
EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 25.7.2013 
COM(2013) 560 final
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Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την 
περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από 
την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, επομένως, να παρασχεθούν στη Γαλλία, στην Ιταλία και 
στην Ισπανία 100 εκατ. ευρώ, 30 εκατ. ευρώ και 20 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, ως πρόσθετες 
αναλήψεις υποχρεώσεων στις χορηγήσεις τους από το ΕΚΤ για το 2013. Ωστόσο, δεδομένου 
ότι τα ποσά στον κανονισμό εκφράζονται σε τιμές του 2004, τα αντίστοιχα ποσά που 
αναφέρονται στον κανονισμό ανέρχονται συνολικά σε 126 εκατ. ευρώ, ως εξής: 84 εκατ. 
ευρώ για τη Γαλλία, 17 εκατ. ευρώ για την Ισπανία και 25 εκατ. ευρώ για την Ιταλία.

Η αντιστάθμιση θα χορηγηθεί από την περίοδο 2007-2013 με τα ποσά που διατέθηκαν από το 
μέσο ευελιξίας.

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Δεν έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες.

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 18 σχετικά με τους συνολικούς πόρους, το άρθρο 19 
σχετικά με τους πόρους που διατίθενται για το στόχο σύγκλισης, το άρθρο 20 σχετικά με τους 
πόρους που διατίθενται για τον στόχο περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης 
και το άρθρο 75 σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού. Προτείνεται 
επίσης να τροποποιηθεί το παράρτημα I για την ετήσια κατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων και το παράρτημα ΙΙ σχετικά με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την 
κατανομή των πόρων.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συνολικά 150 εκατομμύρια ευρώ θα προστεθούν στις αναλήψεις υποχρεώσεων 2013 που 
διατίθενται στο ΕΚΤ για την Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.
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2013/0271 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
177,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 

περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα που 
προκύπτουν από την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων. 

(2) Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013 θεωρήθηκε ότι πρέπει να 
βρεθεί μια δημοσιονομική λύση για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων για 
εκείνα τα κράτη μέλη που θίγονται περισσότερο, και συγκεκριμένα τη Γαλλία, την 
Ιταλία και την Ισπανία.

(3) Έχοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση, προκειμένου να ενισχυθεί η 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης και ως συμβολή στην 
ιδιαίτερη προσπάθεια που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι ειδικές περιπτώσεις 
της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, καθώς και της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού στα εν λόγω κράτη μέλη, θα πρέπει να αυξηθούν οι 
ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τα τρία αυτά κράτη μέλη για το 
έτος 2013.

(4) Για τον καθορισμό των ποσών που διατίθενται στα κράτη μέλη στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20063, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι διατάξεις οι 
οποίες καθορίζουν το σύνολο των πόρων των ταμείων για τους τρεις στόχους στους 
οποίους συνεισφέρουν και το παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού για τη θέσπιση 

                                               
1 ΕΕ C της, […], […], σ. […].
2 ΕΕ C της, […], […], σ. […].
3 Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 , περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, 
σ. 25).
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των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται για τις ενδεικτικές ετήσιες 
κατανομές των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά κράτη μέλη. 

(5) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της αύξησης των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων για το έτος 2013 και να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ικανότητα απορρόφησης από μέρους 
των κρατών μελών όσον αφορά τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» των ταμείων.

(6) Για να υπάρξει επαρκής χρόνος προκειμένου να προκύψουν οφέλη για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα από τις εν λόγω πρόσθετες χορηγήσεις, είναι επίσης 
αναγκαίο να παραταθεί η λήξη της προθεσμίας για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα που πρόκειται να 
επωφεληθούν από τα νέα ποσά που προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(7) Δεδομένου ότι αυτές οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αφορούν το έτος 2013, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως.

(8) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 θα πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί 
αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 τροποποιείται ως εξής:
(1) Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής

α) Στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«Οι πόροι που διατίθενται για ανάληψη υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την περίοδο 2007 
έως 2013, ανέρχονται σε 308 542 551 107 ευρώ σε τιμές 2004 σύμφωνα με την ετήσια 
ανάλυση που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι.»

