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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Ο αριθµός των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό 
πρόβληµα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Μολονότι έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος, οι 
περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες είναι εκτός χρονοδιαγράµµατος όσον αφορά την 
επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και δεν είναι σε θέση να εισέλθουν 
επιτυχώς σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης σε όλες τις εκφάνσεις της, οικονοµική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική, η τελευταία από τις οποίες περιλαµβάνει τον µετριασµό της κλιµατικής 
αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν. 

Την κατάσταση επιδεινώνει το γεγονός ότι οι παγκόσµιες προκλήσεις εξακολουθούν να είναι 
έντονες και οι αναπτυσσόµενες χώρες έχουν υποστεί σοβαρό πλήγµα από τις πρόσφατες 
διαδοχικές κρίσεις που είχαν ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, την κοινωνική και οικονοµική 
αστάθεια, την αύξηση της µετανάστευσης, την επισιτιστική ανασφάλεια και τη µεγαλύτερη 
έκθεση στις εξωτερικές κρίσεις. Γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι οι 
περιβαλλοντικοί και φυσικοί πόροι, οι οποίοι έχουν ζωτική σηµασία για τη βιώσιµη 
κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, απειλούνται όλο και περισσότερο από την κλιµατική αλλαγή 
και την ταχεία αύξηση του πληθυσµού. Από µπορεί να επιδεινώνει µια ήδη επισφαλή 
κατάσταση σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες και υπάρχει κίνδυνος να ακυρώσει ορισµένα 
αναπτυξιακά επιτεύγµατα. 

Η ΕΕ εµµένει στη δέσµευσή της να βοηθήσει τις αναπτυσσόµενες χώρες να µειώσουν και, εν 
τέλει, να εξαλείψουν τη φτώχεια. Για την επιτυχία αυτού του στόχου, εκδόθηκε ο κανονισµός 
για τον µηχανισµό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) για την περίοδο 2007-2013, µε 
πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας στις χώρες και περιοχές εταίρους. Ο 
µηχανισµός είναι διαρθρωµένος µε βάση τρεις κατηγορίες προγραµµάτων: (i) διµερή και 
περιφερειακά γεωγραφικά προγράµµατα που καλύπτουν τη συνεργασία µε την Ασία, τη 
Λατινική Αµερική, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αφρική· (ii) 
θεµατικά προγράµµατα που καλύπτουν τα ακόλουθα ζητήµατα: επένδυση στον άνθρωπο, 
περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένης της 
ενέργειας, µη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές, επισιτιστική ασφάλεια και µετανάστευση 
και άσυλο· και (iii) συνοδευτικά µέτρα για τις χώρες παραγωγής ζάχαρης. 

Ο ισχύων κανονισµός για τον ΜΑΣ λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Οι διεξαχθείσες 
διάφορες επανεξετάσεις του ΜΑΣ αναγνωρίζουν τη συνολική προστιθέµενη αξία του και τη 
συµβολή του στην επίτευξη των ΑΣΧ, αλλά έχουν καταδείξει και ορισµένες ελλείψεις. Οι 
νέες προκλήσεις, σε συνδυασµό µε τις προτεραιότητες που ορίζονται στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και η τελευταία αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ αποτέλεσαν το έναυσµα για 
να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση για την αναθεώρηση και προσαρµογή του κανονισµού του 
ΜΑΣ σύµφωνα µε την ανακοίνωση «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020» της 29ης 
Ιουνίου 2011 και µε την ανακοίνωση «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής 
της ΕΕ: ένα πρόγραµµα δράσης για αλλαγή» της 13ης Οκτωβρίου 2011. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

∆ηµόσια διαβούλευση 
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Η Επιτροπή διεξήγαγε δηµόσια διαβούλευση για τη µελλοντική χρηµατοδότηση της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ το διάστηµα από 26 Νοεµβρίου 2010 έως 31 Ιανουαρίου 2011. Η 
διαδικασία αυτή βασιζόταν σε επιγραµµικό ερωτηµατολόγιο που συνοδεύονταν µε έγγραφο 
αναφοράς µε τίτλο «Ποια χρηµατοδότηση για την εξωτερική δράση της ΕΕ µετά το 2013;». 
Γενικά, από τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο δεν συνάγεται ότι είναι αναγκαία µια 
ουσιαστική µεταβολή της σηµερινής δοµής των υφιστάµενων µηχανισµών. Παρόλα αυτά, 
εντοπίστηκαν διάφορα ζητήµατα που λήφθηκαν υπόψη κατά την επεξεργασία του νέου 
κανονισµού του ΜΑΣ: 

• Η πλειοψηφία όσων απάντησαν (περίπου 70%) ανέφεραν ότι η χρηµατοδοτική 
παρέµβαση της ΕΕ είχε ουσιαστική προστιθέµενη αξία. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, 
η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει σωστά το συγκριτικό της πλεονέκτηµα που συνίσταται 
στην παρουσία της στην παγκόσµια σκηνή, την ευρεία εµπειρογνωµοσύνη της, τον 
υπερεθνικό της χαρακτήρα και τον συντονιστικό ρόλο της. 

• Σχεδόν όλοι όσοι απάντησαν (92%) τάχθηκαν υπέρ µιας πιο διαφοροποιηµένης 
προσέγγισης, ειδικά προσαρµοσµένης στην κατάσταση της δικαιούχου χώρας, έτσι 
ώστε να αυξηθεί η επίπτωση των χρηµατοδοτικών µηχανισµών της ΕΕ. Παροµοίως, 
ενισχύεται η διαφοροποίηση µεταξύ των δικαιούχων χωρών. 

• Εκφράστηκε ευρεία υποστήριξη υπέρ του ενδεχόµενου να επιβληθούν προϋποθέσεις 
να σέβεται η δικαιούχος χώρα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις µειονότητες, τη χρηστή 
διακυβέρνηση και την πολυµορφία της πολιτισµικής έκφρασης (78%) και σε σχέση 
µε την ποιότητα των πολιτικών της και την ικανότητα και την προθυµία της να 
εφαρµόσει ορθές πολιτικές (63%). Ο προτεινόµενος κανονισµός αναγνωρίζει τη 
σηµασία των εθνικών αναπτυξιακών σχεδίων και τις από κοινού εκπονούµενες 
στρατηγικές της ΕΕ ως βάση για τη συνεργασία. ∆ίνει επίσης έµφαση στις βασικές 
αξίες και τις αρχές της ΕΕ και, µε αυτόν τον τρόπο, επιβάλλει αυστηρότερους όρους 
και την αµοιβαία λογοδοσία.  

• Μια σηµαντική πλειοψηφία των απαντήσεων υποστήριξε να υπάρξει µεγαλύτερη 
ευελιξία κατά την εφαρµογή, ιδίως σε σχέση µε τις διαπεριφερειακές προκλήσεις, η 
αντιµετώπιση των οποίων δυσχεραίνεται λόγω του «γεωγραφικού περιορισµού» του 
κάθε µηχανισµού (το ΕΤΑ περιορίζεται στις χώρες ΑΚΕ, ο ΜΑΣ στη Λατινική 
Αµερική, την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αφρική και ο ευρωπαϊκός 
µηχανισµός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ΕΝΡΙ) στις γειτονικές χώρες). Ο 
προτεινόµενος κανονισµός προβλέπει επίσης την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
διαπεριφερειακής εµβέλειας και οµαδοποιεί τους διάφορους θεµατικούς άξονες µε 
στόχο την ευελιξία και απλούστευση της εφαρµογής. 

• Οι περισσότεροι από αυτούς που απάντησαν συµφώνησαν ότι ο κοινός 
προγραµµατισµός και η συγχρηµατοδότηση µε τα κράτη µέλη (και πιθανώς µε τις 
δικαιούχες χώρες) θα µπορούσε να αυξήσει τον αντίκτυπο και τη συνοχή της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ, να απλουστεύσει τη χορήγηση της βοήθειας και να 
µειώσει το συνολικό κόστος συναλλαγής. Αυτό αντιµετωπίζεται επαρκώς στον 
προτεινόµενο κανονισµό. 

Συγκέντρωση και χρησιµοποίηση εµπειρογνωµοσύνης 

Η Επιτροπή πραγµατοποίησε εσωτερική επανεξέταση διαφόρων εκθέσεων (αξιολογήσεων, 
ελέγχων, µελετών, ενδιάµεσων επανεξετάσεων). Κατά τη διαδικασία αυτή επανεξετάστηκε τι 
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πήγαινε και τι δεν πήγαινε καλά και εξάχθηκαν συµπεράσµατα για την προετοιµασία των 
µηχανισµών χρηµατοδότησης. 

Η επανεξέταση έδειξε ότι ο ισχύων ΜΑΣ συνέβαλε στο να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά τους 
ΑΣΧ στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του ΜΑΣ, όπως η 
δηµοσιονοµική στήριξη και η «τοµεακή προσέγγιση», συνέβαλαν στην εµβάθυνση της 
συνεργασίας µε τις χώρες εταίρους και επέτρεψαν έναν αποτελεσµατικότερο επιµερισµό 
καθηκόντων µεταξύ των χορηγών µέσω της συγχρηµατοδότησης.  

Παρόλα αυτά, η επανεξέταση εντόπισε αρκετές ελλείψεις. 

• ∆ιάφορες εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ αποτελούν ολοένα και περισσότερο στοιχείο 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Σύµφωνα µε τη «Στρατηγική Ευρώπη 2020» και τη 
συνθήκη της Λισαβόνας, απαιτείται αµοιβαία ενίσχυση των εσωτερικών και 
εξωτερικών δράσεων. Η υφιστάµενη αρχιτεκτονική δεν είναι επαρκής ώστε να 
µπορέσει η Επιτροπή να παρεµβαίνει αποτελεσµατικά στη δέουσα κλίµακα. Η 
ενοποίηση ορισµένων θεµατικών αξόνων στο πλαίσιο ενός τοµέα θα βελτιώσει 
σηµαντικά την κατάσταση. 

• Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα θεµατικά προγράµµατα παρουσίαζαν υπέρµετρη 
διασπορά που εµπόδιζε την αντίδραση στις παγκόσµιες κρίσεις (π.χ. κρίση στις τιµές 
των τροφίµων, γρίπη των πτηνών) ή την τήρηση των διεθνών δεσµεύσεων οι οποίες 
αναλαµβάνονται σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο (π.χ. όσον αφορά τη βιοποικιλότητα 
και την κλιµατική αλλαγή). Απαιτείται, συνεπώς, µεγαλύτερη ευελιξία κατά τη 
χρήση της θεµατικής δέσµης µέτρων µέσω της ενοποίησης των διαφόρων θεµατικών 
προγραµµάτων, ώστε να είναι εφικτή µια συνεπέστερη και συνολικότερη 
µακροπρόθεσµη δέσµευση σε σχέση µε τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις 
προκλήσεις καθώς και για την αντιµετώπιση των διαφόρων κρίσεων που πλήττουν 
τα φτωχότερα στρώµατα. 

• Ο ισχύων κανονισµός του ΜΑΣ καλύπτει ένα µεγάλο φάσµα αναπτυσσόµενων 
χωρών, από τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες µέχρι τις χώρες υψηλού µεσαίου 
εισοδήµατος. Η πρόσφατη µεγέθυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων 
ανάµεσα στις χώρες εταίρους και η ανάπτυξη νέων στόχων επιβάλλουν την 
καλύτερη διαφοροποίηση. Ο προτεινόµενος νέος κανονισµός παρέχει διεξοδικότερες 
οδηγίες για τον τρόπο εφαρµογής της διαφοροποίησης, επιτρέποντας στην ΕΕ να 
εστιάσει την επιχορήγηση εκεί που οι ανάγκες είναι µεγαλύτερες και όπου θα έχει 
τον µεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Για να συµπληρωθεί το µείγµα της πολιτικής, η 
Επιτροπή προτείνει τη δηµιουργία ενός νέου µηχανισµού (Μηχανισµός Εταιρικής 
Σχέσης) που θα µπορούσε να αντιµετωπίσει τους στόχους οι οποίοι υπερβαίνουν την 
αµιγώς αναπτυξιακή βοήθεια. 

• Η στήριξη διαπεριφερειακών πρωτοβουλιών αποδείχθηκε ότι είναι δύσκολη, λόγω 
της σηµερινής αρχιτεκτονικής των µηχανισµών εξωτερικής βοήθειας. Αυτό ισχύει 
κατ' εξοχήν για την υλοποίηση της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ. Ο νέος 
κανονισµός του ΜΑΣ παρέχει επαρκή νοµική βάση για τη στήριξη της εφαρµογής 
αυτής της κοινής στρατηγικής Αφρικής - ΕΕ. 

• Οι διατάξεις του υφιστάµενου κανονισµού ΜΑΣ σχετικά µε τα επισφαλή κράτη και 
τις χώρες σε καταστάσεις µετά από κρίσεις είναι ανεπαρκείς, διότι υποεκτιµούν την 
ανάγκη να στηρίξουν τις πολιτικές διεργασίες που ενισχύουν το κράτος δικαίου και 
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τη διακυβέρνηση. Η αντιµετώπιση των προκλήσεων της µετάβασης απαιτεί ένα 
σύνολο µέτρων σε επίπεδο χώρας, βάσει των ειδικών αναγκών και σε σχέση µε την 
κοινή στρατηγική (ολιστική προσέγγιση). Ο νέος κανονισµός λαµβάνει υπόψη 
καλύτερα αυτές τις προκλήσεις και αντιµετωπίζει την αυστηρότητα της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων κατά τη διάθεση των κεφαλαίων, τον προγραµµατισµό και την 
εφαρµογή. 

• Ο ισχύων κανονισµός ΜΑΣ προβλέπει ενδεικτικές πιστώσεις ανά περιοχή, χωρίς 
πρόβλεψη για µη αναληφθέντα κεφάλαια. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητα 
συγκέντρωσης πόρων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων αναγκών (π.χ. νέες 
πολιτικές προτεραιότητες, φυσικές καταστροφές ή καταστροφές προκαλούµενες από 
τον άνθρωπο, κλπ.). Ο νέος κανονισµός του ΜΑΣ προτείνει τη φύλαξη ενός ποσού 
αδιάθετων κεφαλαίων που θα χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων 
γεγονότων. 

