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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(1) Πλαίσιο της πρότασης 

 • Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης  

Το 2009, η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας επλήγη από την παγκόσµια κρίση. Λίγο 
αργότερα, τα οικονοµικά της προβλήµατα επιδεινώθηκαν λόγω της λαϊκής εξέγερσης η 
οποία, τον Απρίλιο του 2010, καθαίρεσε το καθεστώς του προέδρου Μπακίγιεφ στο 
πλαίσιο ισχυρισµών για διαφθορά και έλλειψη δηµοκρατίας. Σε κατάσταση κενού 
εξουσίας, ακολούθησε µια έκρηξη βίας µεταξύ εθνοτήτων στο νότιο τµήµα της χώρας 
τον Ιούνιο του 2010, µε αποτέλεσµα σχεδόν 470 νεκρούς και 300.000 εκτοπισµένους. 
Παρά αυτά τα τραγικά αποτελέσµατα. η µεταβατική κυβέρνηση εξασφάλισε ψήφο 
έγκρισης για δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις µε το συνταγµατικό δηµοψήφισµα που 
διεξήχθη στις 27 Ιουνίου του 2010. Το νέο σύνταγµα ενισχύει ιδίως τις εξουσίες του 
κοινοβουλίου. ∆ιεξήχθησαν ελεύθερες βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2010, 
εγκαθιδρύοντας την πρώτη κοινοβουλευτική δηµοκρατία στην περιοχή. Οι εκλογές 
οδήγησαν σε ευρεία κυβέρνηση συνασπισµού. Αν και η πολιτική κατάσταση 
εξακολουθεί να είναι εύθραυστη, πραγµατοποιήθηκαν προεδρικές εκλογές στις 30 
Οκτωβρίου του 2011 και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος ανέλαβε καθήκοντα την 1η 
∆εκεµβρίου του 2011, ενώ η κυβέρνηση έχει εγκαινιάσει µια σταθερή διαδικασία 
εκδηµοκρατισµού και µεταρρύθµισης που έρχεται σε αντίθεση µε την πολιτική 
κατάσταση στις γειτονικές χώρες της Κεντρικής Ασίας. 

Για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των δηµοκρατικών αρχών της Κιργισίας για 
άµβλυνση των συνεπειών των τραγικών γεγονότων, η διεθνής κοινότητα, σε µια 
διάσκεψη δωρητών τον Ιούλιο του 2010, υποσχέθηκε την παροχή στήριξης στη χώρα,. 
Η ΕΕ περιλαµβανόταν στους κυριότερους δωρητές. Το ∆ΝΤ έδωσε βοήθεια στη 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας το 2010 µε διευκόλυνση ταχείας πίστωσης διάρκειας τριών 
µηνών. Τον Ιούνιο του 2011, το ∆ΝΤ συµφώνησε µε τις αρχές της ∆ηµοκρατίας της 
Κιργισίας για τον διάδοχο µηχανισµό (διευρυµένη πιστωτική διευκόλυνση) ύψους 106 
εκατ. USD για την υποστήριξη ενός συνολικού προγράµµατος οικονοµικής 
προσαρµογής και µεταρρύθµισης για την περίοδο από τα µέσα του 2011 έως τα µέσα 
του 2014. 

Το 2010, ο πρόεδρος και ο υπουργός οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας 
ζήτησαν επίσηµα µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή (ΜΧΣ) από την ΕΕ ως 
συµπλήρωµα για τη στήριξη από το ∆ΝΤ.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αξιολόγησε τη µακροοικονοµική κατάσταση και τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας. Τα κύρια συµπεράσµατα της 
αξιολόγησης είναι ότι τα περσινά τραγικά πολιτικά γεγονότα και οι συναφείς 
κοινωνικές δαπάνες και δαπάνες ανασυγκρότησης έχουν αφήσει σηµαντικές ανάγκες 
εξωτερικής και δηµοσιονοµικής χρηµατοδότησης για την περίοδο 2011-12. Αν και οι 
ανάγκες αυτές καλύπτονται εν µέρει από την διεθνή κοινότητα, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σηµαντικές υπολειπόµενες ανάγκες. 

Ως συµπλήρωµα για τους πόρους που διατίθενται από το ∆ΝΤ, Η Επιτροπή προτείνει 
την παροχή ΜΧΣ ύψους έως 30 εκατ. ευρώ στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας, από τα 
οποία τα µισά θα εκταµιευθούν µε τη µορφή δανείων και τα µισά µε τη µορφή 
επιχορηγήσεων. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται ότι 
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θα παραµείνει σε περίπου 8% του ΑΕΠ το 2011 και το 2012 και στη συνέχεια θα 
µειωθεί σταδιακά σε περίπου 5% του ΑΕΠ έως το 2014. Με βάση τις προβολές για το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τις εισροές ιδιωτικών κεφαλαίων και την επίσηµη 
χρηµατοδότηση (εξαιρουµένων των πράξεων δηµοσιονοµικής στήριξης), το 
πρόγραµµα του ∆ΝΤ εκτιµά ότι το κενό χρηµατοδότησης του ισοζυγίου πληρωµών θα 
ανέλθει σε 271 εκατ. USD το 2011 και σε 149 εκατ. USD το 2012. Μετά την αφαίρεση 
της καθαρής χρηµατοδότησης από το ∆ΝΤ και τις εκταµιεύσεις των πράξεων 
δηµοσιονοµικής στήριξης της Παγκόσµιας Τράπεζας, παραµένει ένα υπολειπόµενο 
κενό εξωτερικής χρηµατοδότησης περίπου 330 εκατ. USD για τα δύο έτη, που πρέπει 
να καλυφθεί από άλλους δωρητές. Η προτεινόµενη πράξη ΜΧΣ (30 εκατ. ευρώ) θα 
αντιστοιχεί σε περίπου 12,4% του υπολειπόµενου κενού εξωτερικής χρηµατοδότησης 
για το 2011-12. 

Η παροχή ΜΧΣ στην ∆ηµοκρατία της Κιργισίας, παράλληλα µε την εφαρµογή της 
ρύθµισης διευρυµένης πιστωτικής διευκόλυνσης (ECF) του ∆ΝΤ και την παροχή 
χρηµατοδοτικής στήριξης από άλλους πολυµερείς (Παγκόσµια Τράπεζα) και 
περιφερειακούς (Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης και ταµείο κατά της κρίσης της 
Ευρασιατικής Οικονοµικής Κοινότητας) δωρητές, είναι αιτιολογηµένη για τους 
ακόλουθους λόγους: 

– Βοήθεια για την κάλυψη του εκτιµώµενου κενού χρηµατοδότησης του ισοζυγίου 
πληρωµών της χώρας· 

– Με την υποστήριξη της θέσπισης ενός κατάλληλου πλαισίου µακροοικονοµικών 
και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, η ΜΧΣ µπορεί να υποστηρίξει την οικονοµική 
και πολιτική σταθερότητα αλλά και να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των 
παρεµβάσεων µέσω άλλων µέσων στήριξης της ΕΕ· 

– Η συµβολή στη διατήρηση της οικονοµικής σταθερότητας στη χώρα σ’ αυτήν την 
κρίσιµη περίοδο βοηθά τις δηµοκρατικές αρχές να αποτρέψουν την επανάληψη της 
βίας µεταξύ εθνοτήτων που θα είχε αρνητικές πολιτικές και οικονοµικές 
δευτερογενείς συνέπειες στις άλλες χώρες της περιοχής· 

– Η πολιτική και οικονοµική στήριξη της ΕΕ προς την αναδυόµενη κοινοβουλευτική 
δηµοκρατία της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας θα αποτελέσει πολιτικό ορόσηµο 
ισχυρής στήριξης της ΕΕ για τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στην Κεντρική 
Ασία, σε συµφωνία µε την πολιτική της ΕΕ προς την περιοχή αυτή όπως ορίζεται 
στη στρατηγική για την Κεντρική Ασία για το 2007-2013 και στις σχετικές 
δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ· 

– Η στήριξη αυτή θα συνάδει επίσης µε την έµφαση στην ενίσχυση της σύνδεσης 
µεταξύ της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ και της προόδου όσον αφορά τη 
δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, που διατυπώθηκε σαφέστερα πρόσφατα 
στο πλαίσιο της τελευταίας επανεξέτασης της ΕΠΓ καθώς και στην κοινή 
ανακοίνωση του Μαρτίου 2011 για το νότιο µέρος της γειτονίας· 

– Στο ίδιο πνεύµα, η στήριξη θα σηµατοδοτήσει για τις άλλες χώρες της περιοχής ότι 
η ΕΕ είναι έτοιµη να στηρίξει χώρες όπως η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας, που έχουν 
επιλέξει σαφώς την κατεύθυνση προς τον εκδηµοκρατισµό και τις πολιτικές 
µεταρρυθµίσεις, όταν αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες. 
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Στο πλαίσιο αυτό, και µε δεδοµένη την ισχυρή πολιτική στήριξη της ΕΕ προς την 
αναδυόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία της Κιργισίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι 
πληρούνται οι πολιτικές και οικονοµικές προϋποθέσεις για µια πράξη ΜΧΣ µέσου 
ύψους. Αν και η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας βρίσκεται εκτός του συνήθους 
γεωγραφικού πεδίου της ΜΧΣ, τα κριτήρια του Genval προβλέπουν, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, τη δυνατότητα έγκρισης πράξεων έξω από την περιοχή αυτή. Η ΜΧΣ της 
ΕΕ θα έχει ως στόχο να συµβάλει στην κάλυψη των αναγκών εξωτερικής 
χρηµατοδότησης της χώρας, όπως προσδιορίζονται σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ στο 
πλαίσιο της ECF του ∆ΝΤ.  

Η προτεινόµενη ΜΧΣ θα υποστηρίξει το πρόγραµµα οικονοµικής µεταρρύθµισης της 
κυβέρνησης όπως έχει συµφωνηθεί µε τη διεθνή κοινότητα δωρητών. Θα µειώσει τα 
βραχυπρόθεσµα χρηµατοδοτικά προβλήµατα που εξακολουθεί να αντιµετωπίζει η 
οικονοµία, στηρίζοντας παράλληλα τα µεταρρυθµιστικά µέτρα που στοχεύουν στην 
επίτευξη ενός περισσότερο διατηρήσιµου ισοζυγίου πληρωµών και µιας πιο 
διατηρήσιµης δηµοσιονοµικής θέσης βραχυπρόθεσµα. Η συνδροµή θα προωθήσει 
επίσης µέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών 
(µε βάση µέτρα που υποστηρίζονται από τη συνεχιζόµενη πράξη τοµεακής 
δηµοσιονοµικής στήριξης της ΕΕ), φορολογικές µεταρρυθµίσεις για την υποστήριξη 
της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας καθώς και µέτρα για την ενίσχυση του τραπεζικού 
συστήµατος. 

