λογικό περιθώριο για απρόβλεπτες δράσεις. Κανένα ποσό δεν µπορεί να εγγραφεί σε 
αποθεµατικό.  

Άρθρο 14 
 

Συνεισφορά στη χρηµατοδότηση µεγάλης κλίµακας έργων 

Ένα µέγιστο ποσό 7 000 εκατ. EUR σε τιµές του 2011 θα διατεθεί για τα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo) από τον προϋπολογισµό της ΕΕ 
για την περίοδο 2014-2020. 

Άρθρο 15 
 

Ενδιάµεση αξιολόγηση της εκτέλεσης του δηµοσιονοµικού πλαισίου 

Το 2016, η Επιτροπή θα παρουσιάσει µια αξιολόγηση της εκτέλεσης του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου, συνοδευόµενη, εφόσον είναι αναγκαίο, από σχετικές προτάσεις.  

Άρθρο 16 
 

Μετάβαση προς το επόµενο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

Η Επιτροπή θα υποβάλει, πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, πρόταση για νέο πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 

Εάν, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, δεν έχει εκδοθεί κανονισµός του Συµβουλίου που να 
καθορίζει νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, θα εξακολουθούν να ισχύουν τα ανώτατα 
όρια για το τελευταίο έτος που καλύπτεται από το υφιστάµενο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και 
άλλες διατάξεις του εν λόγω κανονισµού µέχρις ότου εκδοθεί κανονισµός που να καθορίζει 
νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Εάν προσχωρήσουν νέα κράτη µέλη στην Ένωση µετά το 2020, 
και εφόσον κριθεί αναγκαίο, το διευρυµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα προσαρµοστεί ώστε 
να λάβει υπόψη τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση. 
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Άρθρο 17 
 

Θέση σε εφαρµογή 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

…,  

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
  



 

EL 22   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Πίνακας του Πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Εκατ. EUR  - Τιµές 2011)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Σύνολο
2014-2020

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 64.696 66.580 68.133 69.956 71.596 73.768 76.179 490.908

εκ των οποίων: Οικονοµική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχ 50.468 51.543 52.542 53.609 54.798 55.955 57.105 376.020

2. Βιώσιµη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι 57.386 56.527 55.702 54.861 53.837 52.829 51.784 382.927

εκ των οποίων: ∆απάνες συνδεδεµένες µε την αγορά και τις 
άµεσες πληρωµές 42.244 41.623 41.029 40.420 39.618 38.831 38.060 281.825

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 2.532 2.571 2.609 2.648 2.687 2.726 2.763 18.535

4. Η Ευρώπη στον κόσµο 9.400 9.645 9.845 9.960 10.150 10.380 10.620 70.000

5. ∆ιοίκηση 8.542 8.679 8.796 8.943 9.073 9.225 9.371 62.629

εκ των οποίων: ∆απάνες διοικητικής λειτουργίας των θεσµικώ 6.967 7.039 7.108 7.191 7.288 7.385 7.485 50.464

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 142.556 144.002 145.085 146.368 147.344 148.928 150.718 1.025.000

ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,08% 1,07% 1,06% 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,05%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 133.851 141.278 135.516 138.396 142.247 142.916 137.994 972.198

ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,01% 1,05% 0,99% 1,00% 1,01% 1,00% 0,94% 1,00%

∆ιαθέσιµο περιθώριο 0,22% 0,18% 0,24% 0,23% 0,22% 0,23% 0,29% 0,23%

Ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23%

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΕΥΡ 27)

 