• Τέλος, η τρέχουσα διαδικασία προγραµµατισµού και εφαρµογής που προβλέπεται 
για τον ΜΑΣ κρίθηκε υπερβολικά περίπλοκη. ∆εν επιτρέπει την ευθυγράµµιση του 
κύκλου προγραµµατισµού της ΕΕ µε εκείνους των εταίρων της, δεν διευκολύνει τον 
κοινό προγραµµατισµό µε τα κράτη µέλη και δεν επιτρέπει τις ταχείες προσαρµογές, 
όταν αυτό είναι απαραίτητο. Όλες αυτές οι ελλείψεις αντιµετωπίστηκαν άµεσα στον 
νέο κανονισµό του ΜΑΣ. 

Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η Επιτροπή διενήργησε εκτίµηση επιπτώσεων (ΕΕ) που εξέτασε 3 βασικές εναλλακτικές 
επιλογές πολιτικής: αφενός, τη διατήρηση του κανονισµού ΜΑΣ χωρίς καµία µεταβολή 
(επιλογή 1) και, αφετέρου, δύο εναλλακτικές επιλογές για την τροποποίηση του κανονισµού 
ΜΑΣ για κάθε εντοπιζόµενο πρόβληµα στον ισχύοντα ΜΑΣ (επιλογές 2Α και 2Β). 

Η επιλογή 1 δεν έγινε αποδεκτή, διότι δεν θα έλυνε κανένα από τα εντοπισθέντα προβλήµατα. 
Οι επιµέρους επιλογές Α και Β της επιλογής 2 επιλύουν τα εντοπισθέντα προβλήµατα σε 
διαφορετικό βαθµό, εφόσον η καθεµία έχει συγκεκριµένες πολιτικές και άλλες επιπτώσεις. Η 
εκτίµηση επιπτώσεων έκρινε ότι η επιµέρους επιλογή Β είναι καλύτερη, διότι: 

• ευθυγραµµίζει τους στόχους του ΜΑΣ µε τις τελευταίες τάσεις της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ· 

• κάνει σαφή διαφοροποίηση µεταξύ των χωρών εταίρων· 

• εντάσσει τα ζητήµατα της χρηστής διακυβέρνησης, της δηµοκρατίας, των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου στη βοήθεια της ΕΕ· 

• διευκολύνει την υλοποίηση της κοινής στρατηγικής Αφρικής - ΕΕ· 

• απλουστεύει τα θεµατικά προγράµµατα ώστε να έχουν την απαιτούµενη ευελιξία· 

• εξασφαλίζει ευέλικτους µηχανισµούς που διευκολύνουν την αποτελεσµατικότερη 
αντίδραση της ΕΕ στις ταχέως µεταβαλλόµενες καταστάσεις κρίσης, µετά από 
κρίσεις και ή επισφαλείς καταστάσεις· 

• παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διάθεση των κεφαλαίων· και 
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• βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης της ΕΕ, απλουστεύοντας και 
προσδίδοντας µεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες προγραµµατισµού και 
εφαρµογής, διευκολύνοντας τον κοινό προγραµµατισµό και ευθυγραµµίζοντας τη 
βοήθεια της ΕΕ µε τους κύκλους προγραµµατισµού των χωρών εταίρων. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Το Μέρος Πέµπτο, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προβλέπει το νοµικό πλαίσιο για τη συνεργασία µε τις χώρες και περιοχές εταίρους. 
Ο προτεινόµενος κανονισµός ΜΑΣ βασίζεται ιδίως στο άρθρο 209 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης και υποβάλλεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 294. Η 
κοινή δήλωση του Συµβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών 
που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά µε την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η ευρωπαϊκή 
συναίνεση», της 20ής ∆εκεµβρίου 2005, η ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου 2011 «Αύξηση 
του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ - Ένα πρόγραµµα δράσης για αλλαγή» 
και ενδεχόµενα µεταγενέστερα συµπεράσµατα ή τροποποιήσεις τους, θα παρέχουν το γενικό 
πλαίσιο, τις κατευθύνσεις και το σηµείο εστίασης της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

Η ΕΕ διαθέτει τη µοναδική αµεροληψία να χορηγεί µέρος της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ εξ 
ονόµατος των κρατών µελών της και από κοινού µε αυτά, στοιχείο που της προσδίδει 
αυξηµένη αξιοπιστία στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Πολλά κράτη µέλη δεν έχουν 
την ικανότητα ή/και την ετοιµότητα να αναπτύξουν εξωτερικούς µηχανισµούς παγκόσµιας 
εµβέλειας. Ως εκ τούτου, η παρέµβαση στο επίπεδο της ΕΕ αποτελεί τον άριστο τρόπο για 
την προώθηση των συνολικών συµφερόντων και αξιών της ΕΕ παγκοσµίως και εξασφαλίζει 
την παρουσία της σε παγκόσµια κλίµακα. Με την κοινή δράση των 27 κρατών µελών βάσει 
κοινών πολιτικών και στρατηγικών, η ΕΕ διαθέτει την αναγκαία κρίσιµη µάζα να αντιδρά 
στις παγκόσµιες προκλήσεις, ιδίως σε σχέση µε την επίτευξη των ΑΣΧ. Εφόσον οι στόχοι του 
προτεινόµενου κανονισµού δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τη µεµονωµένη δράση 
των κρατών µελών και µπορούν, συνεπώς, λόγω της κλίµακας και του πεδίου κάλυψης της 
δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της ΕΕ, η ΕΕ µπορεί να λαµβάνει µέτρα, 
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζει το άρθρο 5 της Συνθήκης. 

Ο προτεινόµενος νέος κανονισµός ενισχύει επίσης και την ικανότητα συντονισµού και 
διευκολύνει τον κοινό προγραµµατισµό µε τα κράτη µέλη, διασφαλίζοντας τον επαρκή 
καταµερισµό καθηκόντων και την αποτελεσµατική υλοποίηση της βοήθειας. Η αναπτυξιακή 
πολιτική της ΕΕ και αυτή των κρατών µελών πρέπει να αλληλοσυµπληρώνονται και να 
αλληλοενισχύονται. Προς τον σκοπό αυτό, η βοήθεια της Ένωσης πρέπει να εστιάζεται εκεί 
που µπορεί να έχει τον µεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο σε σχέση µε την ικανότητά της να δρα 
σε παγκόσµια κλίµακα και να αντιδρά στις παγκόσµιες απειλές. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, ο προτεινόµενος κανονισµός δεν 
υπερβαίνει τα απαιτούµενα για την επίτευξη των στόχων του. 

Κατά την εφαρµογή του προτεινόµενου νέου κανονισµού θα λαµβάνεται υπόψη η εξωτερική 
διάσταση των προτεραιοτήτων της τοµεακής πολιτικής της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τον 
συντονισµό και περισσότερες συνέργειες, σύµφωνα τους στόχους που ορίζονται στον 
κανονισµό και µε το προαναφερόµενο νοµικό και πολιτικό πλαίσιο. 
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4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

Η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση ποσού 96 δισ. € για την περίοδο 2014-2020 για τους 
µηχανισµούς εξωτερικής δράσης1. Η προτεινόµενη χορήγηση για τον ΜΑΣ ανέρχεται σε 
23.294,7 εκατ. €. Οι ενδεικτικές ετήσιες δηµοσιονοµικές αναλήψεις υποχρεώσεων για τον 
ΜΑΣ συνολικά παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα. Οι ενδεικτικές πιστώσεις για κάθε 
πρόγραµµα του ΜΑΣ παρουσιάζονται στο παράρτηµα VII του κανονισµού. Ποσοστό 
τουλάχιστον 50% του προγράµµατος για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις προκλήσεις 
προγραµµατίζεται να δαπανηθεί στους στόχους που αφορούν την κλιµατική αλλαγή και τους 
περιβαλλοντικούς στόχους2 και ποσοστό τουλάχιστον 20% για την κοινωνική ένταξη και την 
ανθρώπινη ανάπτυξη. Συνολικά, σύµφωνα µε την ανακοίνωση «Αύξηση του αντίκτυπου της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραµµα δράσης για αλλαγή», προβλέπεται συνεχής 
στήριξη για την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη µε τη διάθεση ποσοστού 
τουλάχιστον 20% της αναπτυξιακής βοήθειας της Ένωσης. Τέλος, σκοπός του παρόντος 
κανονισµού είναι να διατεθεί ποσοστό τουλάχιστον 20% του προϋπολογισµού της Ένωσης 
για δηµιουργία κοινωνιών µε χαµηλή κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικών 
στην κλιµατική αλλαγή, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020». 

Για να εξασφαλισθεί η προβλεψιµότητά της, η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τρίτες χώρες στο πλαίσιο του προγράµµατος «Erasmus για 
όλους» θα χορηγηθεί µέσω δύο πολυετών χρηµατοδοτήσεων που θα καλύπτουν µόνο τα 4 
πρώτα έτη και τα υπόλοιπα 3 έτη αντίστοιχα. Η εν λόγω χρηµατοδότηση θα αποτυπώνεται 
στον πολυετή ενδεικτικό προγραµµατισµό του ΜΑΣ, σύµφωνα τις εντοπισθείσες ανάγκες και 
προτεραιότητες των οικείων χωρών. Οι πιστώσεις µπορεί να αναθεωρούνται σε περίπτωση 
σηµαντικών απρόβλεπτων περιστάσεων ή πολιτικών αλλαγών, σύµφωνα µε τις 
προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Η χρήση αυτών των κεφαλαίων θα 
υπόκειται στην εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [--] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση του προγράµµατος «Erasmus για όλους»3. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020Μηχανισµός Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας 2.716,7 2.903,1 3.100,3 3.308,7 3.525,3 3.751,7 3.989 23.294,7 

* Τρέχουσες τιµές σε εκατ. € 

5. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Απλούστευση 

Προτεραιότητα της Επιτροπής σε αυτό τον νέο κανονισµό, όπως και σε άλλα προγράµµατα 
εντός του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου (Π∆Π), είναι να απλουστευθεί το κανονιστικό 
πλαίσιο και να διευκολυνθεί η πρόσβαση της συνδροµής της Ένωσης σε χώρες και περιοχές 

                                                 
1 Το ΕΤΑ, το Παγκόσµιο Ταµείο για το Κλίµα και τη Βιοποικιλότητα και το Αποθεµατικό Επείγουσας 

Βοήθειας είναι συµπληρωµατικά προς τον παρόντα µηχανισµό και παραµένουν εκτός του 
προϋπολογισµού της ΕΕ. 

2 Οι δραστηριότητες που συνδέονται µε τον τοµέα της βιώσιµης ενέργειας θα είναι ένας από τους 
βασικούς τοµείς δαπανών για την κλιµατική αλλαγή. Παροµοίως, λόγω του καθοριστικού ρόλου των 
υπηρεσιών υγιών οικοσυστηµάτων για την παραγωγή τροφίµων και τη βιοποικιλότητα, ιδίως όταν 
αυτές συµβάλλουν στην ανθεκτικότητα στην κλιµατική αλλαγή, θα αποτελέσουν βασικό τοµέα για την 
επισιτιστική ασφάλεια και τη βιώσιµη γεωργία. 

3 ΕΕ L… 
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εταίρους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ΜΜΕ κλπ., στο βαθµό που συµβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων του κανονισµού. 

Οι µηχανισµοί εξωτερικής δράσης θα απλουστευθούν µε τη σαφέστερη οριοθέτησή τους και 
τη µείωση των επικαλύψεων µεταξύ τους, έτσι ώστε να προσδιορίζονται το καθένα χωριστά 
µε σαφώς προσδιορισµένους στόχους πολιτικής. 

Η απλούστευση και η µείωση του κόστους των συναλλαγών για τις χώρες και περιοχές 
εταίρους θα επιτευχθεί επίσης µέσω ευέλικτων διαδικασιών προγραµµατισµού που θα 
επιτρέπουν την εφαρµογή των αρχών της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας. Ενδεικτικά, η 
Ένωση µπορεί να ευθυγραµµιστεί µε τα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια των χωρών εταίρων και, 
µε τον τρόπο αυτό, θα εκλείψει η ανάγκη να διεξάγουν οι χώρες εταίροι διαπραγµατεύσεις 
για τα ειδικά έγγραφα στρατηγικής της ΕΕ που πρόκειται να εκδοθούν από την Επιτροπή και 
θα είναι δυνατή µια περισσότερο στοχευµένη ανάλυση η οποία θα µπορούσε να περιληφθεί 
στο έγγραφο πολυετούς προγραµµατισµού. Παροµοίως, ο συντονισµός των χορηγών και ο 
καταµερισµός εργασίας θα µπορούσαν να ενισχυθούν στο πλαίσιο κοινού προγραµµατισµού 
µε τα κράτη µέλη. 

Οι κανόνες εφαρµογής περιέχονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. [--] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της [--] για τον καθορισµό των κοινών κανόνων και 
διαδικασιών εφαρµογής των µηχανισµών εξωτερικής δράσης της Ένωσης. 

∆ιαφοροποίηση 

Σκοπός της διαφοροποιηµένης προσέγγισης που ορίζεται στην ανακοίνωση «Αύξηση του 
αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραµµα δράσης για αλλαγή» είναι να 
αυξηθεί ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ µε τη συγκέντρωση των πόρων 
της εκεί που είναι περισσότερο αναγκαίοι για να µειωθεί η φτώχεια και εκεί που θα 
µπορούσαν να έχουν µεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτό πρέπει να εφαρµοστεί πρώτα στους όρους 
επιλεξιµότητας των προγραµµάτων και µετά στους όρους της διάθεσης της ενίσχυσης. 