Η προτεινόµενη νέα ΜΧΣ θα έχει έκτακτο χαρακτήρα και περιορισµένη χρονική 
διάρκεια και προβλέπεται να χορηγηθεί παράλληλα µε την ECF του ∆ΝΤ. Θα 
συµπληρώσει τη στήριξη που παρέχεται από διεθνείς και διµερείς δωρητές. 

 • Γενικό πλαίσιο 

Η έντονη επιβράδυνση της µεγέθυνσης που σηµειώθηκε στην οικονοµία της Κιργισίας 
το 2009 (το ΑΕΠ επιβραδύνθηκε από µέσο ρυθµό αύξησης 8,5% το 2007-08 σε 2,3% 
το 2009) ήταν συνέπεια διαφόρων εξωτερικών κλονισµών, που περιλάµβαναν µείωση 
των εµβασµάτων από µετανάστες, χαµηλότερη ζήτηση για εξαγωγές και µείωση των 
άµεσων και των λοιπών ξένων επενδύσεων. Πριν από τα δραµατικά γεγονότα του 
2010, η οικονοµική µεγέθυνση αναµενόταν ότι θα ανακάµψει το 2010 σε επίπεδο 4,5-
5,5%. Ωστόσο, η λαϊκή εξέγερση του Απριλίου του 2010 και, σε µεγαλύτερο βαθµό, η 
κλιµάκωση των εθνοτικών συγκρούσεων τον Ιούνιο οδήγησαν σε σοβαρή επιδείνωση 
των οικονοµικών προοπτικών. Το κλείσιµο των συνόρων, ιδίως µε το Καζακστάν, 
παρεµπόδισε το εµπόριο, ενώ η κατάσταση από πλευράς ασφάλειας έπληξε σοβαρά 
τον τουρισµό και εν µέρει διατάραξε τη γεωργική παραγωγή. Η οικονοµική 
δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 10% το δεύτερο τρίµηνο του 2010. Για το σύνολο 
του έτους, το πραγµατικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 1,4%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε πάλι κατά 
5,5% το πρώτο εξάµηνο του 2011 όταν ανέκαµψαν ο γεωργικός τοµέας και ο τοµέας 
των ορυχείων, καθώς και τα εµβάσµατα.  

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα αυξήθηκε από 3,5% του ΑΕΠ το 2009 σε 6,5% του ΑΕΠ 
το 2010, αντικατοπτρίζοντας το δηµοσιονοµικό κόστος των σχετικών µε την κρίση 
µέτρων και τις αρνητικές συνέπειες της ασθενέστερης οικονοµικής δραστηριότητας. 
Ωστόσο, λόγω της έλλειψης ικανοτήτων εφαρµογής σχεδίων ανασυγκρότησης, το 
πραγµατικό έλλειµµα ήταν σηµαντικά χαµηλότερο από το 12% του ΑΕΠ που είχε 
προβλέψει το ∆ΝΤ. Ένα µέρος των δαπανών που δεν πραγµατοποιήθηκαν το 2010 
µεταφέρθηκε στο 2011, συµβάλλοντας στην αύξηση του προβλεπόµενου ελλείµµατος 
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σε 7,6% του ΑΕΠ. Τα ενεργειακά σχέδια που χρηµατοδοτούνται µε ευνοϊκά δάνεια 
από γειτονικές χώρες θα µπορούσαν να προσθέσουν επιπλέον 0,7 της εκατοστιαίας 
µονάδας του ΑΕΠ στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2011. Η αύξηση του ελλείµµατος 
αντικατοπτρίζει επίσης τις αποφάσεις της κυβέρνησης να διατηρήσει τις αυξήσεις των 
συντάξεων που είχε χορηγήσει η προηγούµενη κυβέρνηση και να αυξήσει τους 
µισθούς των εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων στον τοµέα της υγείας ώστε να 
ανέλθουν πάνω από το ελάχιστο όριο διαβίωσης. Το ∆ΝΤ θεωρεί ότι η προσωρινή 
υποβάθµιση της δηµοσιονοµικής θέσης το 2011 συµβάλλει στην υποστήριξη της 
οικονοµικής ανάκαµψης και είναι κατανοητή από πολιτική άποψη. Ταυτόχρονα, το 
πρόγραµµα του ∆ΝΤ προϋποθέτει σηµαντική προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης 
για την υπόλοιπη προγραµµατική περίοδο. Τον Σεπτέµβριο του 2011, οι εκπρόσωποι 
του ∆ΝΤ ήλθαν σε προκαταρκτική συµφωνία µε την κυβέρνηση για περαιτέρω 
σύσφιξη των µεσοπρόθεσµων δηµοσιονοµικών στόχων στο πλαίσιο του προγράµµατος 
ECF, µε σταδιακή µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος (εξαιρουµένων των 
σχεδίων ενεργειακής υποδοµής) από περίπου 8% του ΑΕΠ το 2011 σε 3,8% του ΑΕΠ 
έως το 2014.  

Το άλµα των παγκόσµιων τιµών των τροφίµων και της ενέργειας οδήγησε σε απότοµη 
αύξηση του ετήσιου ποσοστού πληθωρισµού από 0% στο τέλος του 2009 σε 22,7% 
τον Ιούνιο του 2011. Αν και οι τιµές των τροφίµων και της ενέργειας εξηγούν το 
µεγαλύτερο µέρος της επιτάχυνσης του πληθωρισµού, υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι 
πιέσεις των τιµών έχουν αρχίσει να µεταδίδονται και σε άλλα προϊόντα. Η κεντρική 
τράπεζα περιόρισε σηµαντικά τη νοµισµατική πολιτική από τα µέσα του 2010. Στο 
πλαίσιο των περιοριστικών µέτρων της, η κεντρική τράπεζα αύξησε τις πωλήσεις 
βραχυπρόθεσµων χρεογράφων, αύξησε τις απαιτήσεις αποθεµατικών από 8% σε 9%, 
κα αύξησε το προεξοφλητικό επιτόκιο από 2,7% στα µέσα του 2010 σε πάνω από 13% 
τον Σεπτέµβριο του 2011. Τα µέτρα αυτά αρχίζουν βαθµιαία να αποδίδουν, δεδοµένου 
ότι σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ∆ΝΤ ο ονοµαστικός πληθωρισµός αναµένεται να 
µειωθεί από 17,5% τον Αύγουστο του 2011 σε 13% έως το τέλος του 2011. 

Η εξωτερική θέση της πολύ ανοικτής οικονοµίας της Κιργισίας εξακολουθεί να είναι 
ευάλωτη λόγω της αστάθειας στους όρους συναλλαγών, πράγµα που προκαλεί 
αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση του µεγάλου ελλείµµατος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών. Πράγµατι, οι δυσκολίες του ισοζυγίου πληρωµών 
εµφανίστηκαν ήδη από το 2008, λόγω αύξησης των τιµών των εισαγόµενων 
εµπορευµάτων και µείωσης των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιµές των 
εισαγόµενων εµπορευµάτων αυξήθηκαν πάλι το 2010. Επιπλέον, το 2010, οι εξαγωγές 
γεωργικών προϊόντων και οι υπηρεσίες όπως ο τουρισµός και οι διαµετακοµιστικές 
µεταφορές επλήγησαν από το κλείσιµο των συνόρων εκ µέρους των γειτονικών 
χωρών, λόγω προβληµάτων ασφάλειας. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 8% του ΑΕΠ το 2011 και το 
2012. Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι θα δοθεί χρηµατοδότηση από εξωτερικούς 
δωρητές, που θα καλύψει το (προαναφερθέν) υπολειπόµενο κενό εξωτερικής 
χρηµατοδότησης ύψους 330 εκατ. USD (µετά τη χρηµατοδότηση από το ∆ΝΤ και τις 
πράξεις δηµοσιονοµικής στήριξης της Παγκόσµιας Τράπεζας).  

Η ονοµαστική αξία των συναλλαγµατικών αποθεµάτων έφθασε τα 1,9 δισ. USD τον 
Σεπτέµβριο του 2011, αλλά ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών από τα συναλλαγµατικά 
αποθέµατα µειώθηκε από 4,9 µήνες το 2009 σε κατ’ εκτίµηση 4 µήνες στα µέσα του 
2011, δεδοµένου ότι η ονοµαστική αξία των εισαγωγών αυξανόταν ταχύτερα από τα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα. Αν και ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών βρίσκεται κοντά 
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στο ενδεδειγµένο επίπεδο µε βάση τις συµβατικές παραδοχές, το ∆ΝΤ εκτιµά ότι τα 
αποθέµατα θα µειωθούν κάτω από τα ενδεδειγµένα επίπεδα λόγω της απουσίας 
επίσηµης στήριξης του ισοζυγίου πληρωµών. Επιπλέον, η εξωτερική θέση 
εξακολουθεί να είναι άκρως ευάλωτη σε εξωγενείς κλονισµούς που συνδέονται µε 
διακυµάνσεις των διεθνών τιµών των εµπορευµάτων. 

Η κεντρική τράπεζα εφαρµόζει ελεγχόµενο καθεστώς κυµαινόµενων 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που επιτρέπει στη συναλλαγµατική ισοτιµία να 
προσαρµόζεται σε περίπτωση σηµαντικών πιέσεων ή κλονισµών ενώ στοχεύει στη 
διατήρηση µιας ανταγωνιστικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Στο πλαίσιο της 
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η συναλλαγµατική ισοτιµία υπέστη σηµαντική 
καθοδική πίεση στο διάστηµα από τον Αύγουστο του 2008 έως τον Αύγουστο του 
2009. Στη συνέχεια ακολούθησε µια περίοδος σχετικής σταθερότητας της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας από τον Σεπτέµβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2010. 
Από τότε, το εθνικό νόµισµα τείνει σε υποτίµηση µε µέτριο ρυθµό. Το ∆ΝΤ εκτιµά ότι 
το σηµερινό επίπεδο της συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι γενικά σύµφωνο µε τα 
βασικά στοιχεία. 