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«3. Τα ποσά που αναφέρονται στα σημεία 12 έως 30 και 32 του παραρτήματος ΙΙ 
περιλαμβάνονται στα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21 και προσδιορίζονται 
επακριβώς στα έγγραφα προγραμματισμού.»
(2) Τα άρθρα 19 και 20 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 19 
Πόροι για τον στόχο «Σύγκλιση» 

Οι συνολικοί πόροι για τον στόχο «Σύγκλιση» ανέρχονται στο 81,53% των πόρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (δηλ. συνολικά σε 251 543 760 146 ευρώ) και 
κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών ως εξής: 
α) 70,50% (δηλαδή συνολικά 177 338 880 991 ευρώ) για τη χρηματοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1, με χρήση του επιλέξιμου πληθυσμού, της περιφερειακής 
ευημερίας, της εθνικής ευημερίας και του ποσοστού ανεργίας, ως κριτηρίων για τον 
υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος
β) 4,98% (δηλαδή συνολικά 12 521 289 405 ευρώ) για τη μεταβατική και ειδική στήριξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, με χρήση του επιλέξιμου πληθυσμού, της 
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περιφερειακής ευημερίας, της εθνικής ευημερίας και του ποσοστού ανεργίας ως κριτηρίων 
για τον υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος
γ) 23,23% (δηλαδή συνολικά 58 433 589 750 ευρώ) για τη χρηματοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 2, με χρήση του πληθυσμού, της εθνικής ευημερίας και της έκτασης 
ως κριτηρίων για τον υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος

δ) 1,29% (δηλ. συνολικά 3 250 000 000 ευρώ) για τη μεταβατική και ειδική στήριξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3. 

Άρθρο 20
Πόροι για τον στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»

Οι συνολικοί πόροι για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 
ανέρχονται στο 15,96% των πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (δηλ. 
συνολικά σε 49 239 337 841 ευρώ) και κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών ως 
εξής:

α) 78,91% (δηλαδή συνολικά 38 854 031 211 ευρώ) για τη χρηματοδότηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 6, με χρήση του επιλέξιμου πληθυσμού, της περιφερειακής ευημερίας, του 
ποσοστού ανεργίας, του ποσοστού απασχόλησης και της πυκνότητας του πληθυσμού ως 
κριτηρίων για τον υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος και

β) 21,09% (δηλ. συνολικά 10 385 306 630 ευρώ) για τη μεταβατική και ειδική στήριξη που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, με χρήση του επιλέξιμου πληθυσμού, της 
περιφερειακής ευημερίας, της εθνικής ευημερίας και του ποσοστού ανεργίας ως κριτηρίων 
για τον υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος.»

(3) Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«Οι συνολικοί πόροι για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ανέρχονται στο 2,51% 
των πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (δηλ. συνολικά σε 7 759 453 120 
ευρώ). Οι πόροι αυτοί, εξαιρουμένου του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 22 του 
παραρτήματος ΙΙ, κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών ως εξής:»

(4) Στο άρθρο 75, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1β
«1β. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αναλήψεις υποχρεώσεων του 
προϋπολογισμού για τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 32 του παραρτήματος ΙΙ 
πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.»

(5) Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ετήσια κατανομή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την περίοδο 2007 έως 2013
(που αναφέρονται στο άρθρο 18)

(ευρώ, τιμές 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

42 863 000 
000

43 318 000 
000

43 862 000 
000

43 860 000 
000

44 073 000 
000

44 723 000 
000

45 843 551 
107

(6) Στο παράρτημα II, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος

«32. Για το έτος 2013, θα διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 125 513 290 ευρώ στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ ως εξής: 83 675 527 ευρώ θα διατεθούν για τη Γαλλία, 25 102 658 θα 
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διατεθούν για την Ιταλία και 16 735 105 θα διατεθούν για την Ισπανία.». 
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη 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.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2. Τομέας (-είς) πολιτικής που αφορά η δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ
1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4. Στόχος (-οι) 
1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος 
1.7. Προβλεπόμενος -(-οι) τρόπος (-οι) διαχείρισης