Καταρχήν, οι χώρες υψηλού εισοδήµατος, υψηλού µεσαίου εισοδήµατος και άλλες µεγάλες 
χώρες µεσαίου εισοδήµατος, οι οποίες βρίσκονται σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης ή/και έχουν 
πρόσβαση σε µεγάλους εγχώριους και εξωτερικούς πόρους για να χρηµατοδοτήσουν τις δικές 
τους αναπτυξιακές στρατηγικές, θα πάψουν να είναι δικαιούχοι προγραµµάτων διµερούς 
βοήθειας. Ο κόσµος εξελίσσεται: ο κατάλογος των δικαιούχων χωρών επίσηµης 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΑΒ/ΟΟΣΑ (που αναθεωρήθηκε το 2011) δείχνει ότι 
περισσότερες από 20 χώρες έχουν αναβαθµιστεί από την κατηγορία χαµηλού-µεσαίου σε 
µεσαίου εισοδήµατος ή από χαµηλού-µεσαίου σε υψηλού-µεσαίου εισοδήµατος µε βάση το 
κατά κεφαλήν ΑΕΕ. Αυτός είναι, προφανώς, µόνο ένας από διάφορους δείκτες και η 
εφαρµογή της αρχής της διαφοροποίησης πρέπει να λαµβάνει επίσης υπόψη την ανθρώπινη 
ανάπτυξη, την εξάρτηση από τη βοήθεια και άλλα στοιχεία, όπως η δυναµική της 
αναπτυξιακής διεργασίας. 

Ειδικότερα, πολλές χώρες µεσαίου εισοδήµατος διαδραµατίζουν νέο και αυξανόµενο ρόλο σε 
περιφερειακό ή/και παγκόσµιο επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει, συνεπώς, να προσαρµόσει τη φύση των 
σχέσεών µας µε αυτές τις χώρες, περιλαµβανοµένων των προτεραιοτήτων και µηχανισµών 
της συνεργασίας µας. Αυτό δεν πρέπει να αποδυναµώσει τις σχέσεις µας, αλλά να οδηγήσει 
σε ένα πιο σύγχρονο σύνολο µηχανισµών. Η ΕΕ πρέπει, συνεπώς, να συνάψει νέες εταιρικές 
σχέσεις µε χώρες που παύουν να είναι δικαιούχες προγραµµάτων διµερούς βοήθειας, οι 
οποίες θα βασίζονται κυρίως σε περιφερειακά και θεµατικά προγράµµατα στο πλαίσιο του 
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νέου ΜΑΣ, σε θεµατικούς χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς για την εξωτερική δράση της ΕΕ 
και στον νέο µηχανισµό εταιρικής σχέσης.  

Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 

Προτείνεται να ενισχυθεί η ευελιξία µε την χρησιµοποίηση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση ορισµένων µη 
ουσιωδών στοιχείων του κανονισµού που επηρεάζει τον συνακόλουθο προγραµµατισµό (π.χ. 
παραρτήµατα µε τις επιλέξιµες χώρες, τοµείς συνεργασίας και ενδεικτική κατανοµή των 
χρηµατοδοτικών πόρων ανά πρόγραµµα την περίοδο 2014-2020). 

Αναλυτική εξήγηση 

Το τµήµα αυτό παρουσιάζει αναλυτικές παρατηρήσεις, εξηγώντας τις βασικές ιδέες του νέου 
κανονισµού ΜΑΣ για κάθε ένα από τα προτεινόµενα άρθρα. 

(0) Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής (άρθρο 1, Τίτλος Ι) 

Η µόνη προτεινόµενη µεταβολή στο άρθρο 1 είναι η εισαγωγή του Παναφρικανικού 
Προγράµµατος στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. 

Ο κανονισµός συνεπώς καλύπτει όλες τις χώρες, εδάφη και περιοχές µε εξαίρεση τις χώρες οι 
οποίες είναι επιλέξιµες για τον µηχανισµό προενταξιακής βοήθειας.  

(1) Στόχοι και γενικές αρχές (Τίτλος IΙ) – Άρθρα 2 και 3  

Το άρθρο 2 (Στόχοι και κριτήρια επιλεξιµότητας) ορίζει τους πρωταρχικούς στόχους του 
κανονισµού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής και θεµατικής αναπτυξιακής 
συνεργασίας της Ένωσης. Οι στόχοι είναι σύµφωνοι µε το άρθρο 208 της Συνθήκης, µε την 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020» και την ανακοίνωση 
«Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: πρόγραµµα δράσης για την 
αλλαγή». 

Το άρθρο προβλέπει στήριξη για όλες τις µορφές συνεργασίας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες. 
Απαιτεί την τήρηση των κριτηρίων για την επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια που θέσπισε η 
Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας ΕΑΒ/ΟΟΣΑ, µε την επιφύλαξη ορισµένων εξαιρέσεων για 
τα θεµατικά και Παναφρικανικά προγράµµατα. Για τα εν λόγω προγράµµατα προβλέπεται 
ποσοστό ευελιξίας 10% σε σχέση µε δραστηριότητες εκτός επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας 
για την κάλυψη δαπανών οι οποίες, µολονότι δεν εντάσσονται στην επίσηµη αναπτυξιακή 
βοήθεια µε τη στενή έννοια του όρου, µπορεί να είναι αναγκαίες για την σωστή υλοποίηση 
δράσεων στο πλαίσιο αυτών των προγραµµάτων.  

Το άρθρο 3 (Γενικές αρχές) ορίζει τις βασικές αρχές που διέπουν την εφαρµογή του 
κανονισµού, οι οποίες είναι η δηµοκρατία, ο σεβασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 
των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου· η διαφοροποιηµένη προσέγγιση έναντι 
των χωρών εταίρων, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους, τις ικανότητες, τις δεσµεύσεις και 
τις επιδόσεις τους και τον πιθανό αντίκτυπο της ενωσιακής βοήθειας· τα βασικά οριζόντια 
θέµατα (όπως η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών)· η µεγαλύτερη συνοχή 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· ο βελτιωµένος συντονισµός µε τα κράτη µέλη και άλλους 
διµερείς ή πολυµερείς χορηγούς· τέλος, η αναπτυξιακή διαδικασία µε την πρωτοβουλία µιας 
χώρας ή περιοχής εταίρου µε αµοιβαία λογοδοσία, µέσω µιας περιεκτικής και συµµετοχικής 
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προσέγγισης της ανάπτυξης, µε την εφαρµογή αποτελεσµατικών και καινοτόµων µεθόδων 
συνεργασίας σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΑΒ/ΟΟΣΑ και, κατ' επέκταση, η 
βελτίωση της επίπτωσης της ενίσχυσης και η µείωση των επικαλύψεων. 

(2) Γεωγραφικά και θεµατικά προγράµµατα (Τίτλος ΙII) – Άρθρα 4 έως 9 

Το άρθρο 4 (Εφαρµογή της βοήθειας της Ένωσης) περιγράφει τον τύπο προγραµµάτων 
µέσω των οποίων θα υλοποιείται η βοήθεια της Ένωσης. 

Το άρθρο 5 (Γεωγραφικά προγράµµατα) καλύπτει τους πιθανούς τοµείς συνεργασίας και 
κάνει διάκριση ανάµεσα στην περιφερειακή και διµερή συνεργασία. Εφαρµόζεται η αρχή της 
διαφοροποίησης που θεσπίζει το άρθρο 3. Κατά συνέπεια, η διµερής αναπτυξιακή βοήθεια θα 
παρέχεται στις χώρες εταίρους που την έχουν περισσότερο ανάγκη και δεν διαθέτουν την 
αναγκαία ικανότητα για να χρηµατοδοτήσουν τη δική τους ανάπτυξη. Επίσης, η αρχή της 
διαφοροποίησης λαµβάνει υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπο της συνδροµής της Ένωσης στις 
χώρες εταίρους. Οι χώρες εταίροι που είναι δικαιούχοι διµερούς αναπτυξιακής βοήθειας 
απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Το παράρτηµα αυτό δεν περιλαµβάνει χώρες που έχουν 
«αναβαθµιστεί» µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: εξαιρούνται καταρχήν οι χώρες εταίροι που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 1% του παγκόσµιου ΑΕΠ ή/και χώρες υψηλού µεσαίου 
εισοδήµατος σύµφωνα µε τον κατάλογο των δικαιούχων επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας 
της ΕΑΒ/ΟΟΣΑ· χρησιµοποιούνται, ωστόσο, συµπληρωµατικά κριτήρια σε σχέση µε τις 
ανάγκες και την ικανότητά τους, όπως ο δείκτης ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, ο δείκτης 
οικονοµικής ευπάθειας και η εξάρτηση από τη βοήθεια, καθώς και η οικονοµική ανάπτυξη 
και οι άµεσες ξένες επενδύσεις. Λαµβάνεται επίσης υπόψη και η αξιοπιστία των διαθέσιµων 
δεδοµένων.  

Όλες οι χώρες εταίροι που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι, ωστόσο, θα εξακολουθήσουν 
να είναι δικαιούχοι περιφερειακών και θεµατικών προγραµµάτων. 

Ο κανονισµός δεν περιορίζει τους τοµείς συνεργασίας ή παρέµβασης της ΕΕ. Οποιαδήποτε 
απαρίθµηση παρόµοιων τοµέων έχει καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα. Οι τοµείς µπορεί να 
επιλέγονται διότι είναι κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων που ορίζει η Συνθήκη, 
συναφείς µε τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσµεύσεις της ΕΕ ή µε τους ειδικούς στόχους που 
προβλέπονται στις συµφωνίες µε τις χώρες και περιοχές εταίρους. Πρέπει, ωστόσο, να 
προτείνονται µε βάση τον στόχο της Ένωσης για τη συγκέντρωση της ενίσχυσης, έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η συµπληρωµατικότητα ανάµεσα στην πολιτική της Ένωσης και τις 
πολιτικές των κρατών µελών, όπως επιβάλλει το άρθρο 208 της Συνθήκης,4 και µε βάση τις 
ανακοινώσεις της Επιτροπής (ιδίως την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πρόγραµµα δράσης για 
την αλλαγή») και τα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου. 

Το άρθρο 6 (Θεµατικά προγράµµατα) καλύπτει τα θεµατικά προγράµµατα, των οποίων οι 
γενικοί στόχοι και η εµβέλεια είναι σύµφωνα µε τον γενικό σκοπό και το πεδίο εφαρµογής 
του παρόντος κανονισµού, καθώς και µε τους όρους εφαρµογής των θεµατικών 
προγραµµάτων. 

Το άρθρο 7 (Παγκόσµια δηµόσια αγαθά και προκλήσεις) περιγράφει το θεµατικό 
πρόγραµµα για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις προκλήσεις, το οποίο εστιάζεται στα 
κύρια παγκόσµια αγαθά και τις προκλήσεις µε έναν ευέλικτο και οριζόντιο τρόπο. Τα βασικά 

                                                 
4 «Οι πολιτικές της Ένωσης στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι αντίστοιχες των 

κρατών µελών αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλοενισχύονται» (Άρθρο 208). 
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πεδία δραστηριοτήτων αυτού του προγράµµατος παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο 
παράρτηµα V και καλύπτουν, µεταξύ άλλων, το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή, τη 
βιώσιµη ενέργεια,5 την ανθρώπινη ανάπτυξη (που περιλαµβάνει την υγεία, την εκπαίδευση, 
την ισότητα των φύλων, την απασχόληση, τις δεξιότητες, την κοινωνική πρόνοια και την 
κοινωνική ένταξη, καθώς και ζητήµατα που συνδέονται µε την οικονοµική ανάπτυξη, όπως η 
οικονοµική µεγέθυνση, η απασχόληση, το εµπόριο και η δραστηριότητα του ιδιωτικού 
τοµέα), την επισιτιστική ασφάλεια και τη µετανάστευση και το άσυλο. Αυτό το θεµατικό 
πρόγραµµα θα επιτρέπει την ταχεία αντίδραση σε απρόβλεπτα γεγονότα και παγκόσµιες 
κρίσεις (π.χ. κρίση των τιµών των τροφίµων, γρίπη των πτηνών). Θα περιορίσει τον 
κατακερµατισµό της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης και θα προβλέπει την 
κατάλληλη ενίσχυση και συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων. 

Το άρθρο 8 (Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές) περιγράφει το 
θεµατικό πρόγραµµα για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και τις τοπικές 
αρχές (ΤΑ), το οποίο βασίζεται στο προηγούµενο πρόγραµµα για τους µη κρατικούς φορείς 
και τις τοπικές αρχές. Το νέο πρόγραµµα είναι περισσότερο στοχευµένο και δίνει µεγαλύτερο 
βάρος στην αναπτυξιακή ικανότητα των ΟΚΠ και των ΤΑ. Το πρόγραµµα προωθεί µια χωρίς 
αποκλεισµούς και υπεύθυνη κοινωνία των πολιτών και τοπικές αρχές, την ευαισθητοποίηση 
και κινητοποίηση για αναπτυξιακά ζητήµατα και την ενίσχυση της ικανότητας διεξαγωγής 
πολιτικού διαλόγου για την ανάπτυξη. 

Το άρθρο 9 (Παναφρικανικό Πρόγραµµα) περιγράφει το Παναφρικανικό Πρόγραµµα που 
θεσπίζεται για την εφαρµογή της Κοινής Στρατηγικής Αφρικής – ΕΕ (ΚΣΑΕ). Το πρόγραµµα 
θα είναι συµπληρωµατικό και συνεπές προς τα άλλα χρηµατοδοτικά µέσα, ιδίως τον ΕΜΓ, το 
ΕΤΑ και τα θεµατικά προγράµµατα στο πλαίσιο του ΜΑΣ. Ενώ ο ΕΜΓ και το ΕΤΑ αφορούν 
παρεµβάσεις σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο στην Αφρική, το Παναφρικανικό Πρόγραµµα 
προορίζεται να παρέχει ειδική στήριξη για την επίτευξη των στόχων της ΚΣΑΕ, στηρίζοντας 
ιδίως δραστηριότητες διαπεριφερειακού, αφρικανικού και διηπειρωτικού χαρακτήρα, καθώς 
και ειδικές πρωτοβουλίες συναφείς µε την ΚΣΑΕ σε παγκόσµια κλίµακα. Το Παναφρικανικό 
Πρόγραµµα θα υλοποιείται σε στενή συνεργασία/συντονισµό µε άλλους µηχανισµούς και θα 
εστιάζεται σε ειδικές πρωτοβουλίες που συµφωνούνται στο πλαίσιο του ΚΣΑΕ και των 
σχεδίων δράσης του για τα οποία δεν µπορεί να βρεθεί εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης, 
εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την αναγκαία συνοχή και συνέργεια και αποφεύγοντας τις 
επικαλύψεις. 