Σε απάντηση στα πολιτικά γεγονότα του προηγούµενου έτους και τις οικονοµικές τους 
συνέπειες, η διεθνής κοινότητα διοργάνωσε σύνοδο υψηλού επιπέδου των δωρητών 
για την ∆ηµοκρατία της Κιργισίας στις 27 Ιουλίου του 2010 στο Μπισκέκ. Στη 
διάσκεψη αυτή οι δωρητές δεσµεύθηκαν να διαθέσουν έκτακτη στήριξη ύψους 1,1 δισ. 
USD έως το τέλος του 2011. Η ΕΕ περιλαµβανόταν στους κυριότερους δωρητές, 
δεσµευόµενη να διαθέσει 117,9 εκατ. ευρώ σε διάφορους κρίσιµους τοµείς. Η 
Παγκόσµια Τράπεζα υποσχέθηκε 200 εκατ. USD, όπου συµπεριλαµβάνονται δύο 
πράξεις έκτακτης ανάγκης: ένα επείγον σχέδιο ανάκαµψης ύψους 70 εκατ. USD και 
µια πράξη στήριξης της οικονοµικής ανάκαµψης (ERSO) ύψους 30 εκατ. USD. Η 
Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB) υποσχέθηκε 100 εκατ. USD µε τη µορφή πράξης 
δηµοσιονοµικής στήριξης που είναι γνωστή ως επείγουσα συνδροµή για ανάκαµψη και 
ανασυγκρότηση. Η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας ζήτησε επίσης στήριξη ύψους 106,7 
εκατ. USD από το ταµείο κατά της κρίσης της Ευρασιατικής Οικονοµικής Κοινότητας 
(EurAsEC) (µε τη µορφή δανείου µε ευνοϊκούς όρους). Ωστόσο, η εκταµίευση του 
δανείου έχει καθυστερήσει επανειληµµένα.  

Η ταχεία πιστωτική διευκόλυνση (RCF) του ∆ΝΤ, ύψους 22,2 εκατ. ΕΤ∆, 
υλοποιήθηκε το διάστηµα από τον Σεπτέµβριο έως τον ∆εκέµβριο του 2010. Οι αρχές 
κάλυψαν όλους τους στόχους του προγράµµατος RCF, δηµιουργώντας ευνοϊκό 
ιστορικό για το επόµενο πρόγραµµα. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η RCF δεν ήταν πλήρης 
διευθέτηση ανώτερης πιστωτικής µερίδας και είχε πολύ βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα, 
δεν επαρκούσε ως βάση για να µπορεί η Επιτροπή να εξετάσει σε εκείνο το στάδιο το 
ενδεχόµενο να παρουσιάσει πρόταση για ΜΧΣ. Το ∆ΝΤ συµφώνησε µε τις αρχές της 
Κιργισίας τον Ιούνιο του 2011 για τη χορήγηση διευρυµένης πιστωτικής διευκόλυνσης 
(ECF) ύψους 66,6 εκατ. ΕΤ∆ (106 εκατ. USD) για τη στήριξη τριετούς προγράµµατος 
µακροοικονοµικής προσαρµογής και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Η ECF 
δηµιούργησε ένα πλαίσιο για µεσοπρόθεσµες οικονοµικές πολιτικές και 
µεταρρυθµίσεις. Το ∆ΝΤ πέτυχε τη σύναψη συµφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο µε τις 
αρχές της Κιργισίας κατά την πρώτη επανεξέταση της ECF τον Σεπτέµβριο του 2011, 
προβλέποντας ακόµη πιο φιλόδοξα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης λόγω των 
καλύτερων από τις αναµενόµενες οικονοµικών και δηµοσιονοµικών επιδόσεων.  

Η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας, µε στήριξη από διάφορους δωρητές (την ΕΕ, την ADB, 
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την Παγκόσµια Τράπεζα και τον ΟΗΕ), συνέταξε εθνική αναπτυξιακή στρατηγική 
(CDS) για το 2012-14, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση. Η CDS καλύπτει 
ένα ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής που περιλαµβάνει από τη µακροοικονοµική 
πολιτική έως τη δηµόσια τάξη και τη µεταρρύθµιση του τοµέα της δικαιοσύνης καθώς 
και την εµπορική και την περιβαλλοντική πολιτική. 

n • Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

Καµία 

 • Συνοχή µε τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η συνεργασία της ΕΕ µε την ∆ηµοκρατία της Κιργισίας βασίζεται σε συµφωνία 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που άρχισε να ισχύει το 1999. Η ΕΕ χορηγεί 
καθεστώς του συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας. 

Το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στα συµπεράσµατά του για την 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας της 26ης Ιουλίου 2010, εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
τις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης της Κιργισίας για τη θέσπιση δηµοκρατικού 
θεσµικού πλαισίου και κάλεσε την Επιτροπή «να εξακολουθήσει να παρέχει βοήθεια, 
συµπεριλαµβανοµένων νέων προγραµµάτων βοήθειας, στις αρχές της Κιργιζίας στο 
πλαίσιο της εφαρµογής του µεταρρυθµιστικού τους προγράµµατος και να συµβάλλει 
στη βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας». Τον Οκτώβριο του 
2010, η κα. Ashton, Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, εξέφρασε 
την ικανοποίησή της για την ειρηνική διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών και 
επανέλαβε ότι η ΕΕ είναι έτοιµη να βοηθήσει την ∆ηµοκρατία της Κιργισίας, µεταξύ 
άλλων για την προώθηση της οικονοµικής ανάκαµψης.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε συνδροµή ύψους έως 117,9 εκατ. Ευρώ στην 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου των δωρητών τον Ιούλιο 
του 2010. Οι πηγές της χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν µέσα αντιµετώπισης της 
κρίσης όπως το µέσο σταθερότητας, η ανθρωπιστική βοήθεια και το µέσο 
αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και πιστώσεις στο πλαίσιο διαφόρων θεµατικών 
γραµµών του προϋπολογισµού. Η συνδροµή επικεντρώνεται κυρίως στην αγροτική 
ανάπτυξη και στον τοµέα της γεωργίας, στον τοµέα της εκπαίδευσης, στην κοινωνική 
ασφάλιση και στις νοµικές µεταρρυθµίσεις. Η ΕΕ προτίθεται να χορηγήσει τοµεακή 
δηµοσιονοµική στήριξη στην ∆ηµοκρατία της Κιργισίας στο πλαίσιο του DCI, 
συνολικού ύψους 33 εκατ. Ευρώ κατά την περίοδο 2011 – 2013 για τη στήριξη 
µεταρρυθµίσεων στην κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και τη διαχείριση των 
δηµόσιων οικονοµικών. Οι εκταµιεύσεις στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων και 
σχεδίων πραγµατοποιούνται µεσοπρόθεσµα και υπό τον όρο της πραγµατοποίησης 
ενεργειών που έχουν συµφωνηθεί µε τις αρχές της Κιργισίας. Η ΜΧΣ, υποστηρίζοντας 
τη θέσπιση ενός κατάλληλου µακροοικονοµικού πλαισίου και πλαισίου διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων, θα υποστηρίξει την αποτελεσµατικότητα των παραπάνω 
παρεµβάσεων. 
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(2) ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εκτίµηση των επιπτώσεων 

 • ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

 Η χορηγούµενη ΜΧΣ αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διεθνούς στήριξης για το 
πρόγραµµα οικονοµικής σταθεροποίησης και ανάκαµψης της ∆ηµοκρατίας της 
Κιργισίας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεργάστηκαν στενά µε το ∆ΝΤ και την 
Παγκόσµια Τράπεζα για την προετοιµασία της συνόδου υψηλού επιπέδου των 
δωρητών και πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µε τους πολυµερείς και διµερείς 
δωρητές. Κατά την εκπόνηση της παρούσας πρότασης ΜΧΣ, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής είχαν διαβουλεύσεις µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η Επιτροπή 
συµβουλεύθηκε τα κράτη µέλη της ΕΕ στην οικονοµική και δηµοσιονοµική επιτροπή 
και στην Οµάδα Χρηµατοοικονοµικών Συµβούλων πριν να υποβάλει την πρόταση για 
ΜΧΣ. Επίσης, η Επιτροπή βρίσκεται επίσης σε τακτικές επαφές µε τις αρχές της 
Κιργισίας. 

 • Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

 Η Επιτροπή θα διενεργήσει, µε τη βοήθεια εξωτερικών συµβούλων, επιχειρησιακή 
αξιολόγηση της ποιότητας και αξιοπιστίας των δηµόσιων χρηµατοοικονοµικών 
κυκλωµάτων και διοικητικών διαδικασιών της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας. 

 • Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η ΜΧΣ και το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής και µεταρρυθµίσεων που 
συνδέονται µε τη συνδροµή αυτή θα βοηθήσουν στην άµβλυνση των βραχυπρόθεσµων 
χρηµατοδοτικών αναγκών της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας, στηρίζοντας παράλληλα 
µέτρα πολιτικής για την ενίσχυση του µεσοπρόθεσµου ισοζυγίου πληρωµών και της 
δηµοσιονοµικής διατηρησιµότητας, και την αύξηση της βιώσιµης ανάπτυξης όπως έχει 
συµφωνηθεί µε το ∆ΝΤ. Θα βοηθήσει ιδίως στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
και της διαφάνειας της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών. ∆ιενεργήθηκε εκ των 
προτέρων αξιολόγηση η οποία συνοδεύει την παρούσα πρόταση. Η εν λόγω 
αξιολόγηση αναλύει τη µακροοικονοµική κατάσταση, τις προκλήσεις όσον αφορά τις 
µεταρρυθµίσεις, τους κινδύνους και την προστιθέµενη αξία της ΕΕ που παρέχει η 
παρούσα πράξη. 

 

(3) Νοµικά στοιχεία της πρότασης 

 • Σύνοψη των προτεινόµενων ενεργειών 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει στην ∆ηµοκρατία της Κιργισίας ως ΜΧΣ συνολικό 
ανώτατο ποσό 30 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα µισά θα δοθούν µε τη µορφή δανείων 
και τα µισά µε τη µορφή επιχορηγήσεων. Η συνδροµή θα συµβάλει στην κάλυψη των 
υπολειπόµενων εξωτερικών χρηµατοδοτικών αναγκών της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας 
για το 2012, όπως προσδιορίστηκαν από την Επιτροπή βάσει των εκτιµήσεων του 
∆ΝΤ.  
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Η συνδροµή σχεδιάζεται να εκταµιευτεί το 2012 σε δύο ισόποσες δόσεις, εκάστη των 
οποίων θα περιλαµβάνει ένα στοιχείο επιχορήγησης και ένα στοιχείο δανείου. Η 
Επιτροπή θα αναλάβει τη διαχείριση της συνδροµής. Θα εφαρµοστούν ειδικά µέτρα 
για την πρόληψη της απάτης και άλλων παρατυπιών, σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό 
κανονισµό. Η εκταµίευση της πρώτης δόσης αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το πρώτο 
εξάµηνο του 2012. Η δεύτερη δόση, εξαρτώµενη από τη λήψη ορισµένων µέτρων 
πολιτικής, θα µπορούσε να εκταµιευτεί το δεύτερο εξάµηνο του 2012. 