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

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

3.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες
3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντίκτυπου στις δαπάνες

3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις
3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

3.3. Εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη
χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1.2. Τομέας (-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ4

Περιφερειακή πολιτική· Δραστηριότητα ΠΒΔ 13.03

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις· Δραστηριότητα ΠΒΔ 04.02

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση
 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση σύμφωνα με πιλοτική/προπαρασκευαστική 
δράση5

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την επέκταση υπάρχουσας δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση που ανακατευθύνεται προς νέα δράση
1.4. Στόχος (-οι)

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

1.4.2. Ειδικός (-οί) στόχος (-οι) και σχετική (-ές) δραστηριότητα (-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ 

Ειδικός στόχος αριθ.

Σχετική(-ές) δραστηριότητα (ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

                                               
4 ΔΒΔ: Διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων — ΠΒΔ: Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
5 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του Δημοσιονομικού κανονισμού.
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1.4.3. Αναμενόμενο (-α) αποτέλεσμα (-τα) και αντίκτυπος

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία στους 
στοχευόμενους δικαιούχους/ομάδες.

1.4.4. Δείκτες αποτελεσμάτων και αντίκτυπου
Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της 
πρότασης/πρωτοβουλίας.
1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1. Απαίτηση (-εις) που πρέπει να πληρούται(-νται) βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα

Ειδικές περιπτώσεις ανεργίας, ιδίως ανεργίας των νέων καθώς και φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της ΕΕ. Βραχυπρόθεσμη(-ες) ή 
μακροπρόθεσμη(-ες) ανάγκη(-ες) προς κάλυψη 

Η πρόταση θα ενισχύσει τις υφιστάμενες πιστώσεις του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση των 
προαναφερόμενων απαιτήσεων

1.5.3. Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Χωρίς αντικείμενο

1.5.4. Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Το πρόσθετο ποσό θα ενισχύσει τον τρέχοντα προϋπολογισμό του ΕΚΤ
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1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

  Πρόταση/πρωτοβουλία ισχύουσα από την ημερομηνία έκδοσης του 
κανονισμού έως την ημερομηνία έγκρισης των προγραμμάτων

  Δημοσιονομικός αντίκτυπος από το 2013 έως το 2017 
 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

 Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

 Και στη συνέχεια λειτουργία σε πλήρη κλίμακα.

1.7. Προβλεπόμενος (-οι) τρόπος (-οι) διαχείρισης6

Για τον προϋπολογισμό του 2013 
 Άμεση κεντρική διαχείριση από την Επιτροπή 
 Έμμεση κεντρική διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων υλοποίησης σε:

  Εκτελεστικούς οργανισμούς

  Φορείς που έχουν συσταθεί από τις κοινότητες7

  Εθνικούς δημόσιους οργανισμούς/οργανισμούς με αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας

  Πρόσωπα επιφορτισμένα με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων δυνάμει 
του τίτλου V της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προσδιορίζονται στην 
αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του Δημοσιονομικού 
κανονισμού

 Από κοινού διαχείριση με τα κράτη μέλη 
 Αποκεντρωμένη διαχείριση με τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (να προσδιοριστούν)
 Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα 

«Παρατηρήσεις».

Από τον προϋπολογισμό του 2014
 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

  Από τις γενικές διευθύνσεις της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της 
στα γραφεία εκπροσώπησης στην Ένωση· 

  Από τους εκτελεστικούς οργανισμούς· 
 Από κοινού διαχείριση με τα κράτη μέλη
 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων υλοποίησης σε:

  Τρίτες χώρες ή τους φορείς που αυτές υποδεικνύουν·

  Διεθνείς οργανισμούς και τους οργανισμούς τους (να προσδιοριστούν)·

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

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

7 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού.
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  ΕΤΕπ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

  Φορείς αναφερόμενους στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

  Οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

  Φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας 
στο βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

  Φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους και στους 
οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
και παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

  Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών στο 
πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ σύμφωνα με τον τίτλο V της ΣΕΕ και αναφέρονται στη 
σχετική βασική νομοθετική πράξη.

 Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα 
«Σχόλια».



EL 13 EL

2. ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1. Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού 1083/2006

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1. Διαπιστωμένος(-οι) κίνδυνος(-οι).
2.2.2. Πληροφορίες σχετικά με το εσωτερικό σύστημα ελέγχου που θεσπίζεται

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού 1083/2006 

2.2.3. Εκτίμηση του κόστους και του οφέλους των ελέγχων και της εκτίμησης του 
προσδοκώμενου επίπεδου του κινδύνου σφάλματος. 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού 1083/2006 

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού 1083/2006
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

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

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

Γραμμή του προϋπολογισμού
Είδος 

δαπάνης Συνεισφορά 

Τομέας 
του 

πολυετο
ύς 

δημοσιο
νομικού 
πλαισίου

Διαχ./Μ
η διαχ. 8

Από 
χώρες 
ΕΖΕΣ9

Από 
υποψήφι

ες 
χώρες10

Από 
τρίτες 
χώρες

Κατά την 
έννοια του 
άρθρου 21 

παράγραφος 
2 στοιχείο 

β) του 
δημοσιονομι

κού 
κανονισμού 

1β
EΚΤ – Σύγκλιση 04 02 17

Διαχ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

1β EΚΤ- Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα 04 02 19 Διαχ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

 Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία: ΟΧΙ
Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραµµών του 
προϋπολογισμού.

Γραμμή του προϋπολογισμού
Είδος 

δαπάνης Συνεισφορά 

Τομέας 
του 

πολυετο
ύς 

δημοσιο
νομικού 
πλαισίου

Αριθμός 
Τομέας

Διαχ./
Μη

διαχ.

Από 
χώρες 
ΕΖΕΣ

Από 
υποψήφι
ες χώρες

Από 
τρίτες 
χώρες

Κατά την 
έννοια του 
άρθρου 21 

παράγραφος 
2 στοιχείο 

β) του 
δημοσιονομι

κού 
κανονισμού 

                                               
8 Διαχ.. = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/Μη διαχ.= Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
9 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. 
10 Υποψήφιες χώρες και, ενδεχομένως, δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
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ΝΑΙ/

ΟΧΙ

ΝΑΙ/

ΟΧΙ

ΝΑΙ/

ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
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3.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντίκτυπου στις δαπάνες
Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου Τομέας 1β…………...……………………………………………………

ΓΔ: EMPL
Έτος 
Ν11 Έτος 

Ν +1 

Έτος 
Ν +2 Έτος 

Ν +3 

Να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η 

διάρκεια του αντικτύπου 
(βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

 Επιχειρησιακές πιστώσεις (σε τρέχουσες τιμές) 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 16,7 0 0 0

04 02 17
Πληρωμές (2) 0 0 8,35 8,35
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1α) 133,3 0 0 0

04 02 19
Πληρωμές (2α) 0 0 66,65 66,65

Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηματοδοτούμενες από το 
κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων12

Αριθμός γραμμής του 
προϋπολογισμού (3)

Χωρί
ς 

αντικ

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρίς 
αντικείμενο

                                               
11 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
12 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση 

έρευνα.
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είμεν
ο

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

=1+1α
+3 150 0 0 0 150

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
 για τη ΓΔ EMPL

Πληρωμές
=2+2α

+3
0 0 0 150 150

Λόγω του κανόνα των πληρωμών για τα διαρθρωτικά ταμεία που κατευθύνει τις αιτήσεις πληρωμών προς τις παλαιότερες εκκρεμείς δεσμεύσεις, 
για τις εν λόγω πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων, που συμπληρώνουν την τελευταία δόση της πίστωσης 2007-2013, θα απαιτηθούν 
συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4)ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών 

πιστώσεων 
Πληρωμές (5)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσης 
χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραμμάτων 

(6)

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων

για τον ΤΟΜΕΑ ... 
του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου Πληρωμές =5+ 6