(3) Προγραµµατισµός και κατανοµή κεφαλαίων (Τίτλος IV) – Άρθρα 10 έως 14 

Το άρθρο 10 (Γενικό πλαίσιο για τον προγραµµατισµό και τη διάθεση των κεφαλαίων) 
καθορίζει το γενικό πλαίσιο για τον γεωγραφικό και θεµατικό προγραµµατισµό καθώς και για 
τη διάθεση των κεφαλαίων βάσει του παρόντος κανονισµού. Προς τούτο, θα εφαρµοστούν τα 
κριτήρια κατανοµής που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. Για να εξασφαλιστούν 
συνέργειες και συµπληρωµατικότητα των µέτρων της Ένωσης µε αυτά των κρατών µελών, τα 
κράτη µέλη θα συµµετέχουν πλήρως στη διαδικασία προγραµµατισµού. Η διαδικασία 
διαβούλευσης θα περιλαµβάνει επίσης και άλλους χορηγούς και αναπτυξιακούς παράγοντες 
καθώς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και περιφερειακές και τοπικές αρχές. 

                                                 
5 Σχετικά µε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και τη διεθνή συνεργασία, βλ. ανακοίνωση της 

7.09.2011 «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: συνεργασία µε τους πέραν των συνόρων µας εταίρους» - 
COM(2011) 539. 
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Η παράγραφος 4 προβλέπει τη διάθεση ενός ποσού από αδιάθετα κεφάλαια, µε στόχο να 
υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα αντίδρασης του µηχανισµού σε απρόβλεπτα 
γεγονότα (νέες πολιτικές προτεραιότητες, φυσικές καταστροφές ή καταστροφές 
προκαλούµενες από τον άνθρωπο κλπ.). 

Το άρθρο 11 (Έγγραφα προγραµµατισµού για τα γεωγραφικά προγράµµατα επισηµαίνει 
την απαίτηση και τις αρχές για την κατάρτιση εγγράφων στρατηγικής για τις χώρες και 
περιοχές που λαµβάνουν ενδεικτική κατανοµή βάσει του παρόντος κανονισµού και, βάσει 
αυτών, τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα. Το άρθρο απαριθµεί επίσης τις εξαιρέσεις βάσει 
των οποίων δεν θα απαιτείται η κατάρτιση εγγράφου στρατηγικής, µε στόχο να απλουστευθεί 
η διαδικασία προγραµµατισµού και για να ευνοηθεί ο κοινός προγραµµατισµός µε τα κράτη 
µέλη και η ευθυγράµµιση µε τα εθνικά προγράµµατα αναπτυσσόµενων χωρών. 

Για να εξασφαλιστούν η οικειοποίηση από τη χώρα και οι αρχές της αποτελεσµατικότητας 
της ενίσχυσης, τα έγγραφα στρατηγικής θα καταρτιστούν στα πλαίσια του διαλόγου µε τις 
χώρες εταίρους και τις περιοχές, µε τη συµµετοχή φορέων της κοινωνίας των πολιτών και 
περιφερειακών και τοπικών αρχών. Τα κράτη µέλη, καθώς και άλλοι χορηγοί, θα 
συµµετέχουν σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3. 

Το άρθρο εισάγει επίσης τη δυνατότητα ενός κοινού εγγράφου - πλαισίου που θα καθορίζει 
µια συνολική στρατηγική της Ένωσης, µέρος της οποίας θα είναι η αναπτυξιακή πολιτική.  

Τα καταρτιζόµενα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα (ΠΕΠ) µπορούν να βασίζονται σε κάθε 
έγγραφο προγραµµατισµού που ορίζεται στο παρόν άρθρο, εκτός εάν η συνολική 
χρηµατοδότηση δεν υπερβαίνει τα 30 εκατ. ευρώ. Τα ΠΕΠ µπορούν να προσαρµόζονται στο 
πλαίσιο µιας ενδιάµεσης ή ad hoc επανεξέτασης, σε σχέση µε τους επιτευχθέντες στόχους 
καθώς και µε βάση νέες εντοπιζόµενες ανάγκες, όπως αυτές που είναι αποτέλεσµα κρίσεων, 
µετά από κρίσεις ή καταστάσεων αστάθειας. 

Το άρθρο 12 (Προγραµµατισµός για χώρες σε κατάσταση κρίσης, µετά από κρίση ή σε 
επισφαλή κατάσταση) τονίζει τις ειδικές ανάγκες και περιστάσεις των χωρών σε κρίση, µετά 
από κρίση σε επισφαλή κατάσταση, που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη σύνταξη 
όλων των εγγράφων προγραµµατισµού. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 επισηµαίνει τη 
δυνητική ανάγκη ταχείας αντίδρασης στις χώρες αυτές και προβλέπει µια ειδική διαδικασία 
(εκ των υστέρων επιτροπολογία, άρθρο 14 παράγραφος 3 για ad hoc επανεξέταση του 
εγγράφου στρατηγικής και του πολυετούς ενδεικτικού προγράµµατος. 

Το άρθρο 13 (Έγγραφα προγραµµατισµού για θεµατικά προγράµµατα) περιγράφει τις 
ανάγκες και τη διαδικασία κατάρτισης των εγγράφων θεµατικού προγραµµατισµού. Το άρθρο 
προβλέπει επίσης δυνατότητα ενδιάµεσης ή ad hoc επανεξέτασης, κατά περίπτωση. 

Το άρθρο 14 (Έγκριση των εγγράφων στρατηγικής και έγκριση πολυετών ενδεικτικών 
προγραµµάτων) προβλέπει ότι τα έγγραφα πολυετούς προγραµµατισµού (δηλ. έγγραφα 
στρατηγικής, πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα για χώρες και περιοχές εταίρους και έγγραφα 
θεµατικής στρατηγικής) εγκρίνονται από την Επιτροπή µετά από γνωµοδότηση επιτροπής 
που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών µελών υπό την προεδρία εκπροσώπου της 
Επιτροπής (η επιτροπή συγκροτείται βάσει του άρθρου 24 του παρόντος κανονισµού). 

Το άρθρο προβλέπει επίσης την ευελιξία και απλούστευση για περιπτώσεις κατά τις οποίες 
επιτρέπεται παρέκκλιση από τις πάγιες διαδικασίες επιτροπολογίας (π.χ. δεν ακολουθείται 
διαδικασία επιτροπών σε περίπτωση τεχνικών προσαρµογών ή τροποποιήσεων ήσσονος 
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σηµασίας των συνολικών χρηµατοδοτήσεων) και σε περιπτώσεις στις οποίες οι διαδικασίες 
επιτροπολογίας θα µπορούσαν να εφαρµοστούν µετά την έκδοση και εφαρµογή των 
τροποποιήσεων της Επιτροπής (π.χ. καταστάσεις κρίσεων, µετά από κρίση και ασταθείς 
καταστάσεις, ή σε περιπτώσεις απειλών για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα). 

(4) Τελικές διατάξεις (Τίτλος V) – Άρθρα 15 έως 22 

Για να καταστεί η συνδροµή της Ένωσης περισσότερο συνεκτική και αποτελεσµατική, και 
κυρίως για να αποφεύγεται ο κατακερµατισµός προγραµµάτων µε υπαγωγή τους σε 
περισσότερους από έναν µηχανισµούς, το άρθρο 15 (Συµµετοχή τρίτης χώρας µη 
επιλέξιµης βάσει του παρόντος κανονισµού) ορίζει τη δυνατότητα να επεκταθεί η 
επιλεξιµότητα του παρόντος κανονισµού, ώστε να περιληφθούν όλες οι τρίτες χώρες, τα 
εδάφη και περιοχές, εφόσον αυτό συµβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων του 
κανονισµού. 

Το άρθρο 16 (Αναστολή της συνδροµής) ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζεται 
σε περίπτωση παράβασης των αρχών που ορίζονται στον Τίτλο ΙΙ και ενδεχόµενης αναστολής 
της συνδροµής βάσει του παρόντος κανονισµού. 

Τα άρθρα 17 και 18 (Ανάθεση εξουσίας στην Επιτροπή) εισάγουν τη δυνατότητα 
εξουσιοδότησης της Επιτροπής να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση ή 
τη συµπλήρωση των παραρτηµάτων Ι έως VI(Ι) του παρόντος κανονισµού. Το άρθρο 28 
περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες αυτής της ανάθεσης. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ειδοποιούνται ταυτόχρονα και άµεσα όταν η Επιτροπή εκδίδει 
µια κατ' εξουσιοδότηση πράξη και η πράξη αυτή τίθεται σε ισχύ µόνο εάν αυτά τα δύο 
όργανα δεν εγείρουν αντίρρηση εντός περιόδου δύο µηνών (η οποία µπορεί να παρατεθεί για 
άλλους δύο µήνες) από την ηµεροµηνία κοινοποίησης. 

Το άρθρο 19 (επιτροπή) θεσπίζει την αρµόδια επιτροπή που συνεπικουρεί την Επιτροπή 
στην εφαρµογή του παρόντος κανονισµού6. 

Το άρθρο 20 (∆ιατάξεις χρηµατοδότησης) ορίζει το δηµοσιονοµικό ποσό αναφοράς για την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.  

Το άρθρο 21 (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης) ορίζει ότι ο παρών κανονισµός 
εφαρµόζεται σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου σχετικά µε την οργάνωση και τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης7, και ιδίως το άρθρο 9. 

Το άρθρο 22 (Έναρξη ισχύος) προβλέπει την έναρξη της ισχύος του κανονισµού και την 
εφαρµογή του από την 1η Ιανουαρίου 2014, χωρίς να καθορίζει ηµεροµηνία λήξης. 

                                                 
6 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 
7 Απόφαση του Συµβουλίου (ΕΕ) 2010/427. 
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2011/0406 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση µηχανισµού χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
209 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο παρών κανονισµός συγκροτεί έναν από τους µηχανισµούς άµεσης χρηµατοδοτικής 
στήριξης των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αντικαταστήσει τον 
κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αριθ. 1905/2006 της 
18ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση µηχανισµού χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας8, ο οποίος λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

(2) Η καταπολέµηση της φτώχειας εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της 
αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στον Τίτλο V, 
Κεφάλαιο 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Τίτλο ΙΙΙ, Μέρος 
Πέµπτο, Κεφάλαιο 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύµφωνα µε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ)9, ή άλλους στόχους 
αποδεκτούς από την Ένωση και τα κράτη µέλη της. 

(3) Η ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη10 και οι ανακοινώσεις της Επιτροπής 
«Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραµµα δράσης 
για αλλαγή»11, και «Η µελλοντική προσέγγιση της στήριξης τρίτων χωρών από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ»12, καθώς και κάθε µελλοντική ανακοίνωση σχετικά µε τον 

                                                 
8 ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41-71 
9 ∆ιακήρυξη Χιλιετίας των Ηνωµένων Εθνών, Ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης της 18ης Σεπτεµβρίου 

2000.  
10 Κοινή δήλωση του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών, που 

συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά µε 
την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ µε τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση», ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1. 

11 Ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου 2011, δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ. 
12 Ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου 2011, δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην ΕΕ. 
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καθορισµό των βασικών κατευθύνσεων και αρχών για την αναπτυξιακή πολιτική της 
Ένωσης και τα συνακόλουθα συµπεράσµατα, παρέχουν το πλαίσιο γενικής πολιτικής, 
τις κατευθύνσεις και τα σηµεία επικέντρωσης που θα διέπουν την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού.  

(4) Η Ένωση έχει ως θεµέλια τις αξίες της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, της 
οικουµενικότητας, του αδιαίρετου και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
και θεµελιωδών ελευθεριών, του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών 
της ισότητας και αλληλεγγύης και της τήρησης των αρχών του Χάρτη των Ηνωµένων 
Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Επιδιώκει, µέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, 
την ανάληψη δέσµευσης για τον σεβασµό και την εδραίωση αυτών των αξιών στις 
χώρες και τις περιοχές εταίρους. 

(5) Σκοπός της Ένωσης είναι επίσης να διασφαλιστεί η συνοχή µε άλλους τοµείς της 
εξωτερικής δράσης της. Αυτό θα εξασφαλιστεί µε τη διαµόρφωση της πολιτικής της 
Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία και του στρατηγικού προγραµµατισµού της 
και της εφαρµογής µέτρων. 

(6) Η αποτελεσµατικότερη βοήθεια, η µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα και καλύτερη 
εναρµόνιση, ο συγχρονισµός µε τις χώρες εταίρους και ο συντονισµός των 
διαδικασιών, τόσο µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών και στις σχέσεις µε 
άλλους χορηγούς και αναπτυξιακούς φορείς, έχουν καθοριστική σηµασία για τη 
διασφάλιση της συνοχής και καταλληλότητας της βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα θα 
µειωθεί το κόστος µε το οποίο βαρύνονται οι χώρες εταίροι. Μέσω της αναπτυξιακής 
πολιτικής της, η Ένωση δεσµεύεται να υλοποιήσει τα συµπεράσµατα της ∆ιακήρυξης 
για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας που ενέκρινε το φόρουµ υψηλού επιπέδου 
για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας στο Παρίσι, στις 2 Μαρτίου 2005, το 
Πρόγραµµα ∆ράσης της Άκκρα που εγκρίθηκε στις 4 Σεπτεµβρίου 2008 και τη 
συνακόλουθη διακήρυξη του Μπουσάν της 1ης ∆εκεµβρίου 2011. Πρέπει να 
ενισχυθεί ο στόχος της επίτευξης κοινού προγραµµατισµού µεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών µελών της. Οι δεσµεύσεις αυτές οδήγησαν σε ορισµένα συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών που 
συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, όπως ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για τη 
συµπληρωµατικότητα και τον επιµερισµό καθηκόντων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
πολιτικής13 και το επιχειρησιακό πλαίσιο για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας14.  

(7) Η βοήθεια της Ένωσης πρέπει να στηρίξει την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ15 και τα 
διαδοχικά σχέδια δράσης της που διαµορφώνουν το πλαίσιο για την ευρεία και 
αµοιβαίως επωφελή συνεργασία στο εσωτερικό µιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης 
που χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη κοινών στόχων σε ισότιµη βάση. 