Όπως συµβαίνει συνήθως µε τον µηχανισµό της ΜΧΣ, οι εκταµιεύσεις εξαρτώνται από 
τις επιτυχείς ανασκοπήσεις του προγράµµατος δυνάµει της ρύθµισης χρηµατοδότησης 
(του ECF) του ∆ΝΤ. Επιπλέον, η Επιτροπή και οι αρχές της Κιργισίας θα 
συµφωνήσουν σε ειδικά µέτρα διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στο πλαίσιο µνηµονίου 
συνεννόησης. Η Επιτροπή θα έχει ως στόχο διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα 
στοχεύουν στη βελτίωση της συνολικής µακροοικονοµικής διαχείρισης και των 
συνθηκών για διατηρήσιµη ανάπτυξη (π.χ. στόχοι που αφορούν τη διαφάνεια και την 
αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών, τις διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα). 

Η απόφαση για εκταµίευση της µισής από την προτεινόµενη συνδροµή µε τη µορφή 
επιχορηγήσεων και της άλλης µορφής µε τη µορφή δανείων αιτιολογείται από το 
επίπεδο ανάπτυξης της Κιργισίας (όπως µετράται βάσει του κατά κεφαλήν 
εισοδήµατος) και τους δείκτες χρέους. Συνάδει επίσης µε την αντιµετώπιση της 
∆ηµοκρατίας της Κιργισίας από την Παγκόσµια Τράπεζα, την Ασιατική Τράπεζα 
Ανάπτυξης και το ∆ΝΤ, ως χώρας του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανάπτυξης (IDA-only), 
µε πρόσβαση στις χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις των εν λόγω οργανισµών υπό πολύ 
ευνοϊκούς όρους.  

 • Νοµική βάση 

Νοµική βάση της παρούσας πρότασης αποτελεί το άρθρο 209 της ΣΛΕΕ δεδοµένου ότι 
η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας θα πρέπει να θεωρείται αναπτυσσόµενη χώρα κατά την 
έννοια του άρθρου 208 ΣΛΕΕ. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας εµπίπτει στην κατηγορία των «αναδυόµενων και 
αναπτυσσόµενων οικονοµιών»· σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα, η ∆ηµοκρατία 
της Κιργισίας αποτελεί µέρος της οµάδας των «οικονοµιών χαµηλού εισοδήµατος» και 
των «χωρών IDA» (χωρών του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανάπτυξης)· σύµφωνα µε το 
UN-OHRLLS1, η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας εµπίπτει στην κατηγορία των 
«περίκλειστων αναπτυσσόµενων χωρών»· σύµφωνα µε την Επιτροπή Αναπτυξιακής 
Βοήθειας του ΟΟΣΑ, η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας περιλαµβάνεται στον κατάλογο των 
«άλλων χωρών χαµηλού εισοδήµατος». 

 • Αρχή της επικουρικότητας 

Η πρόταση υπάγεται στην κοινή αρµοδιότητα της ΕΕ. Η αρχή της επικουρικότητας 
εφαρµόζεται στο βαθµό που οι στόχοι της αποκατάστασης της βραχυπρόθεσµης 
µακροοικονοµικής σταθερότητας στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας δεν µπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη µόνον και µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν 

                                                 
1 Γραφείο Ύπατου Εκπροσώπου του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, τις περίκλειστες 

αναπτυσσόµενες χώρες και τα αναπτυσσόµενα µικρά νησιωτικά κράτη. 
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καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κύριοι λόγοι είναι οι δηµοσιονοµικοί 
περιορισµοί που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο αι η ανάγκη ισχυρού συντονισµού 
δωρητών για την µεγιστοποίηση της κλίµακας και της αποτελεσµατικότητας της 
συνδροµής.  

 • Αρχή της αναλογικότητας 

 Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας: περιορίζεται στο ελάχιστο 
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων βραχυπρόθεσµης µακροοικονοµικής 
σταθερότητας και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τον σκοπό αυτό.  

 Όπως προσδιορίστηκε από την Επιτροπή βάσει των εκτιµήσεων του ∆ΝΤ στο πλαίσιο 
της ρύθµισης ECF, το ποσό της συνδροµής αντιστοιχεί στο 12,4% του υπολειπόµενου 
κενού χρηµατοδότησης για την περίοδο 2011-2012. Αυτό συνάδει µε τους 
τυποποιηµένους κανόνες για τον επιµερισµό των βαρών στις πράξεις ΜΧΣ. ∆εδοµένης 
της συνδροµής που έχουν υποσχεθεί στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας άλλοι διµερείς και 
πολυµερείς δωρητές και πιστωτές, θεωρείται το ενδεδειγµένο επίπεδο επιµερισµού των 
βαρών για την ΕΕ. 

 • Επιλογή νοµικών πράξεων 

 Η προσφυγή σε άλλα µέσα δεν θα ήταν κατάλληλη δεδοµένου ότι, ελλείψει 
κανονισµού-πλαισίου που να διέπει το µέσο µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής, µόνον ad hoc αποφάσεις του Συµβουλίου βάσει του άρθρου 209 ή 212 της 
ΣΛΕΕ µπορούν να αποτελέσουν την ορθή νοµική βάση για τη συνδροµή αυτή. 

Η χρηµατοδότηση έργων ή η χορήγηση τεχνικής βοήθειας δεν θα ήταν κατάλληλες ή 
επαρκείς για την υλοποίηση των µακροοικονοµικών αυτών στόχων. Η καθοριστική 
προστιθέµενη αξία της ΜΧΣ σε σύγκριση µε άλλα ενωσιακά µέσα θα είναι η 
άµβλυνση του περιορισµού της εξωτερικής χρηµατοδότησης και η βοήθεια για τη 
δηµιουργία ενός σταθερού µακροοικονοµικού πλαισίου, συµπεριλαµβανοµένης της 
προαγωγής διατηρήσιµου ισοζυγίου πληρωµών και διατηρήσιµης δηµοσιονοµικής 
κατάστασης, και ενός κατάλληλου πλαισίου για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 
Συµβάλλοντας στην εγκαθίδρυση κατάλληλου συνολικού πλαισίου µακροοικονοµικών 
και διαρθρωτικών πολιτικών, η ΜΧΣ µπορεί να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των 
δράσεων που χρηµατοδοτούνται στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας βάσει άλλων 
χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ µε στενότερη στόχευση.  

(4) ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

 Η συνιστώσα «επιχορήγηση» της συνδροµής (15 εκατοµµύρια ευρώ) θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισµού 2012 
στη γραµµή του προϋπολογισµού 01 03 02 (µακροοικονοµική συνδροµή), και οι 
πληρωµές θα πραγµατοποιηθούν το 2012. 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό για το Ταµείο εγγυήσεων2, η τροφοδότηση του εν λόγω 

                                                 
2 Άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 480/2009 του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, για 

την ίδρυση Ταµείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιηµένη έκδοση). Η τροφοδότηση 
καλύπτεται από τη γραµµή «Tροφοδότηση του ταµείου εγγύησης» (γραµµή προϋπολογισµού 01 04 01 
14). 
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Ταµείου αναµένεται να λάβει χώρα το 2014 και να ανέλθει σε ανώτατο ύψος 1,35 
εκατοµµυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 9% του δανείου ύψους 15 εκατ. 
ευρώ που αναµένεται να εκταµιευθεί το 2012. 

(5) Πρόσθετες πληροφορίες 

 • Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 

 Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα λήξης ισχύος. Η προτεινόµενη ΜΧΣ θα διατεθεί για 
δύο χρόνια, αρχής γενοµένης από την πρώτη ηµέρα µετά την έναρξη ισχύος του 
µνηµονίου συνεννόησης. 
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2011/0458 (COD) 

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 209, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3,  

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία4, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η συνεργασία µε την ΕΕ βασίζεται σε συµφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που άρχισε 
να ισχύει το 1999. Η ΕΕ χορηγεί καθεστώς του συστήµατος γενικευµένων προτιµήσεων στη 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας. 

(2) Η οικονοµία της Κιργισίας επλήγη από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση το 2009 και 
από τη βία µεταξύ εθνοτήτων τον Ιούνιο του 2010, πράγµα που διατάραξε τις οικονοµικές 
δραστηριότητες, δηµιουργώντας σηµαντικές ανάγκες δηµόσιων δαπανών για ανασυγκρότηση 
και κοινωνική αρωγή, και είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικά εξωτερικά και δηµοσιονοµικά κενά 
χρηµατοδότησης.  

(3) Στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου των δωρητών που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2010, η 
διεθνής κοινότητα δεσµεύθηκε να διαθέσει έκτακτη στήριξη ύψους 1,1 δισ. USD για να 
βοηθήσει στην ανάκαµψη της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας. Σ’ αυτήν την διάσκεψη υψηλού 
επιπέδου των δωρητών, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει έως 117,9 εκατ. ευρώ ως 
χρηµατοδοτική συνδροµή. 

(4) Το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στα συµπεράσµατά του για την ∆ηµοκρατία 
της Κιργισίας της 26ης Ιουλίου 2010, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της 
νέας κυβέρνησης της Κιργισίας για τη θέσπιση ενός δηµοκρατικού θεσµικού πλαισίου και 
κάλεσε την Επιτροπή «να εξακολουθήσει να παρέχει βοήθεια, συµπεριλαµβανοµένων νέων 
προγραµµάτων βοήθειας, στις αρχές της Κιργιζίας στο πλαίσιο της εφαρµογής του 

                                                 
3 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
4 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … 2012 και απόφαση του Συµβουλίου της … 2012. 
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µεταρρυθµιστικού τους προγράµµατος και να συµβάλλει στη βιώσιµη οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας». 

(5) Η πολιτική και οικονοµική στήριξη της ΕΕ προς την αναδυόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία 
της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας θα αποτελέσει ένα πολιτικό σήµα ισχυρής στήριξης της ΕΕ για 
τις δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στην Κεντρική Ασία, σε συµφωνία µε την πολιτική της ΕΕ 
προς την περιοχή αυτή όπως ορίζεται στη στρατηγική για την Κεντρική Ασία για το 2007-2013 
και µε τις σχετικές δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ. 

(6) Η διαδικασία οικονοµικής προσαρµογής και ανάκαµψης της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας 
υποστηρίζεται από τη χρηµατοδοτική συνδροµή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ). 
Τον Ιούνιο του 2011, οι αρχές της Κιργισίας συµφώνησαν µε την τριετούς διάρκειας 
διευρυµένη πιστωτική διευκόλυνση του ∆ΝΤ ύψους 66,6 εκατ. ΕΤ∆ για τη στήριξη της χώρας.  

(7) Η ΕΕ προτίθεται να χορηγήσει τοµεακή δηµοσιονοµική στήριξη στην ∆ηµοκρατία της 
Κιργισίας στο πλαίσιο του µέσου αναπτυξιακής συνεργασίας, συνολικού ύψους 33 εκατ. Ευρώ 
κατά την περίοδο 2011 – 2013 για τη στήριξη µεταρρυθµίσεων στην κοινωνική προστασία, την 
εκπαίδευση και τη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών. 