Εάν επηρεάζονται περισσότεροι του ενός τομέα από την πρόταση/πρωτοβουλία:
Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4)ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών 

πιστώσεων 
Πληρωμές (5)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσεως 
χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών 

(6)
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προγραμμάτων 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων

 για τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 4 
του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου (Ποσό αναφοράς) Πληρωμές =5+ 6
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Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου 5 «Διοικητικές δαπάνες»

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
Ν

Έτος
Ν +1

Έτος
Ν +2

Έτος
Ν+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε 
να αντικατοπτρίζεται η διάρκεια του 

αντίκτυπου (βλ. σημείο 1.6)
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: EMPL

 Ανθρώπινοι πόροι 

Χωρ
ίς 

αντι
κείμ
ενο

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρ
ίς 

αντι
κείμ
ενο

Χωρ
ίς 

αντι
κείμ
ενο

Χωρίς 
αντικείμενο

 Άλλες διοικητικές δαπάνες 

Χωρ
ίς 

αντι
κείμ
ενο

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρ
ίς 

αντι
κείμ
ενο

Χωρ
ίς 

αντι
κείμ
ενο

Χωρίς 
αντικείμενο

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ Πιστώσεις 

Χωρ
ίς 

αντι
κείμ
ενο

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρ
ίς 

αντι
κείμ
ενο

Χωρ
ίς 

αντι
κείμ
ενο

Χωρίς 
αντικείμενο

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τον ΤΟΜΕΑ 5

του πολυετούς δημοσιονομικού 

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων = 
Σύνολο πληρωμών)

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρίς 
αντικε
ίμενο

Χωρίς 
αντικείμενο
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πλαισίου

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
Ν13

Έτος
Ν +1

Έτο
ς 

Ν+2 

Έτος
Ν+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε 
να αντικατοπτρίζεται η διάρκεια του 

αντικτύπου (βλ. σημείο 1.6)
ΣΥΝΟΛΟ

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5

του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου Πληρωμές

                                               
13 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
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3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις 

  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: [(συμπλήρωση 
αποτελεσμάτων που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006)]

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

Έτος Ν Έτος
Ν +1 Έτος Ν +2 Έτος Ν +3 

Να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια του 
αντικτύπου (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΡΟΕΣ

Να 
προσδιοριστού
ν οι στόχοι και 

τα
αποτελέσματα



Είδ
ος
14

Μέ
σο 

κόσ
τος

Α
ρ
ι
θ
.

Κόσ
τος

Α
ρ
ι
θ
.

Κόσ
τος

Α
ρι
θ.

Κόσ
τος

Αρι
θ.

Κόσ
τος

Α
ρ
ι
θ
.

Κόσ
τος

Α
ρ
ι
θ
.

Κόσ
τος

Α
ρ
ι
θ
.

Κόσ
τος

Αριθ
. 

σύνο
λο

Συνολι
κό 

κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ.115...

- Αποτέλεσμα
- Αποτέλεσμα
- Αποτέλεσμα

                                               
14 Τα αποτελέσματα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηματοδοτήθηκαν, αριθμός 

χλμ οδών που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
15 Όπως περιγράφεται στο Τμήμα 1.4.2. «Ειδικός (οι) στόχος (οι)...» 
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Υποσύνολο για ειδικό 
στόχο αριθ. 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ.
2...

- Αποτέλεσμα
Υποσύνολο για ειδικό 

στόχο αριθ. 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ



EL 23 EL

3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1. Περίληψη 

  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων 
διοικητικού χαρακτήρα

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

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
Ν
16

Έτος Ν
+1 

Έτος Ν
+2 

Έτος Ν
+3 

Να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
του αντικτύπου (βλ. σημείο 

1.6)

Σύνολο

ΤΟΜΕΑΣ 5
 του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες 

Υποσύνολο του 
ΤΟΜΕΑ 5

 του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου 

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 
517 του πολυετούς 
δημοσιονομικού 

πλαισίου 

Ανθρώπινοι πόροι 

Άλλες δαπάνες
 διοικητικής φύσης 

Υποσύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 

5
του πολυετούς 

δημοσιονομικού 
πλαισίου 

ΣΥΝΟΛΟ

                                               
16 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
17 Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και 

δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
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Οι πιστώσεις που απαιτούνται για τους ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από πιστώσεις 
της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχουν ανακατανεμηθεί 
στο πλαίσιο της ίδιας ΓΔ και θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με κάθε πρόσθετο 
κονδύλιο που θα μπορούσε να χορηγηθεί στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας διάθεσης πιστώσεων, λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών 
περιορισμών.
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3.2.3.2.  Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων 
πόρων. 