                                                 
13 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2007 σχετικά µε τον «Κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ 

για τη συµπληρωµατικότητα και τον επιµερισµό εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική» (έγγραφο 
9558/07). 

14 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε επιχειρησιακό πρόγραµµα για 
την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας (έγγραφο 15912/09), το οποίο διευρύνθηκε και παγιώθηκε στις 
11 Ιανουαρίου 2011 (έγγραφο 18239/10).  

15 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΦΡΙΚΗΣ - ΕΕ: Μια κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, που 
εγκρίθηκε στη σύνολο κορυφής της Λισαβόνας της 9ης ∆εκεµβρίου 2007. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st15/st15912.en09.pdf
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(8) Η Ένωση και τα κράτη µέλη της πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή και τη 
συµπληρωµατικότητα των αντίστοιχων πολιτικών τους αναπτυξιακής συνεργασίας, µε 
το να ανταποκρίνονται ιδίως στις προτεραιότητες των χωρών και περιοχών εταίρων σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική αναπτυξιακής 
συνεργασίας της Ένωσης και των κρατών µελών της αλληλοσυµπληρώνονται και 
αλληλοενισχύονται, πρέπει να προβλεφθούν κοινές διαδικασίες προγραµµατισµού οι 
οποίες θα εφαρµόζονται όταν αυτό είναι εφικτό και απαραίτητο. 

(9) Η πολιτική και διεθνής δράση της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία διέπονται 
από τους ΑΣΧ, όπως η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας, και των 
µεταγενέστερων τροποποιήσεών τους, καθώς και από τους αναπτυξιακούς στόχους 
και τις αρχές που εγκρίνουν η Ένωση και τα κράτη µέλη της, και εντός του πλαισίου 
της συνεργασίας τους µε τα Ηνωµένα Έθνη (ΟΗΕ) και µε άλλους αρµόδιους διεθνείς 
οργανισµούς στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη. 

(10) Η Ένωση οφείλει να προωθεί ολοκληρωµένη προσέγγιση για την αντιµετώπιση 
κρίσεων και καταστροφών και εµπόλεµων και επισφαλών καταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των µεταβατικών καταστάσεων. Αυτή η προσέγγιση θα 
βασίζεται κυρίως στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την ασφάλεια και 
ανάπτυξη16, για την αντίδραση της ΕΕ σε καταστάσεις αστάθειας,17 τα συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου για την πρόληψη συγκρούσεων18 καθώς και σε σχετικά 
µεταγενέστερα συµπεράσµατα. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ο κατάλληλος 
συνδυασµός προσεγγίσεων, αντιδράσεων και µέσων, ιδίως µέσω της εξασφάλισης 
σωστής ισορροπίας ανάµεσα στις διάφορες προσεγγίσεις που έχουν γνώµονα την 
ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική δράση και µέσω σωστού συνδυασµού 
της βραχυπρόθεσµης αντίδρασης µε την µακροπρόθεσµη στήριξη. 

(11) Η βοήθεια της Ένωσης πρέπει να εστιάζεται εκεί που θα έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο, 
όσον αφορά την ικανότητά της να δρα σε παγκόσµια κλίµακα και να αντιµετωπίζει τις 
παγκόσµιες προκλήσεις, όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη ή η προώθηση σε παγκόσµια κλίµακα της δηµοκρατίας, της 
χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρώπινων δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου, η 
µακροπρόθεσµη και προβλέψιµη δέσµευση για αναπτυξιακή βοήθεια και ο ρόλος της 
στον συντονισµό µε τα κράτη µέλη της. Για να διασφαλιστεί αυτός ο αντίκτυπος, 
πρέπει να εφαρµοστεί η αρχή της διαφοροποίησης, όχι µόνο στο επίπεδο της 
κατανοµής των κεφαλαίων, αλλά και στο επίπεδο του προγραµµατισµού, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η διµερής συνεργασία για την ανάπτυξη εστιάζεται στις χώρες 
εταίρους που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και στα ασταθή και πλέον ευάλωτα 
κράτη µε περιορισµένη ικανότητα πρόσβασης σε άλλες πηγές χρηµατοδότησης για να 
στηρίξουν την ανάπτυξή τους, λαµβάνοντας υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπο της 
συνδροµής της Ένωσης στις χώρες εταίρους. Κατά συνέπεια, ο διµερής 
προγραµµατισµός θα έχει ως στόχο αυτές τις χώρες, κατ’ εφαρµογή αντικειµενικών 

                                                 
16 Ασφάλεια και ανάπτυξη - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 

των κρατών µελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2007 (έγγραφο 
15097/07). 

17 Η αντίδραση της ΕΕ σε καταστάσεις αστάθειας - Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των 
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 
20ής Νοεµβρίου 2007 (έγγραφο 11518/07). 

18 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόληψη κρίσεων, 3101η συνεδρίαση του Συµβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων, Λουξεµβούργο, 20 Ιουνίου 2011. 
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κριτηρίων που βασίζονται στις ανάγκες και τις ικανότητες αυτών των χωρών, καθώς 
και στον αντίκτυπο της συνδροµής της ΕΕ.  

(12) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εξασφαλίζει ευνοϊκό πλαίσιο προγραµµατισµού, 
παρέχοντας τη δυνατότητα αυξηµένης συνοχής µεταξύ των πολιτικών της ΕΕ, µέσω 
της χρησιµοποίησης ενός κοινού εγγράφου-πλαισίου ως βάση για τον 
προγραµµατισµό. Πρέπει να επιτρέπει την πλήρη ευθυγράµµιση µε τις χώρες και 
περιοχές εταίρους µε βάση εθνικά αναπτυξιακά σχέδια ή παρόµοια περιεκτικά 
αναπτυξιακά έγγραφα, κατά περίπτωση, και να επιδιώκει τον καλύτερο συντονισµό 
µεταξύ χορηγών, ιδίως µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών της, µέσω κοινού 
προγραµµατισµού. 

(13) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισµού δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς 
από τα κράτη µέλη και µπορούν, κατά συνέπεια, λόγω της κλίµακας της δράσης, να 
επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση µπορεί να λαµβάνει µέτρα, 
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει 
τα απαιτούµενα για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

(14) Σε ένα παγκοσµιοποιηµένο κόσµο, οι εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ, όπως οι πολιτικές 
για το περιβάλλον, την κλιµατική αλλαγή, την απασχόληση (συµπεριλαµβανοµένης 
της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους), την ισότητα των φύλων, την ενέργεια, τους 
υδάτινους πόρους, τις µεταφορές, την υγεία, την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και την 
ασφάλεια, την έρευνα και καινοτοµία, την κοινωνία των πληροφοριών, τη 
µετανάστευση, τη γεωργία και την αλιεία, γίνονται ολοένα και περισσότερο στοιχείο 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020: 
Στρατηγική για µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη»19 τονίζει τη 
δέσµευση της Ένωσης να προωθήσει στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
την έξυπνη, χωρίς αποκλεισµούς και βιώσιµη ανάπτυξη, µέσω του συνδυασµού τριών 
στοιχείων: της οικονοµικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής συνιστώσας. 

(15) Η καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ένωση και η ανάγκη για 
διεθνή δράση είναι επιτακτική. Σύµφωνα µε τη δήλωση στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Προϋπολογισµός για την Ευρώπη 2020» της 29ης Ιουνίου 201120, ο παρών 
κανονισµός πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη του στόχου να διατεθεί ποσοστό 
τουλάχιστον 20% του προϋπολογισµού της ΕΕ σε µια κοινωνία µε χαµηλές εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιµατική αλλαγή, ενώ ποσοστό 
τουλάχιστον 25% των πόρων του προγράµµατος για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και 
τις προκλήσεις πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη των στόχων που αφορούν 
την κλιµατική αλλαγή και το περιβάλλον. Οι δράσεις σε αυτούς τους τοµείς πρέπει, 
όταν είναι εφικτό, να αλληλοενισχύονται, ώστε να έχουν ισχυρότερες επιπτώσεις.  

(16) Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής 
της ΕΕ: ένα πρόγραµµα δράσης για αλλαγή»21 προτείνει να συνεχιστεί η στήριξη της 

                                                 
19 COM(2010) 2020 τελικό 
20 COM(2011) 500 τελικό 
21 COM(2011) 637 τελικό  
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κοινωνικής ένταξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης τουλάχιστον µε το 20% της 
αναπτυξιακής βοήθειας της Ένωσης. Για να συµβάλει στην επίτευξη αυτού του 
στόχου, ποσοστό τουλάχιστον 20% των πόρων του προγράµµατος για τα παγκόσµια 
δηµόσια αγαθά και τις προκλήσεις πρέπει να στηρίξει τον τοµέα της ανάπτυξης. 

(17) Οι κατάλογοι συνεργαζόµενων χωρών βάσει του παρόντος κανονισµού πρέπει να 
προσαρµοστούν σε συνάρτηση µε τις πιθανές αλλαγές του καθεστώτος τους, όπως 
αυτό ορίστηκε από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθεια του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΕΑΒ/ΟΟΣΑ), καθώς και µε τις σηµαντικές 
αλλαγές στην ανθρώπινη ανάπτυξη, την εξάρτηση από τη βοήθεια, τις καταστάσεις 
κρίσης, τον ευάλωτο χαρακτήρα και άλλα ζητήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της 
δυναµικής της διαδικασίας ανάπτυξης. Οι εν λόγω επικαιροποιήσεις και 
επανεξετάσεις των επιλέξιµων χωρών εταίρων για διµερή αναπτυξιακή συνεργασία 
και οι τροποποιήσεις των ορισµών των αναλυτικών τοµέων συνεργασίας και 
δραστηριοτήτων και οι προσαρµογές της ενδεικτικής χρηµατοδότησης κάθε 
προγράµµατος αποτελούν µη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισµού. Κατά 
συνέπεια, για να προσαρµοστεί το πεδίο του στην ταχέως µεταβαλλόµενη κατάσταση 
στις τρίτες χώρες, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να επικαιροποιεί τα παραρτήµατα του παρόντος 
κανονισµού που περιλαµβάνουν τον κατάλογο των επιλέξιµων για χρηµατοδότηση 
από την Ένωση χωρών και περιοχών εταίρων, τον καθορισµό τοµέων συνεργασίας 
βάσει γεωγραφικών και θεµατικών προγραµµάτων και την ενδεικτική χρηµατοδότηση 
κάθε προγράµµατος. Έχει ιδιαίτερη σηµασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαραίτητες 
διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και σύνταξη κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

(18) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες.  

(19) Οι εκτελεστικές αρµοδιότητες όσον αφορά τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή 
ενδεικτικά προγράµµατα που ορίζονται στα άρθρα 11 έως 14 του παρόντος 
κανονισµού πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τον 
καθορισµό κανόνων και γενικών αρχών όσον αφορά τους µηχανισµούς ελέγχου από 
τα κράτη µέλη του τρόπου άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 
Επιτροπή22. Λαµβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα αυτών των εκτελεστικών πράξεων, 
και ιδίως τον χαρακτήρα πολιτικού προσανατολισµού ή τις δηµοσιονοµικές 
επιπτώσεις τους, πρέπει γενικά να εφαρµόζεται για την έκδοσή τους η διαδικασία 
εξέτασης, µε εξαίρεση τα µέτρα µε χρηµατοδότηση µικρής κλίµακας. Η Επιτροπή 
πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άµεση εφαρµογή όταν, σε δεόντως 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις που συνδέονται µε την ανάγκη ταχείας αντίδρασης της 
Ένωσης, αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης. 

(20) Οι κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρµογή των µηχανισµών εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης ορίζονται στον κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. …/… του 

                                                 
22 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της….23, στο εξής «κοινός 
εκτελεστικός κανονισµός». 

(21) Η οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης 
ορίζονται στην απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συµβουλίου24, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

ΤΙΤΛΟΣ I 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

1. Βάσει του παρόντος κανονισµού, η Ένωση µπορεί να χρηµατοδοτεί: 

α) γεωγραφικά προγράµµατα που αποσκοπούν στη στήριξη της συνεργασίας µε 
αναπτυσσόµενες χώρες, εδάφη και περιοχές που ορίζονται στο παράρτηµα Ι 
(εφεξής «χώρες και περιοχές εταίροι»), οι οποίες περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο των δικαιούχων της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας της Επιτροπής 
Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ/ΟΟΣΑ) που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ. Οι 
χώρες εταίροι που λαµβάνουν διµερή αναπτυξιακή βοήθεια ορίζονται στο 
παράρτηµα ΙΙΙ. 

β) θεµατικά προγράµµατα για την αντιµετώπιση των παγκόσµιων δηµόσιων 
αγαθών και προκλήσεων και τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και τοπικών αρχών σε επιλέξιµες για χρηµατοδότηση της Ένωσης 
χώρες, εδάφη και περιοχές στο πλαίσιο γεωγραφικών προγραµµάτων, 
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, µε τον κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ. [.../…] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Γειτονίας25, και την απόφαση 
[2001/822/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2001 για τη σύνδεση των 
υπερπόντιων χωρών και εδαφών26], και στις συµβαλλόµενες χώρες της 
Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) στη Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης 
ΑΚΕ-ΕΕ που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000. 

(γ) ένα Παναφρικανικό Πρόγραµµα για τη στήριξη της κοινής στρατηγικής 
Αφρικής-ΕΕ στις χώρες, εδάφη και περιοχές που καλύπτονται από την εν λόγω 
στρατηγική. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως περιοχή ορίζεται η γεωγραφική 
οντότητα που περιλαµβάνει περισσότερες από µία αναπτυσσόµενες χώρες. 