(8) Η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας ζήτησε, το 2010, µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή από 
την Κοινότητα ενόψει της επιδείνωσης της οικονοµικής κατάστασης και των προοπτικών.  

(9) ∆εδοµένου ότι, έχοντας λάβει υπόψη τη µακροοικονοµική στήριξη από το ∆ΝΤ και την 
Παγκόσµια Τράπεζα, εξακολουθεί να υπάρχει υπολειπόµενο κενό χρηµατοδότησης στο 
ισοζύγιο πληρωµών, και µε δεδοµένη την ευπάθεια της εξωτερικής θέσης σε εξωγενείς 
κλονισµούς που απαιτεί τη διατήρηση ενός κατάλληλου επιπέδου συναλλαγµατικών 
αποθεµάτων, η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή θεωρείται κατάλληλη απάντηση 
στο αίτηµα της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας µε τις σηµερινές εξαιρετικές περιστάσεις. Το 
πρόγραµµα της ΕΕ για την παροχή µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στην 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας (εφεξής «η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή της 
Ένωσης») θα στηρίξει την οικονοµική σταθεροποίηση της χώρας και το πρόγραµµα 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, συµπληρώνοντας τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο των 
χρηµατοδοτικών ρυθµίσεων του ∆ΝΤ. 

(10) Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης δεν θα πρέπει να συµπληρώνει 
απλώς τα προγράµµατα και τους πόρους από το ∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα, αλλά να 
εξασφαλίζει την προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της Ένωσης. 

(11) Η Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή της 
Ένωσης να συµπλέει νοµικά και ουσιαστικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται στους διάφορους 
τοµείς της εξωτερικής δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης. 

(12) Οι ειδικοί στόχοι των µεµονωµένων πράξεων µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής 
της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών στη ∆ηµοκρατία της 
Κιργισίας. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή. 
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(13) Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η παροχή της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής της Ένωσης θα πρέπει να αντανακλούν τις βασικές αξίες και τους στόχους της 
πολιτικής της Ένωσης έναντι της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας. 

(14) Προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
της Ένωσης σε σχέση µε την παρούσα µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή, είναι 
απαραίτητο να λάβει η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης και 
καταπολέµησης της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που 
συνδέονται µε αυτή την οικονοµική συνδροµή. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλέψει η 
Επιτροπή τους κατάλληλους ελέγχους και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διασφαλίσει τους 
αρµόζοντες λογιστικούς ελέγχους. 

(15) Η αποδέσµευση της χρηµατοδοτικής συνδροµής της Ένωσης δεν θίγει τις εξουσίες της 
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής. 
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(16) Η διαχείριση της συνδροµής θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή. Για να εξασφαλισθεί 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή µπορούν να 
παρακολουθούν την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να τους 
ενηµερώνει τακτικά για τις εξελίξεις τις σχετικές µε τη µακροοικονοµική χρηµατοδοτική 
συνδροµή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα. 

(17) Προκειµένου να διασφαλισθούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, 
θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Οι αρµοδιότητες αυτές πρέπει 
να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών 
σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή5.  

(18) Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης θα συνδέεται µε όρους οικονοµικής 
πολιτικής που θα καθοριστούν σε µνηµόνιο συνεννόησης. Προκειµένου να εξασφαλιστούν 
οµοιόµορφες συνθήκες εφαρµογής και για λόγους αποτελεσµατικότητας, η Επιτροπή πρέπει να 
έχει την εξουσία να διαπραγµατευθεί τους εν λόγω όρους µε τις αρχές της Κιργισίας υπό την 
εποπτεία της επιτροπής των κρατών µελών που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Το γεγονός ότι η συνδροµή έχει περιορισµένο ανώτατο ύψος παρέχει τη δέουσα 
αιτιολόγηση που απαιτείται από τη δεύτερη πρόταση του άρθρου 2 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ώστε η έγκριση του µνηµονίου συνεννόησης να υπόκειται στη 
συµβουλευτική διαδικασία. 

(19) Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας εµπίπτει στην 
κατηγορία των «αναδυόµενων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών»· σύµφωνα µε την Παγκόσµια 
Τράπεζα, η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας αποτελεί µέρος της οµάδας των «οικονοµιών χαµηλού 
εισοδήµατος» και των «χωρών IDA» (χωρών του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανάπτυξης)· σύµφωνα 
µε το UN-OHRLLS6, η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας εµπίπτει στην κατηγορία των «περίκλειστων 
αναπτυσσόµενων χωρών»· σύµφωνα µε την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, η 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας περιλαµβάνεται στον κατάλογο των «άλλων χωρών χαµηλού 
εισοδήµατος». Συνεπώς, η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας θα πρέπει να θεωρείται αναπτυσσόµενη 
χώρα κατά την έννοια του άρθρου 208 ΣΛΕΕ, πράγµα που δικαιολογεί την επιλογή του άρθρου 
209 ΣΛΕΕ ως νοµικής βάσης για την παρούσα απόφαση. 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

1. Η Ένωση διαθέτει στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή, 
ανώτατου ποσού 30 εκατοµµυρίων ευρώ, µε σκοπό τη στήριξη της οικονοµικής 
σταθεροποίησης της χώρας και την κάλυψη των αναγκών του ισοζυγίου πληρωµών της, όπως 
προσδιορίζονται στο ισχύον πρόγραµµα του ∆ΝΤ. Από το ποσό αυτό, έως 15 εκατοµµύρια 
ευρώ θα διατεθούν µε τη µορφή δανείων και έως 15 εκατοµµύρια ευρώ µε τη µορφή 

                                                 
5 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
6 Γραφείο Ύπατου Εκπροσώπου του ΟΗΕ για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, τις περίκλειστες αναπτυσσόµενες 

χώρες και τα αναπτυσσόµενα µικρά νησιωτικά κράτη. 
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επιχορηγήσεων. Η αποδέσµευση της προτεινόµενης µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής εξαρτάται από την έγκριση του προϋπολογισµού του 2012 από την αρµόδια για 
τον προϋπολογισµό αρχή. H Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανειστεί τους αναγκαίους πόρους 
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηµατοδότηση της συνιστώσας του δανείου της 
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής της Ένωσης. Το δάνειο θα έχει µέγιστη 
διάρκεια 15 έτη. 

2. Η εκταµίευση της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής της Ένωσης γίνεται υπό τη 
διαχείριση της Επιτροπής κατά τρόπο συνεπή προς τις συµφωνίες ή τους διακανονισµούς που 
έχουν συµφωνηθεί µεταξύ του ∆ΝΤ και της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας και τις βασικές αρχές 
και στόχους οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που ορίζονται στη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης 
και Συνεργασίας ΕΕ-Κιργισίας και τη στρατηγική για την Κεντρική Ασία για την περίοδο 
2007-2013. Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική 
και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή για τις εξελίξεις στη διαχείριση της χρηµατοδοτικής συνδροµής 
και τους παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα. 

3. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθεται για δύο έτη, αρχής γενοµένης 
από την πρώτη ηµέρα µετά την έναρξη ισχύος του µνηµονίου συµφωνίας που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1. 

Άρθρο 2 

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία, µνεία της οποίας γίνεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2, εξουσιοδοτείται να συµφωνήσει µε τις αρχές της ∆ηµοκρατίας 
της Κιργισίας σχετικά µε τους όρους οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής πολιτικής που 
διέπουν τη χορήγηση µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής από την Ένωση, οι 
οποίοι πρόκειται να καθοριστούν σε µνηµόνιο συνεννόησης που θα περιλαµβάνει 
χρονοδιάγραµµα για την τήρησή τους (εφεξής «µνηµόνιο συνεννόησης»). Οι όροι αυτοί της 
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής πολιτικής που καθορίζονται στο µνηµόνιο συνεννόησης 
πρέπει να είναι συνεπείς µε τις συµφωνίες και τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 3. Οι εν λόγω όροι θα αποσκοπούν, ειδικότερα, στην ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας που σχετίζονται µε τη συνδροµή, 
περιλαµβανοµένων συγκεκριµένα των συστηµάτων διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών 
στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που 
σηµειώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών. Οι λεπτοµερείς χρηµατοδοτικοί όροι της 
συνδροµής καθορίζονται στις συµφωνίες δανειοδότησης και επιχορήγησης που πρόκειται να 
συναφθούν µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας.  

2. Κατά την υλοποίηση της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Επιτροπή παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθµίσεων χρηµατοδοτικής 
διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών και των µηχανισµών εσωτερικού και εξωτερικού 
ελέγχου της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας που σχετίζονται µε την υλοποίηση της εν λόγω 
συνδροµής και την τήρηση του συµφωνηθέντος χρονοδιαγράµµατος. 

3. Η Επιτροπή ελέγχει σε τακτά διαστήµατα εάν οι οικονοµικές πολιτικές της ∆ηµοκρατίας της 
Κιργισίας είναι σύµφωνες µε τους στόχους της µακροοικονοµικής συνδροµής της Ένωσης και 
εάν πληρούνται ικανοποιητικά οι συµφωνηθέντες όροι οικονοµικής πολιτικής. Στο πλαίσιο 
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αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκόσµια 
Τράπεζα και, εφόσον απαιτείται, µε την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή.  

Άρθρο 3 

1. Με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2, η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα διατεθεί από την Επιτροπή στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας σε δύο δόσεις, εκάστη 
των οποίων περιλαµβάνει µία συνιστώσα δανείου και µία συνιστώσα επιχορήγησης. Το ύψος 
εκάστης δόσης καθορίζεται στο µνηµόνιο συνεννόησης.  

2. Η Επιτροπή αποφασίζει για την εκταµίευση των δόσεων που εξαρτώνται από την 
ικανοποιητική υλοποίηση των όρων οικονοµικής πολιτικής που περιέχονται στο µνηµόνιο 
συνεννόησης. Η εκταµίευση της δεύτερης δόσης πραγµατοποιείται τουλάχιστον τρεις µήνες 
µετά την εκταµίευση της πρώτης δόσης. 

3. Τα ποσά της συνδροµής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα της 
∆ηµοκρατίας της Κιργισίας. Με την επιφύλαξη των όρων που πρόκειται να συµφωνηθούν στο 
µνηµόνιο συνεννόησης, περιλαµβανοµένης της επιβεβαίωσης των υπολειπόµενων 
δηµοσιονοµικών χρηµατοδοτικών αναγκών, τα ενωσιακά κονδύλια µπορεί να µεταβιβάζονται 
στο Υπουργείο Οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας ως τον τελικό αποδέκτη. 