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

Εκτίμηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Έτος 
Ν

Έτος 
Ν
+1 Έτος Ν +2

Έτος 
Ν
+3

Να εγγραφούν 
όσα έτη 

απαιτούνται, 
ώστε να 

αντικατοπτρίζεται 
η διάρκεια του 
αντικτύπου (βλ. 

σημείο 1.6)

 Θέσεις του πίνακα προσωπικού (θέσεις μονίμων και εκτάκτων
υπαλλήλων)

XX 01 01 01 (Έδρα 
και γραφεία 
αντιπροσωπείας της 
Επιτροπής)
XX 01 01 02 
(Αντιπροσωπείες)
XX 01 05 01 
(Έμμεση έρευνα)
10 01 05 01 (Άμεση
έρευνα)

 Εξωτερικό προσωπικό (σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)18

XX 01 02 01 (CA, 
SNE, INT από το
συνολικό κονδύλιο )
XX 01 02 02 (CA, 
LA, SNE, INT και 
JED στις 
Αντιπροσωπείες)

XX 
01 
04 
YY

-
Στην 
έδρα

                                               
18 CA = Συμβασιούχος υπάλληλος, LA = Τοπικός υπάλληλος, SNE = Αποσπασμένος εθνικός 

εμπειρογνώμονας. INT = προσωρινό προσωπικό· JED = νέος εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία). 
19 Επιμέρους ανώτατο όριο για εξωτερικό προσωπικό από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές 

«BA»).
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19
-
Αντιπ
ροσω
πείες 

XX 01 05 02 (CA, 
SNE, INT - Έμμεση 
έρευνα)
10 01 05 02 (CA, 
INT, SNE - Άμεση 
έρευνα)
Άλλες γραμμές του 
προϋπολογισμού (να 
προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

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

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη 
διατεθεί στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει αναδιαταχθεί εντός της ίδιας ΓΔ και θα 
συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με κάθε πρόσθετο κονδύλιο που θα μπορούσε να χορηγηθεί 
στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής, 
λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό
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3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

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

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

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών 
του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την 
αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.20

Ο προϋπολογισμός 2013 αφήνει περιθώριο ύψους 16,7 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο 
του τομέα 1β. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του προγραμματισμού στο πλαίσιο του τομέα 
1β, η διαφορά θα πρέπει να προέρχεται από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό 
ύψους 133,3 εκατ. ευρώ.

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτα 
μέρη. 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται 
κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος Ν Έτος Ν
+1 

Έτος Ν
+2 

Έτος Ν
+3 

Να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η 

διάρκεια του αντικτύπου 
(βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛ
Ο

Να προσδιοριστεί ο 
φορέας 
συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηματοδοτούμεν
ων πιστώσεων 

                                               
20 Βλέπε σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας (για τη χρονική περίοδο 2007-2013).
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3.3. Εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος στα έσοδα

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

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

 Στους ιδίους πόρους
 Στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας21

Γραμμή εσόδων 
του 
προϋπολογισμού:

Διαθέσιμε
ς 

πιστώσεις 
για το 
τρέχον 

οικονομικ
ό έτος

Έτος
Ν

Έτος
Ν +1 

Έτος
Ν +2 

Έτος Ν
+3 

Να εγγραφούν όσα έτη 
απαιτούνται, ώστε να 

αντικατοπτρίζεται η διάρκεια 
του αντικτύπου (βλ. σημείο 

1.6)

Άρθρο....

                                               
21 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά 

πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα 
είσπραξης.