ΤΙΤΛΟΣ IΙ 

                                                 
23 ΕΕ L…. 
24 ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30 
25 ΕΕ L … 
26 ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1.  
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 2 

Στόχοι και κριτήρια επιλεξιµότητας 

3. Εντός του πλαισίου των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, 

α) ο πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας βάσει του παρόντος κανονισµού είναι 
η µείωση και, µακροπρόθεσµα, η εξάλειψη της φτώχειας· 

β) η συνεργασία βάσει του παρόντος κανονισµού θα συµβάλει επίσης στην 
επίτευξη των άλλων στόχων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και συγκεκριµένα: 

(i) στην ενίσχυση της βιώσιµης οικονοµικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, και 

(ii) την προάσπιση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

Η επίτευξη αυτών των στόχων µετράται µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων δεικτών, 
ιδίως του ΑΣΧ 1 για το εδάφιο α) και των ΑΣΧ 1 έως 8 για το εδάφιο β), καθώς και 
άλλων δεικτών που συµφωνούνται από την Ένωση και τα κράτη µέλη της. 

4. Οι δράσεις βάσει γεωγραφικών προγραµµάτων σχεδιάζονται κατά τρόπο που να 
τηρούν τα κριτήρια για την επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια που καθόρισε η 
ΕΑΒ/ΟΟΣΑ. 

Οι δράσεις στο πλαίσιο του Παναφρικανικού και των θεµατικών προγραµµάτων 
σχεδιάζονται κατά τρόπο που να ικανοποιούνται τα κριτήρια για την επίσηµη 
αναπτυξιακή βοήθεια που καθόρισε η ΕΑΒ/ΟΟΣΑ, εκτός εάν: 

α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαιούχου επιβάλλουν διαφορετικά, ή 

β) η δράση υλοποιεί µια παγκόσµια πρωτοβουλία, προτεραιότητα πολιτικής της 
Ένωσης ή διεθνή υποχρέωση ή δέσµευση της Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 
6 παράγραφος 2 και η δράση δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που ικανοποιούν 
τα κριτήρια της επίσηµης αναπτυξιακής βοήθειας. 

Με την επιφύλαξη του στοιχείου α), τουλάχιστον το 90% των δαπανών που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του Παναφρικανικού και των θεµατικών προγραµµάτων 
πληρούν τα κριτήρια για την επίσηµη αναπτυξιακή βοήθεια τα οποία έχει θεσπίσει η 
ΕΑΒ/ΟΟΣΑ. 

5. Οι δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1257/96 
του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996, σχετικά µε την ανθρωπιστική βοήθεια27 και 
είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση βάσει εκείνου του κανονισµού, δεν 
χρηµατοδοτούνται, καταρχήν, βάσει του παρόντος κανονισµού, εκτός εάν πρέπει να 

                                                 
27 ΕΕ L 163 της 2.7.1996, σ. 1. 
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εξασφαλιστεί συνέχεια της συνεργασίας από κατάσταση κρίσης σε συνθήκες 
σταθερότητας για ανάπτυξη. 

Άρθρο 3 

Γενικές αρχές 

1. Η Ένωση επιδιώκει την προώθηση, ανάπτυξη και εδραίωση των αρχών της 
δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 
των θεµελιωδών ελευθεριών, που αποτελούν τα θεµέλιά της, µέσω του διαλόγου και 
της συνεργασίας µε τις χώρες και περιφέρειες εταίρους. 

2. Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, και για να εξασφαλιστεί υψηλός 
αντίκτυπος της συνδροµής της Ένωσης, επιδιώκεται διαφoρoπoιηµένη προσέγγιση 
µεταξύ των χωρών εταίρων, ώστε να παρέχεται σε αυτές ειδική συνεργασία ειδικά 
προσαρµοσµένη: 

α) στις ανάγκες τους· 

β) στις ικανότητές τους να δηµιουργούν και να έχουν πρόσβαση σε 
χρηµατοδοτικούς πόρους και στις ικανότητές τους απορρόφησης· και 

γ) στις δεσµεύσεις και τις επιδόσεις τους. 

Θα επιδιωχθεί επίσης η διαφοροποιηµένη προσέγγιση και σε σχέση µε τον 
ενδεχόµενο αντίκτυπο της συνδροµής της Ένωσης σε χώρες εταίρους. 

Κατά τη διαδικασία κατανοµής των πόρων δίνεται προτεραιότητα στις χώρες µε τις 
µεγαλύτερες ανάγκες, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες και τις χώρες 
χαµηλού εισοδήµατος, καθώς και τις χώρες που βρίσκονται σε συνθήκες κρίσης, 
µετά από κρίση και σε επισφαλή και ευάλωτη κατάσταση. 

3. Σε όλα τα προγράµµατα καταβάλλεται προσπάθεια εξορθολογισµού των ακόλουθων 
οριζόντιων θεµάτων: προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ισότητα των φύλων, 
χειραφέτηση των γυναικών, καταπολέµηση των διακρίσεων, δηµοκρατία, χρηστή 
διακυβέρνηση, δικαιώµατα του παιδιού και των αυτόχθονων πληθυσµών, ένταξη και 
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, περιβαλλοντική βιωσιµότητα που 
περιλαµβάνει την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την καταπολέµηση του 
HIV/AIDS. 

4. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, στη βελτίωση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, στις 
συναλλαγές και στη βιώσιµη ανάπτυξη, στην πρόσβαση στις ΤΠΕ, στην υγεία και 
την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και στην προαγωγή του διαλόγου, της συµµετοχής 
και της συµφιλίωσης και της δηµιουργίας θεσµών.  

5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η Ένωση εξασφαλίζει τη συνοχή µε 
τους άλλους τοµείς της εξωτερικής της δράσης καθώς και µε άλλες συναφείς 
πολιτικές της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, µέτρα που χρηµατοδοτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων των έργων που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, 
βασίζονται στις πολιτικές συνεργασίας οι οποίες ορίζονται σε πράξεις όπως 
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συµφωνίες, δηλώσεις και σχέδια δράσης µεταξύ της Ένωσης και των εµπλεκόµενων 
τρίτων χωρών και περιοχών, καθώς και στις αποφάσεις, τα ειδικά συµφέροντα, τις 
πολιτικές προτεραιότητες και τις στρατηγικές της Ένωσης. 

6. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη επιδιώκουν τακτικές και συχνές ανταλλαγές 
πληροφοριών, µεταξύ άλλων και µε άλλους χορηγούς, και προωθούν τον καλύτερο 
συντονισµό και τη µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα της δράσης των χορηγών, 
µέσω της συνεργασίας για κοινό πολυετή προγραµµατισµό που βασίζεται στις 
στρατηγικές των χωρών εταίρων για τη µείωση της φτώχειας ή σε ισοδύναµες 
στρατηγικές, µε την υιοθέτηση κοινών µηχανισµών εφαρµογής, περιλαµβανοµένων 
των κοινών αναλύσεων, µε τη διοργάνωση κοινών αποστολών χορηγών και µε τη 
χρήση µηχανισµών συγχρηµατοδότησης και συµφωνιών συνεργασίας κατ' ανάθεση. 

7. Στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους, η Ένωση και τα κράτη µέλη προωθούν µια 
πολυµερή προσέγγιση των παγκόσµιων προκλήσεων και, κατά περίπτωση, 
ενισχύουν τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και φορείς και άλλους διµερείς 
χορηγούς. 

8. Η Ένωση προωθεί την αποτελεσµατική συνεργασία µε χώρες και περιοχές εταίρους, 
σύµφωνα µε τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. Η Ένωση ευθυγραµµίζει ολοένα και 
περισσότερο τη στήριξή της µε τις εθνικές στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης, 
τις πολιτικές µεταρρυθµίσεων και τις διαδικασίες των εταίρων. Συµβάλλει στην 
ενίσχυση της διαδικασίας αµοιβαίας λογοδοσίας µεταξύ των συνεργαζόµενων 
κυβερνήσεων και οργανισµών και χορηγών και προωθεί την τοπική 
εµπειρογνωµοσύνη και την τοπική απασχόληση. Για τον σκοπό αυτό προωθεί: 

α) µια αναπτυξιακή διαδικασία που εφαρµόζεται µε πρωτοβουλία της και είναι 
αποδεκτή από τη χώρα εταίρο·  

β) χωρίς αποκλεισµούς και συµµετοχικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και ευρεία 
συµµετοχή όλων των τµηµάτων της κοινωνίας στην αναπτυξιακή διεργασία 
και τον εθνικό και περιφερειακό διάλογο, συµπεριλαµβανοµένου του 
πολιτικού διαλόγου· 

γ) αποτελεσµατικούς και καινοτόµους τρόπους και µέσα συνεργασίας που 
ορίζονται στο άρθρο 4 του κοινού εκτελεστικού κανονισµού, όπως ο 
συνδυασµός επιχορηγήσεων και δανείων και άλλοι µηχανισµοί επιµερισµού 
του κινδύνου σε επιλεγµένους τοµείς και χώρες και η συµµετοχή ιδιωτικού - 
δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΑΒ/ΟΟΣΑ. Αυτοί 
οι καινοτόµοι τρόποι και τα µέσα συνεργασίας είναι προσαρµοσµένα στις 
ειδικές περιστάσεις της κάθε χώρας ή περιοχής εταίρου, µε επικέντρωση σε 
προσεγγίσεις βάσει προγραµµάτων, την παροχή προβλέψιµης χρηµατοδότησης 
της βοήθειας, τη συγκέντρωση ιδιωτικών πόρων, την ανάπτυξη και χρήση 
εθνικών συστηµάτων καθώς και σε προσεγγίσεις της ανάπτυξης µε γνώµονα 
την παραγωγή αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, 
διεθνώς συµφωνηµένων στόχων και δεικτών, όπως η ΑΣΧ· και 

δ) τον βελτιωµένο αντίκτυπο των πολιτικών και προγραµµάτων µέσω του 
συντονισµού και της εναρµόνισης µεταξύ χορηγών, µε στόχο να µειωθούν οι 
επικαλύψεις, να βελτιωθεί η συµπληρωµατικότητα και να στηριχθούν οι 
πρωτοβουλίες των χορηγών.  
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ε) Ο συντονισµός πραγµατοποιείται στις χώρες και περιοχές εταίρους µε βάση 
συµφωνηµένες κατευθυντήριες γραµµές και αρχές βέλτιστης πρακτικής για τον 
συντονισµό και την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. 

9. Η Ένωση στηρίζει, µεταξύ άλλων, την εφαρµογή διµερούς, περιφερειακής και 
πολυµερούς συνεργασίας και διαλόγου, συµφωνιών εταιρικής σχέσης και τριµερούς 
συνεργασίας. 

10. Η Επιτροπή επιδιώκει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών µε την κοινωνία των 
πολιτών. 

ΤΙΤΛΟΣ IIΙ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Άρθρο 4 

Εφαρµογή της βοήθειας της Ένωσης 

Σύµφωνα µε τον γενικό σκοπό και το πεδίο εφαρµογής, τους στόχους και τις γενικές αρχές 
του παρόντος κανονισµού, η βοήθεια της Ένωσης εφαρµόζεται µέσω γεωγραφικών, 
θεµατικών και Παναφρικανικών προγραµµάτων και σύµφωνα µε τον κοινό εκτελεστικό 
κανονισµό. 

Άρθρο 5 

Γεωγραφικά προγράµµατα 

1. Οι δραστηριότητες συνεργασίας της Ένωσης βάσει του παρόντος άρθρου 
υλοποιούνται µέσω δραστηριοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό 
επίπεδο και σε επίπεδο ηπείρου. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), ένα γεωγραφικό 
πρόγραµµα περιλαµβάνει τη συνεργασία στους κατάλληλους τοµείς δραστηριότητας, 

α) σε περιφερειακό επίπεδο µε τις χώρες εταίρους που ορίζονται στο παράρτηµα 
Ι, και  

β) διµερώς µε τις χώρες εταίρους που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 

3. Τα γεωγραφικά προγράµµατα µπορούν να αντλούνται, µεταξύ άλλων, από τους 
τοµείς συνεργασίας που περιέχονται στην «ευρωπαϊκή συναίνεση» για να 
επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1). 

Οι κοινοί τοµείς συνεργασίας και οι ειδικοί τοµείς συνεργασίας για κάθε περιοχή 
ορίζονται στο παράρτηµα IV.  

4. Στο πλαίσιο του προγράµµατος της κάθε χώρας, η Ένωση εστιάζει τη βοήθειά της 
κατά κανόνα σε τρεις τοµείς. 
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Άρθρο 6 

Θεµατικά προγράµµατα 

Σύµφωνα µε τον γενικό σκοπό και το πεδίο εφαρµογής, τους στόχους και τις γενικές αρχές 
του παρόντος κανονισµού, οι δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο θεµατικών 
προγραµµάτων εισφέρουν προστιθέµενη αξία και είναι συµπληρωµατικές µε δράσεις που 
χρηµατοδοτούνται βάσει γεωγραφικών προγραµµάτων. 

Για τον προγραµµατισµό θεµατικών δράσεων εφαρµόζονται οι ακόλουθοι όροι: 

α) οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης βάσει του παρόντος κανονισµού δεν µπορούν να 
επιτευχθούν µε τον κατάλληλο ή αποτελεσµατικό τρόπο µέσω γεωγραφικών 
προγραµµάτων· 

β) οι δράσεις αφορούν παγκόσµιες πρωτοβουλίες που στηρίζουν διεθνώς 
συµφωνηµένους στόχους ή παγκόσµια δηµόσια αγαθά και προκλήσεις· σε αυτή την 
περίπτωση, κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του κοινού εκτελεστικού κανονισµού, 
µπορούν να περιλαµβάνουν δράσεις στα κράτη µέλη, σε υποψήφιες και δυνάµει 
υποψήφιες χώρες και σε άλλες τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο σχετικό 
θεµατικό πρόγραµµα,  

και/ή 

γ) οι δράσεις έχουν τον ακόλουθο χαρακτήρα: 

– πολυπεριφερειακές ή/και οριζόντιες δράσεις· 

– καινοτόµες πολιτικές ή/και πρωτοβουλίες µε στόχο την τεκµηρίωση 
µελλοντικών δράσεων· 

– δράσεις σε περιπτώσεις που δεν έχει συναφθεί σχετική συµφωνία µε την ή τις 
κυβερνήσεις εταίρους· 

– δράσεις που αντανακλούν µια πολιτική προτεραιότητα της Ένωσης ή διεθνή 
υποχρέωση ή δέσµευση της Ένωσης· και 

– κατά περίπτωση, δράσεις όταν δεν υπάρχει γεωγραφικό πρόγραµµα ή το 
πρόγραµµα αυτό έχει ανασταλεί. 