Άρθρο 4 

1. Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που σχετίζονται µε την δανειακή συνιστώσα της 
συνδροµής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργούνται σε ευρώ µε την ίδια τοκοφόρο ηµεροµηνία 
και δεν συνεπάγονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση µεταβολή της διάρκειας, ούτε ανάληψη 
κινδύνων συναλλάγµατος ή επιτοκίου, ούτε ανάληψη άλλου εµπορικού κινδύνου. 

2. Η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, εφόσον ζητηθεί από τη ∆ηµοκρατία της 
Κιργισίας, προκειµένου να διασφαλίσει την προσθήκη στους όρους και τις προϋποθέσεις του 
δανείου ρήτρας πρόωρης εξόφλησης και την ύπαρξη ανάλογης ρήτρας στους όρους και τις 
προϋποθέσεις των δανειοληπτικών πράξεων.  

3. Κατόπιν αιτήµατος της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας, και εφόσον η συγκυρία επιτρέπει µείωση 
του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή µπορεί να αναχρηµατοδοτήσει το σύνολο ή µέρος του 
αρχικού δανείου ή να αναπροσαρµόσει τους αντίστοιχους χρηµατοδοτικούς όρους. Οι πράξεις 
αναχρηµατοδότησης ή αναπροσαρµογής διενεργούνται υπό τους όρους που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 και δεν έχουν ως αποτέλεσµα την παράταση της µέσης διάρκειας των 
οικείων δανείων, ούτε την αύξηση του οφειλόµενου κεφαλαίου κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής των πράξεων αναχρηµατοδότησης ή αναπροσαρµογής. 

4. Όλα τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν άµεσα από τις δανειοληπτικές και τις 
δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης βαρύνουν τη ∆ηµοκρατία της 
Κιργισίας.  

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή ενηµερώνονται 
για εξελίξεις που αφορούν τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. 
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Άρθρο 5 

Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση 
του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων7 και τους κανόνες εφαρµογής του. Ειδικότερα, το µνηµόνιο συνεννόησης, η συµφωνία 
δανειοδότησης και η συµφωνία επιχορήγησης που πρόκειται να συνοµολογηθούν µε τις αρχές της 
∆ηµοκρατίας της Κιργισίας προβλέπουν τη λήψη κατάλληλων µέτρων για την πρόληψη και 
καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών σε σχέση µε τη συνδροµή. Με 
σκοπό να εξασφαλισθεί µεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση και την εκταµίευση των κονδυλίων, το 
µνηµόνιο συνεννόησης, η συµφωνία δανειοδότησης και η συµφωνία επιχορήγησης προβλέπουν επίσης 
ότι η Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης, 
πραγµατοποιεί ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων. Τα ανωτέρω 
κείµενα προβλέπουν, επιπλέον, την πραγµατοποίηση λογιστικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση επιτόπιων λογιστικών ελέγχων. 

Άρθρο 6 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 7 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους, έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τη εφαρµογή της παρούσας απόφασης κατά το 
προηγούµενο έτος, που περιλαµβάνει αξιολόγηση αυτής της εφαρµογής. Στην έκθεση 
παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ των όρων της πολιτικής που καθορίζονται στο µνηµόνιο 
συνεννόησης, των τρεχουσών οικονοµικών και δηµοσιονοµικών επιδόσεων της ∆ηµοκρατίας 
της Κιργισίας και των αποφάσεων της Επιτροπής να εκταµιεύσει τις δόσεις της συνδροµής.  

2. Το αργότερο δύο έτη µετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 4, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 
έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης. 

                                                 
7 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1995/2006 

(ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σ. 1). 
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Άρθρο 8 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

,  

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

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

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

 1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.4. Στόχος(οι)  

 1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

 1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

 1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης  

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

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

 3.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

 3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

 3.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

1.1. Ονοµασία της πρότασης/πρωτοβουλίας  

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χορήγηση 
µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας 

1.2. Σχετικός(οί) τοµέας(είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆8 

Τοµέας πολιτικής: Τίτλος 01 – Οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις 

∆ραστηριότητα: 03 – ∆ιεθνείς οικονοµικές και χρηµατοδοτικές υποθέσεις 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική 
δράση9  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση αναπροσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η 
πρόταση/πρωτοβουλία  

«Προαγωγή της ευηµερίας πέρα από την ΕΕ» 

Ο κύριος σχετικός τοµέας δραστηριότητας της Γ∆ ECFIN είναι:  

Ανάπτυξη, παρακολούθηση και υλοποίηση της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής για τρίτες χώρες εταίρους, σε συνεργασία µε τους συναφείς διεθνείς 
χρηµατοδοτικούς 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» 

                                                 
8 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων. – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων. 
9 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆: ∆ιεθνείς Οικονοµικές και Χρηµατοδοτικές 
Σχέσεις, παγκόσµια διακυβέρνηση. 
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1.4.3. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις 

Η προτεινόµενη συνδροµή αποτελείται από δάνειο της ΕΕ ύψους 15 εκατοµµυρίων ευρώ και 
επιχορήγηση έως 15 εκατοµµύρια ευρώ προς τη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας (η επιχορήγηση 
πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί από τον Γενικό Προϋπολογισµό), µε σκοπό τη συµβολή στην 
εδραίωση µιας περισσότερο διατηρήσιµης κατάστασης του ισοζυγίου πληρωµών. Τόσο η 
δανειακή συνιστώσα όσο και η συνιστώσα επιχορήγησης της συνδροµής θα εκταµιευθούν σε 
δύο δόσεις. Η συνδροµή θα βοηθήσει τη χώρα να αντεπεξέλθει στα οικονοµικά και κοινωνικά 
προβλήµατα που αντιµετώπισε λόγω της εθνοτικής και πολιτικής βίας και των συνεπειών της 
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Επίσης, θα προωθήσει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
που αποσκοπούν στην αύξηση της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της 
διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών.  

Πραγµατοποιήθηκε εκ των προτέρων αξιολόγηση (βλέπε έγγραφο εργασίας που συνοδεύει 
την πρόταση της Επιτροπής) από τις υπηρεσίες της Επιτροπής τον Σεπτέµβριο-Οκτώβριο 
2011. Εξ αυτής προκύπτει ότι η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή της ΕΕ ήταν 
δικαιολογηµένη.  

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεις  

Οι αρχές, κυρίως το Υπουργείο Οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας, θα πρέπει να 
υποβάλλουν σε τακτική βάση έκθεση προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά µε σειρά 
δεικτών. Θα συντάξουν επίσης διεξοδική έκθεση περί της συµµόρφωσης µε τους 
συµφωνηθέντες όρους πολιτικής πριν από την εκταµίευση της δεύτερης δόσης της συνδροµής.  

Μετά την επιχειρησιακή αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών κυκλωµάτων και των διοικητικών 
διαδικασιών που θα πραγµατοποιηθεί στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας κατά την προετοιµασία 
της παρούσας πράξης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τη 
διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας θα υποβάλλει επίσης τακτική αναφορά επί των πτυχών που είναι 
συναφείς µε την παρακολούθηση της συνδροµής. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα βρίσκονται 
σε στενή συνεργασία µε το ∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα προκειµένου να επωφεληθούν 
από την πείρα και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι οργανισµοί αυτοί στη ∆ηµοκρατία 
της Κιργισίας.  

Η παρούσα πράξη θα αποτελέσει αντικείµενο εκ των υστέρων αξιολόγησης εντός δύο ετών 
από τη λήξη της περιόδου υλοποίησής της.  

Στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου προβλέπεται 
ετήσια έκθεση προς τα δύο αυτά θεσµικά όργανα, στην οποία ενσωµατώνεται εκτίµηση της 
υλοποίησης της παρούσας συνδροµής.  
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1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών  

Η εκταµίευση της συνδροµής θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική εφαρµογή της παρούσας 
τριετούς συµφωνίας που έχει συναφθεί µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας και του ∆ΝΤ 
στο πλαίσιο της διευρυµένης πιστωτικής διευκόλυνσης (ECF). Η Επιτροπή πρέπει να 
συµφωνήσει επιπλέον µε τις αρχές της Κιργισίας σε ορισµένους όρους πολιτικής που θα 
πρέπει να εκπληρωθούν πριν από την εκ µέρους της αποδέσµευση της δεύτερης δόσης. Τα εν 
λόγω µέτρα πολιτικής συνάδουν µε τις συµφωνίες που έχει συνάψει η ∆ηµοκρατία της 
Κιργισίας µε το ∆ΝΤ. Πριν από την αποδέσµευση της δεύτερης δόσης της συνδροµής, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνεργασία µε τις εθνικές αρχές, εξακριβώνουν την εκπλήρωση 
των όρων πολιτικής.  

1.5.1. Προστιθέµενη αξία της συµµετοχής της ΕΕ 

Η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας είναι η χώρα της περιοχής που έχει δεσµευθεί για δηµοκρατικές 
µεταρρυθµίσεις. Βοηθώντας τη χώρα να αντιµετωπίσει τον οικονοµικό κλονισµό που 
προκλήθηκε από την παγκόσµια ύφεση και τη σύγκρουση µεταξύ εθνοτήτων, η προτεινόµενη 
ΜΧΣ θα συµβάλει στην προώθηση της µακροοικονοµικής σταθερότητας, των οικονοµικών 
µεταρρυθµίσεων και της πολιτικής προόδου στη χώρα. Με τη συµπλήρωση των πόρων που 
διατίθενται από τους διεθνείς χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, την ΕΕ και τους λοιπούς 
δωρητές, συµβάλλει στη συνολική αποτελεσµατικότητα του πακέτου χρηµατοδοτικής 
στήριξης που συµφωνήθηκε από τη διεθνή κοινότητα δωρητών την εποµένη της κρίσης.  

Επιπλέον του δηµοσιονοµικού αντίκτυπου της ΜΧΣ, το προτεινόµενο πρόγραµµα θα 
δυναµώσει τη µεταρρυθµιστική δέσµευση της κυβέρνησης και τη βούλησή της για στενότερες 
σχέσεις µε την ΕΕ. Το αποτέλεσµα αυτό θα επιτευχθεί, µεταξύ άλλων, µε την επιβολή 
κατάλληλων όρων για την εκταµίευση της συνδροµής. Σε ευρύτερο πλαίσιο, το πρόγραµµα θα 
δώσει στις άλλες χώρες της περιοχής το σήµα ότι η ΕΕ είναι έτοιµη να στηρίξει χώρες όπως η 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας, που επιλέγουν µια σαφή κατεύθυνση προς τον εκδηµοκρατισµό 
και τις πολιτικές µεταρρυθµίσεις, όταν αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες.  

1.5.2. ∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος 

Πρόσφατες εξωτερικές αξιολογήσεις προγραµµάτων µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής καταδεικνύουν ότι η πρακτική της εκλογής περιορισµένου αριθµού καθοριστικών 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων υπήρξε επιτυχής και συνιστούν τη συνέχιση της πρακτικής 
αυτής µε κατάλληλη παρακολούθηση και τη διατήρηση του πολιτικού διαλόγου καθόλη την 
περίοδο υλοποίησης της συνδροµής.  

1.5.3. Συνοχή και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα 

Η ΕΕ περιλαµβανόταν στους κυριότερους δωρητές στη διάσκεψη δωρητών του Ιουλίου του 
2010 και υποσχέθηκε 117,9 εκατ. ευρώ για στήριξη σε ορισµένους κρίσιµους τοµείς. Ένα 
µέρος αυτών των αναλήψεων υποχρεώσεων προήλθε από µέσα έκτακτης ανάγκης (όπως το 
µέσο σταθερότητας – IfS – και η ανθρωπιστική βοήθεια της ECHO). Ένα άλλο µέρος, 
προερχόµενο κυρίως από πιστώσεις στο πλαίσιο του µέσου αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) 
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και πιστώσεις στο πλαίσιο ορισµένων θεµατικών γραµµών του προϋπολογισµού, αφορούσε 
την αύξηση και την επιτάχυνση των εκταµιεύσεων στο πλαίσιο ήδη εγκεκριµένων 
προγραµµάτων/σχεδίων. Η συνδροµή επικεντρώνεται κυρίως στην αγροτική ανάπτυξη και 
στον γεωργικό τοµέα, στον τοµέα της εκπαίδευσης, στην κοινωνική ασφάλιση και τις νοµικές 
µεταρρυθµίσεις. Η στήριξη που παρέχεται υπό το DCI περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα στήριξης 
τοµεακής πολιτικής (ΠΣΤΠ) ύψους 33 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011 – 2013 για τη 
στήριξη µεταρρυθµίσεων στην κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και τη διαχείριση των 
δηµόσιων οικονοµικών. Η καθοριστική προστιθέµενη αξία της ΜΧΣ σε σύγκριση µε άλλα 
ενωσιακά µέσα θα είναι η δηµιουργία ενός σταθερού µακροοικονοµικού πλαισίου, 
συµπεριλαµβανοµένης της προαγωγής διατηρήσιµου ισοζυγίου πληρωµών και διατηρήσιµης 
δηµοσιονοµικής κατάστασης, και ενός κατάλληλου πλαισίου για διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις.  

Η ΜΧΣ δεν έχει χαρακτήρα τακτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής ούτε προορίζεται για τη 
στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών στις οποίες χορηγείται. Η 
ΜΧΣ πρόκειται να διακοπεί µόλις η κατάσταση των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας 
επανέλθει σε διατηρήσιµη τροχιά. Στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν τα κανονικά µέσα 
συνδροµής συνεργασίας της ΕΕ, ιδίως η άµεση δηµοσιονοµική στήριξη που προβλέπεται 
δυνάµει του µηχανισµού για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ). 

Η ΜΧΣ θα πρέπει επίσης να είναι συµπληρωµατική των παρεµβάσεων των διεθνών 
χρηµατοδοτικών οργανισµών, ιδιαίτερα δε των στηριζόµενων από το ∆ΝΤ προγραµµάτων 
προσαρµογής και µεταρρυθµίσεων. Η µακροοικονοµικής φύσεως συνδροµή εκταµιεύεται 
µόνον εφόσον πληρούνται οι όροι οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής πολιτικής.  

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

X Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

– X Ισχύς πρότασης/πρωτοβουλίας: 2 έτη από την έναρξη ισχύος του µνηµονίου 
συνεννόησης, µνεία του οποίου γίνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της προτεινόµενης 
απόφασης. 

– X ∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος από το 2012 έως το 2014 (τροφοδότηση του ταµείου 
εγγυήσεων και εκ των υστέρων αξιολόγηση) 

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 

– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 
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1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης10  

X Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή 

 Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

–  εκτελεστικούς οργανισµούς  

–  οργανισµούς που συγκροτούνται από τις Κοινότητες11  

–  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 διευκρινιστεί) 

                                                 
10 Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό 

είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
11 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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Παρατηρήσεις  

Θα επιδιωχθεί η ενεργός συνεργασία από τα γραφεία της ΕΥΕ∆ και τις Αντιπροσωπείες της ΕΕ για την 
παρακολούθηση της συνδροµής. 

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς  

Η παρούσα ενίσχυση είναι µακροοικονοµικής φύσεως και έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι 
συµβατή µε το οικονοµικό πρόγραµµα που στηρίζει το ∆ΝΤ. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα 
παρακολουθούν την πορεία της δράσης µε βάση δείκτες προόδου όσον αφορά την εφαρµογή 
της ρύθµισης ECF και των ειδικών µέτρων µεταρρύθµισης που θα συµφωνηθούν µε τις αρχές 
της Κιργισίας σε µνηµόνιο συνεννόησης. Οι αρχές, κυρίως το Υπουργείο Οικονοµικών, θα 
πρέπει να υποβάλλουν αναφορά σε τριµηνιαία βάση προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
σχετικά µε την εξέλιξη σειράς δεικτών και αναλυτική έκθεση συµµόρφωσης πριν από την 
εκταµίευση της δεύτερης δόσης της συνδροµής.  

Μετά την επιχειρησιακή αξιολόγηση των χρηµατοδοτικών κυκλωµάτων και των διοικητικών 
διαδικασιών που θα πραγµατοποιηθεί στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας κατά την προετοιµασία 
της παρούσας πράξης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τη 
διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας θα υποβάλλει επίσης τακτική αναφορά επί των πτυχών που είναι 
συναφείς µε την παρακολούθηση της συνδροµής. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα βρίσκονται 
σε στενή συνεργασία µε το ∆ΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα προκειµένου να επωφεληθούν 
από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι οργανισµοί αυτοί στη ∆ηµοκρατία της 
Κιργισίας.  

Στην πρόταση απόφασης του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπεται η 
υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τα δύο αυτά θεσµικά όργανα, περιλαµβάνουσα εκτίµηση της 
υλοποίησης της παρούσας συνδροµής. Επιπλέον, προγραµµατίζεται η διενέργεια ανεξάρτητης 
εκ των υστέρων αξιολόγησης από την Επιτροπή ή τους δεόντως εντεταλµένους εκπροσώπους 
της εντός δύο ετών από τη λήξη της περιόδου εφαρµογής.  

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Εντοπισθέντες κίνδυνοι  

Υπάρχουν πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι πολιτικής και πολιτικοί κίνδυνοι συνδεδεµένοι µε 
την παρούσα πράξη µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής.  

Υπάρχει κίνδυνος η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή, η οποία δεν καλύπτει 
συγκεκριµένες δαπάνες (σε αντίθεση µε την χρηµατοδότηση έργων, για παράδειγµα), να 
χρησιµοποιηθεί παρατύπως. Γενικά, ο κίνδυνος αυτός συνδέεται µε παράγοντες όπως η 
ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, η ποιότητα των συστηµάτων διαχείρισης και των 
διοικητικών διαδικασιών, οι λειτουργίες ελέγχου και επιτήρησης στα χρηµατοοικονοµικά 
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κυκλώµατα, η ασφάλεια των συστηµάτων ΤΠ και οι επαρκείς ικανότητες εσωτερικού και 
εξωτερικού ελέγχου.  

Όσον αφορά τους κινδύνους πολιτικής, η κύρια παραδοχή είναι ότι η κυβέρνηση της 
∆ηµοκρατίας της Κιργισίας θα παραµείνει προσηλωµένη στην δηµοσιονοµική εξυγίανση και 
στη συµµόρφωση µε τη συµφωνία µε το ∆ΝΤ. Αυτό θα επικυρωθεί µε βάση την τακτική 
παρακολούθηση από το ∆ΝΤ δεικτών επιδόσεων και διαρθρωτικών οροσήµων. Υπάρχει 
ωστόσο κίνδυνος µη συµµόρφωσης της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Κιργισίας µε τους 
όρους του προγράµµατος του ∆ΝΤ, καθώς η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος 
ενδέχεται να αποδειχθεί δυσχερέστερη απ’ ό,τι προβλεπόταν και να αλλάξουν οι πολιτικές 
καταστάσεις. Επίσης, η ∆ηµοκρατία της Κιργισίας εξακολουθεί να είναι ευπαθής σε 
δυσµενείς µεταβολές των εµπορικών συνθηκών λόγω πιθανών εξωγενών πληγµάτων. 
Ωστόσο, οι αρχές έχουν δείξει ισχυρή δέσµευση να συνεργαστούν µε τους διεθνείς 
χρηµατοδοτικούς οργανισµούς για την υλοποίηση του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων. Το 
ικανοποιητικό ιστορικό στο πλαίσιο της παλαιότερης βραχυπρόθεσµης δράσης του ∆ΝΤ στην 
Κιργισία υπόσχεται ευνοϊκή προοπτική στο θέµα αυτό. 

Άλλοι κίνδυνοι συνδέονται µε πιθανή αναζωπύρωση της έντασης µεταξύ εθνοτήτων και της 
πολιτικής αστάθειας. Στη χώρα διοργανώθηκαν προεδρικές εκλογές στις 30 Οκτωβρίου του 
2011, που διεξήχθησαν ειρηνικά και τελούσαν υπό τον έλεγχο των παρατηρητών της διεθνούς 
αποστολής για την παρακολούθηση των εκλογών. Οι πολιτικοί κίνδυνοι παραµένουν 
διαχειρίσιµοι, δεδοµένων των πρόσφατων εντυπωσιακών προσπαθειών των αρχών της 
Κιργισίας για την εγκαθίδρυση νόµιµων δηµοκρατικών θεσµών. 

2.2.2. Προβλεπόµενη(ες) µέθοδος(οι) ελέγχου  

Η µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή υπόκειται στις διαδικασίες εξακρίβωσης και 
ελέγχου υπό την ευθύνη της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν θέσει σε εφαρµογή ένα µόνιµο πρόγραµµα επιχειρησιακών 
αξιολογήσεων των χρηµατοδοτικών κυκλωµάτων και των διοικητικών διαδικασιών σε όλες 
τις τρίτες χώρες στις οποίες χορηγείται µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού 
που διέπει τον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Λαµβάνονται επίσης 
υπόψη τα συµπεράσµατα διαθέσιµων αξιολογήσεων διασφάλισης του ∆ΝΤ και άλλων 
συναφών αναφορών του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας.  