Άρθρο 7 

Παγκόσµια δηµόσια αγαθά και προκλήσεις 

1. Ο στόχος της βοήθειας της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράµµατος «Παγκόσµια 
δηµόσια αγαθά και προκλήσεις» είναι να στηρίξει δράσεις στους τοµείς του 
περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής, της διατηρήσιµης ενέργειας, της 
ανθρώπινης ανάπτυξης, της επισιτιστικής ασφάλειας και της µετανάστευσης και του 
ασύλου. 
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2. Λεπτοµερείς τοµείς δραστηριότητας που επιδιώκει η βοήθεια της Κοινότητας βάσει 
του παρόντος άρθρου ορίζονται στο παράρτηµα V. 

Άρθρο 8 

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές 

1. Στόχος του προγράµµατος για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις 
τοπικές αρχές στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι να χρηµατοδοτεί πρωτοβουλίες 
στον τοµέα της ανάπτυξης από ή για λογαριασµό οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και τοπικών αρχών που προέρχονται από χώρες εταίρους, από την Ένωση 
και από υποψήφιες και δυνάµει υποψήφιες χώρες. 

2. Λεπτοµερείς τοµείς δραστηριότητας που επιδιώκει η βοήθεια της Ένωσης βάσει του 
παρόντος άρθρου καθώς και ενδεικτικός κατάλογος κατηγοριών οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών περιλαµβάνεται στο παράρτηµα V. 

Άρθρο 9 

Παναφρικανικό Πρόγραµµα 

1. Η συνδροµή της Ένωσης στηρίζει την εφαρµογή της κοινής στρατηγικής Αφρικής -
ΕΕ, και ιδίως τα διαδοχικά σχέδια δράσης της, για την κάλυψη δραστηριοτήτων 
διαπεριφερειακού, ηπειρωτικού και παγκόσµιου χαρακτήρα. 

Το Παναφρικανικό Πρόγραµµα θα προωθεί περαιτέρω τη συµπληρωµατικότητα και 
συνοχή µε άλλα χρηµατοδοτικά µέσα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, ιδίως το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας 

2. Λεπτοµερείς τοµείς συνεργασίας που θα επιδιώκει η βοήθεια της Ένωσης βάσει του 
παρόντος άρθρου ορίζονται στο παράρτηµα VI.  

3. Το πολυετές ενδεικτικό πρόγραµµα για το Παναφρικανικό Πρόγραµµα συντάσσεται 
βάσει της κοινής στρατηγικής Αφρικής - ΕΕ και των σχεδίων δράσης της. 

ΤΙΤΛΟΣ IV 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Άρθρο 10 

Γενικό πλαίσιο προγραµµατισµού και κατανοµής κεφαλαίων 

1. Για τα γεωγραφικά προγράµµατα, τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα για χώρες 
και περιοχές εταίρους εκπονούνται βάσει εγγράφου στρατηγικής, όπως προβλέπει το 
άρθρο 11. 

Για τα θεµατικά προγράµµατα, τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα εκπονούνται 
σύµφωνα µε το άρθρο 13. 
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Η Επιτροπή εγκρίνει τα µέτρα εφαρµογής που ορίζονται στο άρθρο 2 του κοινού 
εκτελεστικού κανονισµού βάσει των προαναφερόµενων εγγράφων αναφοράς που 
αναφέρονται στα άρθρα 11 και 13. Σε ειδικές περιστάσεις, ωστόσο, η στήριξη της 
Ένωσης µπορεί επίσης να έχει τη µορφή µέτρων τα οποία δεν καλύπτονται από τα εν 
λόγω έγγραφα, σύµφωνα µε τον κοινό εκτελεστικό κανονισµό. 

2. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της διαβουλεύονται µεταξύ τους καθώς και µε άλλους 
χορηγούς και αναπτυξιακούς φορείς, περιλαµβανοµένων εκπροσώπων της κοινωνίας 
των πολιτών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, σε πρώιµο στάδιο του 
προγραµµατισµού, µε στόχο να προάγεται η συµπληρωµατικότητα και η συνοχή 
µεταξύ των δραστηριοτήτων συνεργασίας τους. Η διαβούλευση αυτή µπορεί να 
καταλήξει σε κοινό προγραµµατισµό µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών της. 

3. Η Επιτροπή καθορίζει τις πολυετείς ενδεικτικές πιστώσεις στο εσωτερικό κάθε 
γεωγραφικού προγράµµατος σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του παρόντος 
κανονισµού, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, και 
λαµβάνοντας υπόψη, παράλληλα µε την ιδιαιτερότητα των διαφόρων προγραµµάτων 
τις ειδικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι χώρες ή περιοχές που βρίσκονται σε 
κατάσταση κρίσης, είναι ευάλωτες, ασταθείς και αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο 
συγκρούσεων ή καταστροφών. 

4. Επιτρέπεται η ύπαρξη αποθέµατος µη χρησιµοποιηθέντων κεφαλαίων. Με την 
επιφύλαξη µεταγενέστερης διάθεσης ή ανακατανοµής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 
παράγραφος 5 και το άρθρο 13, η χρήση αυτών των κεφαλαίων θα αποφασιστεί 
αργότερα, σύµφωνα µε τον κοινό εκτελεστικό κανονισµό. 

Άρθρο 11 

Έγγραφα προγραµµατισµού για γεωγραφικά προγράµµατα  

1. Τα έγγραφα στρατηγικής είναι έγγραφα που συντάσσονται από την Ένωση για να 
εξασφαλισθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο για την αναπτυξιακή συνεργασία µεταξύ της 
Ένωσης και της οικείας χώρας ή περιοχής εταίρου, σύµφωνα µε τον γενικό σκοπό, 
το πεδίο εφαρµογής, τους στόχους, τις αρχές και την πολιτική της Ένωσης. 

Η κατάρτιση και εφαρµογή των εγγράφων στρατηγικής πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε τις αρχές της αποδοτικότητας της βοήθειας: εθνική οικειοποίηση, εταιρική σχέση, 
συντονισµός, εναρµόνιση, ευθυγράµµιση µε τα συστήµατα της δικαιούχου χώρας ή 
περιοχής, αµοιβαία λογοδοσία και προσανατολισµός µε γνώµονα τα αποτελέσµατα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφοι 5 έως 8. 

Προς τον σκοπό αυτό, τα έγγραφα στρατηγικής καταρτίζονται, κατ' αρχήν, βάσει 
διαλόγου µεταξύ της Ένωσης και των χωρών και περιφερειών εταίρων, µε τη 
συµµετοχή, κατά περίπτωση, της κοινωνίας των πολιτών και των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής οικειοποίηση της διαδικασίας από 
την ενδιαφερόµενη χώρα ή περιοχή και να ενθαρρύνεται η στήριξη των εθνικών 
αναπτυξιακών στρατηγικών, ιδίως των στρατηγικών για τη µείωση της φτώχειας. 

2. Τα έγγραφα στρατηγικής υπόκεινται σε ενδιάµεση ή, ενδεχοµένως, σε ad hoc 
επανεξέταση µε την εφαρµογή, αν χρειαστεί, των διαδικασιών και αρχών οι οποίες 
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ορίζονται στις συµφωνίες εταιρικής σχέσεις και συνεργασίας που συνάπτονται µε τις 
χώρες και περιοχές εταίρους.  

3. Τα έγγραφα στρατηγικής καταρτίζονται για τις σχετικές χώρες ή περιοχές εταίρους, 
εκτός εάν έχει καταρτιστεί για την αντίστοιχη χώρα ή περιοχή εταίρο κοινό έγγραφο-
πλαίσιο που καθορίζει συνολική στρατηγική της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 
αναπτυξιακής πολιτικής. 

Κανένα έγγραφο στρατηγικής δεν απαιτείται για: 

α) χώρες που έχουν εθνική αναπτυξιακή στρατηγική µε τη µορφή ενός εθνικού 
αναπτυξιακού σχεδίου ή παρόµοιου αναπτυξιακού εγγράφου, το οποίο είναι 
αποδεκτό από την Επιτροπή ως βάση για το αντίστοιχο πολυετές ενδεικτικό 
πρόγραµµα, κατά την έγκριση του τελευταίου εγγράφου· 

β) χώρες ή περιοχές για τις οποίες έχει συµφωνηθεί ένα κοινό πολυετές έγγραφο 
προγραµµατισµού µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών· 

γ) περιοχές που έχουν από κοινού µια συµφωνηθείσα µε την ΕΕ στρατηγική. 

4. Τα έγγραφα στρατηγικής δεν απαιτούνται για τις χώρες ή περιοχές που 
χρηµατοδοτούνται µε κεφάλαια της Ένωσης βάσει του παρόντος κανονισµού τα 
οποία δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. 

5. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα καταρτίζονται για κάθε χώρα ή περιοχή που 
εισπράττει ένα ενδεικτικό ποσό από τα κεφάλαια της Ένωσης βάσει του παρόντος 
κανονισµού. Με εξαίρεση τις χώρες ή περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 4, 
αυτά τα έγγραφα αυτά συντάσσονται βάσει των εγγράφων στρατηγικής ή παρόµοιων 
εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, όταν είναι σύµφωνο µε τις αρχές και 
τους όρους που θεσπίζονται στην παρούσα παράγραφο, συµπεριλαµβανοµένης µιας 
ενδεικτικής κατανοµής κεφαλαίων, και µε βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στο άρθρο 14, το κοινό έγγραφο πολυετούς προγραµµατισµού που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο β) µπορεί να εκληφθεί ως πολυετές ενδεικτικό πρόγραµµα. 

Τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα καθορίζουν τους τοµείς προτεραιότητας που 
επιλέγονται για χρηµατοδότηση από την Ένωση, τους ειδικούς στόχους, τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα, τους δείκτες επίδοσης και ενδεικτική χρηµατοδότηση, 
συνολικά και ανά τοµέα προτεραιότητας. Κατά περίπτωση, αυτή η χρηµατοδότηση 
µπορεί να έχει τη µορφή µιας κλίµακας ή/και ορισµένων αδιάθετων κεφαλαίων. 

Τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα πρέπει να προσαρµόζονται, όταν είναι 
απαραίτητο, λαµβανοµένων υπόψη ενδεχόµενων ενδιάµεσων ή ad hoc 
επανεξετάσεων του εγγράφου στρατηγικής στο οποίο βασίζονται.  

Βάσει της αρχής της αµοιβαίας λογοδοσίας κατά την επιδίωξη και επίτευξη των 
συµφωνηµένων στόχων, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων που αφορούν τη 
χρηστή διακυβέρνηση, τη δηµοκρατία και τον σεβασµό των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου, οι ενδεικτικές χρηµατοδοτήσεις µπορεί να 
αυξάνονται ή να µειώνονται ως αποτέλεσµα των επανεξετάσεων, ιδίως µε γνώµονα 
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τις ειδικές ανάγκες, όπως οι ανάγκες που είναι αποτέλεσµα κρίσης, µετά από κρίση ή 
επισφαλούς κατάστασης, ή όταν η επίδοση είναι εξαιρετική ή µη ικανοποιητική. 

Άρθρο 12 

Προγραµµατισµός για χώρες σε κατάσταση κρίσης, µετά από κρίση η επισφαλή 
κατάσταση 

1. Κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραµµατισµού για χώρες σε κατάσταση 
κρίσης, µετά από κρίση η επισφαλή κατάσταση, πρέπει να λαµβάνονται δεόντως 
υπόψη ο βαθµός έκθεσης, οι ειδικές ανάγκες και οι περιστάσεις των εν λόγω χωρών 
ή περιοχών. 

Πρέπει να λαµβάνεται η απαιτούµενη µέριµνα για την πρόληψη συγκρούσεων, για 
την οικοδόµηση του κράτους και της ειρήνης, για τη συµφιλίωση µετά από 
συγκρούσεις και µέτρα ανοικοδόµησης. 

Όταν ορισµένες χώρες-εταίροι ή οµάδες χωρών-εταίρων εµπλέκονται άµεσα ή 
επηρεάζονται από µια κατάσταση κρίσης, µετά από κρίση ή επισφαλή κατάσταση, 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ενίσχυση του συντονισµού µεταξύ της επείγουσας 
βοήθειας, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης, έτσι ώστε να βοηθηθούν στη 
διαδικασία µετάβασης από µια κατάσταση επείγουσας ανάγκης σε φάση ανάπτυξης. 
Τα προγράµµατα για χώρες και περιοχές που είναι ευάλωτες ή πλήττονται τακτικά 
από φυσικές καταστροφές προβλέπουν ετοιµότητα για την αντιµετώπιση και την 
πρόληψη των καταστροφών και τη διαχείριση των συνεπειών των καταστροφών. 

2. Σε κατάσταση κρίσης, µετά από κρίση η επισφαλή κατάσταση ή σε περίπτωση 
απειλής για τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή τις 
θεµελιώδεις ελευθερίες, που απαιτούν άµεση αντίδραση από την Ένωση, µπορεί να 
εφαρµόζεται η επείγουσα διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 4 του κοινού 
εκτελεστικού κανονισµού για την τροποποίηση του εγγράφου που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 µετά από ad hoc επανεξέταση της στρατηγικής της χώρας ή περιοχής στον 
τοµέα της συνεργασίας. 

Οι επανεξετάσεις αυτές µπορεί να προτείνουν µια ειδική και προσαρµοσµένη 
στρατηγική που διασφαλίζει τη µετάβαση σε µακροπρόθεσµη συνεργασία και 
ανάπτυξη, µε την προώθηση ενός καλύτερου συντονισµού και τη µετάβαση από τους 
µηχανισµούς της ανθρωπιστικής βοήθειας σε µηχανισµούς αναπτυξιακής πολιτικής. 