Στη ∆ηµοκρατία της Κιργισίας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα διενεργήσουν, µε τη βοήθεια 
δεόντως εντεταλµένων εξωτερικών εµπειρογνωµόνων, επιχειρησιακή αξιολόγηση των 
χρηµατοδοτικών κυκλωµάτων και των διοικητικών διαδικασιών του Υπουργείου 
Οικονοµικών και της Εθνικής Τράπεζας της χώρας. Η επισκόπηση αυτή θα καλύψει τοµείς 
όπως η διάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών, η διαχείριση και ο έλεγχος των κεφαλαίων, 
η ασφάλεια των συστηµάτων πληροφορικής, η δυνατότητα εσωτερικού και εξωτερικού 
ελέγχου, καθώς και η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας.  
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Η προτεινόµενη νοµική βάση για τη µακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή στη 
∆ηµοκρατία της Κιργισίας περιλαµβάνει µια διάταξη για τα µέτρα πρόληψης της απάτης. Τα 
µέτρα αυτά θα διευκρινιστούν περαιτέρω µνηµόνιο συνεννόησης. Προβλέπεται ότι η 
συνδροµή θα εξαρτάται από ορισµένους συγκεκριµένους όρους πολιτικής, ιδίως στον τοµέα 
της διαχείρισης των δηµοσίων οικονοµικών, µε σκοπό την ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.  

Επιπλέον, η Επιτροπή σκοπεύει να δώσει έµφαση στις µεταρρυθµίσεις κατά τη διαχείριση των 
δηµοσίων οικονοµικών στους όρους πολιτικής οι οποίοι συνοδεύουν την παρούσα πράξη.  
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

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

• Υφιστάµενες γραµµές δαπανών του προϋπολογισµού  

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος  
δαπάνης Συνεισφορά  Τοµέας του 

πολυετούς 
δηµοσιονο

µικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Περιγραφή………………………...……….] 

∆Π/Μ∆Π 
(12) 

χωρών 
της 

ΕΖΕΣ13  

υποψηφίων 
για ένταξη 
χωρών14 

τρίτων 
χωρών 

µε την έννοια του 
άρθρου 18(1)(αα) 

του ∆ηµοσιονοµικού 
Κανονισµού  

4 
01 03 02  

Μακροοικονοµική συνδροµή  
∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

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. Σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό, τα δάνεια 
βασίζονται στο οφειλόµενο ποσό στο τέλος του έτους. 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 το έτος "ν" στο προσχέδιο προϋπολογισµού του έτους "ν+1" και καταβάλλεται 
πραγµατικά µε µια πράξη στην αρχή του έτους "ν+1" από το κονδύλιο «Τροφοδότηση του 
Ταµείου Εγγυήσεων» (γραµµή 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% (1,35 εκατ. ευρώ κατ' ανώτατο όριο) του πραγµατικά 
εκταµιευθέντος ποσού.  

Τα κονδύλια του προϋπολογισµού (µε την εγγραφή "π.υ."), που αντικατοπτρίζουν την 
εγγύηση του προϋπολογισµού για το δάνειο (15 εκατ. ευρώ), θα ενεργοποιηθούν µόνο σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης. ∆εν αναµένεται η κατάπτωση της εγγύησης του 
προϋπολογισµού.  

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία: όχι 

                                                 
12 ∆Π= διαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π= µη διαχωριζόµενες πιστώσεις. 
13 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.  
14 Υποψήφιες χώρες και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, δυνάµει υποψήφιες χώρες από τα ∆υτικά Βαλκάνια. 



 

EL 30   E

3.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στις δαπάνες  

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  4 Η ΕΕ ως παγκόσµιος εταίρος 

 

Γ∆: ECFIN 

  
Έτος 
N15 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… Να εισαχθούν όσα έτη 
χρειάζονται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
των επιπτώσεων (Πρβλ. σηµείο 

1.6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις          

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 15       15 Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού:

 01 03 02  Πληρωµές (2) 15       15 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1a)   1,35     1,35 Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού:

 01 04 01 14 Πληρωµές (2a)   1,35     1,35 
Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηµατοδοτούµενες
 από το κονδύλιο για ειδικά προγράµµατα16          

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (3) 0,03  0,15     0,18 Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού:

 01 03 02  Πληρωµές (3a) 0,03  0,15     0,18 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

=1+1a 
+3 15,03  1,50     16,53 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 

για την Γ∆ ECFIN 
Πληρωµές =2+2a 15,03  1,50     16,53 

                                                 
15 Έτος Ν είναι το έτος έναρξης της εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας (2012). 
16 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση 

έρευνα. 
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+3a 

 
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4)         

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων  
Πληρωµές (5)         

 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως που 
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο συγκεκριµένων 
προγραµµάτων  

(6)         

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 15,03  1,50     16,53 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 

του ΤΟΜΕΑ 4 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές =5+ 6 15,03  1,50     16,53 
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου:  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 

  
Έτος 

N 
Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… Να εισαχθούν όσα έτη 
χρειάζονται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
των επιπτώσεων (Πρβλ. σηµείο 

1.6)  

ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: ECFIN 
 Ανθρώπινοι πόροι 0,038 0,013 0,013     0,064 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες 0,025 0,005 0,010     0,040 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ ECFIN Πιστώσεις  0,063 0,018 0,023     0,104 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων 
= Σύνολο πληρωµών) 

0,063 0,018 0,023     0,104 

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 

  
Έτος 
N17 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… Να εισαχθούν όσα έτη 
χρειάζονται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
των επιπτώσεων (Πρβλ. σηµείο 

1.6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
Αναλήψεις υποχρεώσεων 15,093 0,018 1,523     16,634 

                                                 
17 Έτος Ν είναι το έτος έναρξης της εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
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των ΤΟΜΕΩΝ 1έως 5 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου  Πληρωµές 15,093 0,018 1,523     16,634 
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3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

  Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… Να εισαχθούν όσα έτη χρειάζονται, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (Πρβλ. 

σηµείο 1.6) 
ΣΥΝΟΛΟ 

AΠOTEΛΕΣΜATA 

διορισµός 
τόχων και 
των 
λεσµάτων  

 

 
Είδος 

αποτελέσµατος18 

Μέσο κόστος 
του 

αποτελέσµατος Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν Κόστος 

Α
ρι
θµ
ός

 
απ
οτ
ελ
εσ

µά
τω
ν Κόστος 

Συνολικός 
αριθµός 

αποτελεσµάτων 

Συνολικ
κόστος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 119…                 

τέλεσµα 1 Εκταµιεύσεις 
επιχορηγήσεων 

7,5 2 15             2 15 

τέλεσµα 2 Επιχειρησιακή 
αξιολόγηση 

0,03 1 0,03             1 0,03 

τέλεσµα 3 Εκ των υστέρων 
αξιολόγηση 

0,15     1 0,15         1 0,15 

τέλεσµα 4 Τροφοδότηση 
του ταµείου 
εγγυήσεων 

1,35     1 1,35         1 1,35 

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1 3 15,03   2 1,50         5 16,53

                                                 
18 Τα αποτελέσµατα είναι προϊόντα και υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν (π.χ.: π. χ. αριθµός χρηµατοδοτούµενων ανταλλαγών φοιτητών, χιλιόµετρα οδών που 

κατασκευάστηκαν, κ.λπ.). 
19 Όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.4.2. «Ειδικός(οί) στόχος(οι) …» 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 3 15,03   2 1,50         5 16,53
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3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως 

3.2.3.1. Σύνοψη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω: 

Εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 
Έτος 
N 20 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… Να εισαχθούν όσα έτη 
χρειάζονται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια των 
επιπτώσεων (Πρβλ. σηµείο 1.6) 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

        

Ανθρώπινο 
δυναµικό  0,038 0,013 0,013     0,064 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  0,025 0,005 0,010     0,040 

Μερικό σύνολο του 
ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

0,063 0,018 0,023     0,104 

 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 521 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου  

        

Ανθρώπινο 
δυναµικό          

Άλλες δαπάνες 
διοικητικού 
χαρακτήρα 

        

Μερικό σύνολο 
εκτός ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

        

 

                                                 
20 Έτος Ν είναι το έτος έναρξης της εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
21 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρµογής προγραµµάτων ή/και δράσεων 

της ΕΕ (πρώην γραµµές «BA»), έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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ΣΥΝΟΛΟ 0,063 0,018 0,023     
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3.2.3.2. Εκτιµώµενες απαιτήσεις ανθρωπίνων πόρων  

–  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) 

 

Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… Να εισαχθούν όσα έτη 
χρειάζονται, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η 

διάρκεια του αντίκτυπου 
(Πρβλ. σηµείο 1.6) 

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

XX 01 01 01 (Στη έδρα ή στα γραφεία 
αντιπροσωπείας της Επιτροπής) 0,3 0,1 0,1     

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)        

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)        

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)22 

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

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

- στις έδρες24        
XX 01 04 yy 23 

- σε αντιπροσωπείες        

XX 01 05 02 (ΣΥ, ΠΥ, ΑΕΕ - έµµεση έρευνα)        

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

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστεί)        

ΣΥΝΟΛΟ 0,3 0,1 0,1     

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη διατεθεί για 
τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας της Γ∆ και θα 
συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που µπορεί να διατεθούν στην 
αρµόδια για τη διαχείριση της δράσης Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και µε βάση 
τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. 

                                                 
22 CA = Συµβασιούχος υπάλληλος, INT = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), JED= «Jeune Expert en 

Délégation» (Νεαρός εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία), LA = Τοπικός υπάλληλος, SNE = Αποσπασµένος 
εθνικός εµπειρογνώµονας. 

23 Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές «BA»). 
24 Κυρίως για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 
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Το κόστος του απαιτούµενου προσωπικού εκτιµάται στη βάση του 30% των ετήσιων δαπανών για 
έναν υπάλληλο βαθµού AD5 – AD12. 

Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι Προετοιµασία του Μνηµονίου Συνεννόησης, των συµφωνιών δανειοδότησης και µη 
επιστρεπτέας επιχορήγησης, επαφές µε αρχές και ∆ΧΟ, επαφές µε εξωτερικούς 
εµπειρογνώµονες για την επιχειρησιακή αξιολόγηση και την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση, πραγµατοποίηση αποστολών επιθεώρησης και σύνταξη εκθέσεων του 
προσωπικού της Επιτροπής, προετοιµασία διαδικασιών της Επιτροπής σχετικά µε τη 
διαχείριση της συνδροµής. 

Εξωτερικό προσωπικό  

 

3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο  

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

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

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιµοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την 
αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου25. 

3.2.5. Συνεισφορές τρίτων  

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτους  

3.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στα έσοδα  

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα. 

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

–  στους ιδίους πόρους  

–  στα διάφορα έσοδα 

                                                 
25 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 