Άρθρο 13 

Έγγραφα προγραµµατισµού για θεµατικά προγράµµατα 

1. Το πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα για θεµατικά προγράµµατα καθορίζουν τη 
στρατηγική της Ένωσης για το εξεταζόµενο θέµα, τις προτεραιότητες που 
επιλέγονται για χρηµατοδότηση από την Ένωση, τους ειδικούς στόχους, τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα και τους δείκτες επίδοσης και τη διεθνή κατάσταση και 
τις δραστηριότητες των κυριότερων εταίρων. Κατά περίπτωση, πρέπει να 
καθορίζονται οι πόροι και οι δραστηριότητες παρέµβασης για συµµετοχή σε 
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παγκόσµιες πρωτοβουλίες. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα είναι σύµφωνα µε 
τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3. 

2. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα προβλέπουν επίσης την ενδεικτική 
χρηµατοδότηση, συνολικά και ανά τοµέα προτεραιότητας. Η χρηµατοδότηση µπορεί 
να έχει τη µορφή µιας κλίµακας ή/και ορισµένα κεφάλαια µπορεί να µένουν 
αδιάθετα. Τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα πρέπει να προσαρµόζονται, όταν 
είναι απαραίτητο, για την αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής, λαµβάνοντας 
υπόψη ενδεχόµενες ενδιάµεσες ή ad hoc επανεξετάσεις. 

3. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη διεξάγουν διαβουλεύσεις µεταξύ τους καθώς και µε 
άλλους χορηγούς και αναπτυξιακούς φορείς, µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών, σε πρώιµο στάδιο της διεργασίας 
προγραµµατισµού για να προωθήσουν τον συµπληρωµατικό χαρακτήρα των 
δραστηριοτήτων συνεργασίας τους. 

Άρθρο 14 

Έγκριση εγγράφων στρατηγικής και έκδοση πολυετών ενδεικτικών προγραµµάτων 

1. Τα έγγραφα στρατηγικής εγκρίνονται και τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα 
εκδίδονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του κοινού εκτελεστικού κανονισµού. Η διαδικασία 
αυτή εφαρµόζεται και σε ουσιαστικές επανεξετάσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα 
τη σηµαντική τροποποίηση της στρατηγικής ή του προγραµµατισµού της. 

2. Η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρµόζεται για µη ουσιώδεις 
τροποποιήσεις των εγγράφων στρατηγικής και των πολυετών ενδεικτικών 
προγραµµάτων που επιφέρουν τεχνικές προσαρµογές, αναδιάταξη ποσών στο 
εσωτερικό των χρηµατοδοτήσεων ανά τοµέα προτεραιότητας, ή αύξηση ή µείωση 
του µεγέθους της αρχικής συνολικής χρηµατοδότησης, κατά ποσοστό κατώτερο του 
20%, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τους τοµείς 
προτεραιότητας και τους στόχους που ορίζονται σε αυτά τα έγγραφα. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι τροποποιήσεις κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο εντός ενός µηνός. 

3. Σε δεόντως αιτιολογηµένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που 
συνδέονται, µεταξύ άλλων, µε τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 2, η Επιτροπή µπορεί επίσης να τροποποιεί τα έγγραφα στρατηγικής και 
τα πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα, σύµφωνα µε την επείγουσα διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κοινού εκτελεστικού κανονισµού. 

ΤΙΤΛΟΣ V 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 15 

Συµµετοχή µιας µη επιλέξιµης τρίτης χώρας βάσει του παρόντος κανονισµού 
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Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιστάσεις και για να διασφαλιστεί η συνοχή και 
αποτελεσµατικότητα της χρηµατοδότησης της Ένωσης ή για να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή 
συνεργασία, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 
3, να επεκτείνει την επιλεξιµότητα δράσεων σε χώρες, εδάφη και περιοχές οι οποίες υπό 
διαφορετικές συνθήκες δεν θα ήταν επιλέξιµες για χρηµατοδότηση βάσει του άρθρου 1, όταν 
η προς υλοποίηση δράση ή το πρόγραµµα έχει παγκόσµιο, περιφερειακό, διαπεριφερειακό ή 
διασυνοριακό χαρακτήρα. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κοινού 
εκτελεστικού κανονισµού, τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα από εµπλεκόµενες χώρες, εδάφη 
και περιοχές µπορούν να συµµετέχουν στις διαδικασίες υλοποίησης αυτών των δράσεων. 

Άρθρο 16 

Αναστολή της βοήθειας 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αναστολής της βοήθειας που περιέχονται σε 
συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας µε χώρες και περιοχές εταίρους, όταν µια χώρα 
εταίρος δεν τηρεί τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η Ένωση καλεί τη 
χώρα εταίρο σε διαβουλεύσεις για την εξεύρεση αποδεκτής και από τα δύο µέρη λύσης, µε 
εξαίρεση τις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Όταν οι διαβουλεύσεις µε τη χώρα εταίρο δεν 
οδηγήσουν σε αποδεκτή και για τα δύο µέρη λύση, ή αν απορριφθεί η διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων ή σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, το Συµβούλιο µπορεί να λάβει τα 
απαραίτητα µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 215 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία µπορεί να περιλαµβάνεται η πλήρης ή µερική αναστολή 
της συνδροµής της Ένωσης. 

Άρθρο 17 

Ανάθεση εξουσίας στην Επιτροπή 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 µε στόχο την τροποποίηση ή τη συµπλήρωση των παραρτηµάτων Ι έως VII του 
παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 18 

Άσκηση της ανατιθέµενης εξουσίας 

1. Η αναφερόµενη στο άρθρο 17 εξουσία ανατίθεται για την περίοδο ισχύος του 
παρόντος κανονισµού. 

2. Η ανατιθέµενη εξουσία µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση 
εξουσίας που ορίζεται στη συγκεκριµένη απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την 
εποµένη της δηµοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν 
επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. 

3. Μόλις η Επιτροπή εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 



 

EL 31   EL 

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5, µια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συµβούλιο δεν εκφράσουν αντιρρήσεις εντός προθεσµίας δύο µηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή, 
εάν πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όσο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται κατά δύο µήνες µε πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

5. Η προθεσµία µη προβολής αντιρρήσεων για την ευθυγράµµιση των παραρτηµάτων I, 
II και III µε τις αποφάσεις της ΕΑΒ/ΟΟΣΑ για την επανεξέταση του καταλόγου των 
δικαιούχων που προβλέπεται στο άρθρο 1 σηµείο α) ανέρχεται σε µια εβδοµάδα. 

Άρθρο 19 

Επιτροπή 

Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την επιτροπή του ΜΑΣ. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 20 

Ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς 

1. Το ποσό δηµοσιονοµικής αναφοράς για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
κατά την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 23 294 700 000 ευρώ. 

2. Τα αναφερόµενα στα άρθρα 5 έως 9 ενδεικτικά ελάχιστα ποσά που διατίθενται σε 
κάθε πρόγραµµα για την περίοδο 2014-2020, ορίζονται στο παράρτηµα VIΙ. Τα ποσά 
µπορούν να ανακατανέµονται µεταξύ προγραµµάτων µε κατ' εξουσιοδότηση πράξη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 18. Τα ποσά στο πλαίσιο του προγράµµατος για τα παγκόσµια 
δηµόσια αγαθά και τις προκλήσεις µπορούν να ανακατανέµονται µεταξύ τοµέων µε 
απόφαση της Επιτροπής η οποία κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο εντός ενός µηνός από την έκδοσή της. 

3. Όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, του κανονισµού «Erasmus για όλους», 
για να προωθηθεί η διεθνής διάσταση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ένα ενδεικτικό 
ποσό 1 812 100 000 ευρώ από τα διάφορα µέσα που προβλέπονται για την 
εξωτερική δράση (µηχανισµός χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, 
ευρωπαϊκός µηχανισµός γειτονίας, µηχανισµός προενταξιακής βοήθειας, ευρωπαϊκός 
µηχανισµός εταιρικής σχέσης και Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης ), θα κατανεµηθεί 
στις δράσεις µαθησιακής κινητικότητας προς ή από τρίτες χώρες στον διάλογο 
σχετικά µε τη συνεργασία και στον πολιτικό διάλογο µε αρχές/ιδρύµατα/οργανώσεις 
από τις εν λόγω χώρες. Οι διατάξεις του κανονισµού «Erasmus για όλους» θα 
εφαρµόζονται στη χρήση αυτών των κονδυλίων. 

Τα κονδύλια θα διατεθούν µε βάση δύο πολυετείς χρηµατοδοτήσεις µόνο για τα 
πρώτα 4 και τα επόµενα 3 έτη αντίστοιχα. Αυτά τα κονδύλια θα συνυπολογιστούν 
στον πολυετή ενδεικτικό προγραµµατισµό των εν λόγω µέσων, σύµφωνα µε τις 
διαπιστωθείσες ανάγκες και τις προτεραιότητες των σχετικών χωρών. Οι 
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χρηµατοδοτήσεις µπορούν να επανεξεταστούν σε περίπτωση απρόβλεπτων σοβαρών 
περιστάσεων ή σηµαντικών πολιτικών αλλαγών, σύµφωνα µε τις εξωτερικές 
προτεραιότητες της ΕΕ. 

Άρθρο 21 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης 

Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι σύµφωνη µε την απόφαση 2010/427/ΕΕ του 
Συµβουλίου για τον καθορισµό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης. 

Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος 

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

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

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Βρυξέλλες, 

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

ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 

Λατινική Αµερική 

1. Αργεντινή 

2. Βολιβία 

3. Βραζιλία 

4. Χιλή 

5. Κολοµβία 

6. Κόστα Ρίκα 

7. Κούβα  

8. Ισηµερινός 

9. Ελ Σαλβαδόρ 

10. Γουατεµάλα 

11. Ονδούρα 

12. Μεξικό 

13. Νικαράγουα 

14. Παναµάς 

15. Παραγουάη 

16. Περού 

17. Ουρουγουάη 

18. Βενεζουέλα 

Ασία 

19. Αφγανιστάν 

20. Μπαγκλαντές 

21. Μπουτάν 
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22. Καµπότζη 

23. Kίνα 

24. Ινδία 

25. Ινδονησία 

26. Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας 

27. Λάος 

28. Μαλαισία 

29. Μαλδίβες 

30. Μογγολία 

31. Μυανµάρ/Βιρµανία 

32. Νεπάλ 

33. Πακιστάν 

34. Φιλιππίνες 

35. Σρι Λάνκα 

36. Ταϊλάνδη 

37. Βιετνάµ 

Κεντρική Ασία 

38. Καζακστάν 

39. ∆ηµοκρατία του Κιργιζιστάν 

40. Τατζικιστάν 

41. Τουρκµενιστάν 

42. Ουζµπεκιστάν 

Μέση Ανατολή. 

43. Ιράν 

44. Ιράκ 

45. Υεµένη 
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Νότια Αφρική 

46. Νότια Αφρική 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΑΒ/ΟΟΣΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 Ισχύει για αναφορές των ροών το 2011, 2012 και 2013 

  
Λιγότερο αναπτυγµένες 

χώρες
Άλλες χώρες χαµηλού εισοδήµατος Χώρες και εδάφη χαµηλού-µεσαίου 

εισοδήµατος
Χώρες και εδάφη υψηλού-µεσαίου 

εισοδήµατος

(κατά κεφαλή ΑΕΕ < = 1 005 $ το 2010(κατά κεφαλή ΑΕΕ 1.006 $  -  3.975 $ το 2010) (κατά κεφαλή ΑΕΕ  3.976 $ - 12.275 $ το 2010)

Αφγανιστάν Κένυα Αρµενία Αλβανία
Ανγκόλα Λαϊκή ∆ηµοκρατία Κορέας. Μπελίζε Αλγερία
Μπαγκλαντές ∆ηµοκρατία του Κιργιζιστάν Βολιβία * Anguilla
Μπενίν Νότιο Σουδάν Καµερούν Antigua and Barbuda
Μπουτάν Τατζικιστάν Πράσινο Ακρωτήριο Αργεντινή
Μπουρκίνα Φάσο Ζιµπάµπουε ∆ηµοκρατία του Κογκό Αζερµπαϊτζάν
Μπουρούντι Ακτή Ελεφαντοστούν Λευκορωσία
Καµπότζη Αίγυπτος Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Κεντροαφρικανική δηµοκρατία. Ελ Σαλβαδόρ Μποτσουάνα
Τσάντ Φίτζι Βραζιλία
Κοµόρες Γεωργία Χιλή
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό. Γκάνα Κίνα
Τζιµπουτί Γουατεµάλα Κολοµβία
Ισηµερινή Γουινέα Γουιάνα Νήσοι Κουκ
Ερυθραία Ονδούρα Κόστα Ρίκα
Αιθιοπία Ινδία Κούβα
Γκάµπια Ινδονησία ∆οµίνικα
Γουινέα Ιράκ ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία
Γουινέα -Μπισάου Κοσσυφοπέδιο (1) Εκουαδόρ
Αϊτή Νήσοι Μάρσαλ Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία Μακεδονίας
Κιριµπάτι Οµόσπονδα κράτη Μικρονησίας Γκαµπόν
Λάος Μολδαβία Γρενάδα
Λεσότο Μογγολία Ιράν
Λιβερία Μαρόκο Τζαµάικα
Μαδαγασκάρη Νικαράγουα Ιορδανία
Μαλάουι Νιγηρία Καζακστάν
Μαλί Πακιστάν Λίβανος
Μαυριτανία Παπούα Νέα Γουινέα Λιβύη
Μοζαµβίκη Παραγουάη Μαλαισία
Μυανµάρ Φιλιππίνες Μαλδίβες
Νεπάλ Σρι Λάνκα Μαυρίκιος
Νιγηρία Σουαζιλάνδη Μεξικό
Ρουάντα Συρία Μαυροβούνιο
Σαµόα * Τοκελάου * Μοντσερράτ
Σάο Τοµέ και Πρίνσιπε Τόγκα Ναµίµπια
Σενεγάλη Τουρκµενιστάν Ναουρού
Σιέρα Λεόνε Ουκρανία Νίουε
Νήσοι Σολοµώντος Ουζµπεκιστάν Παλάου
Σοµαλία Βιετνάµ Παναµάς
Σουδάν ∆υτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας Περού
Τανζανία Σερβία
Ανατολικό Τιµόρ Σεϋχέλλες
Τόγκο Νότιος Αφρική
Τουβαλού * Αγ. Ελένη
Ουγκάντα St. Kitts-Nevis
Βανουάτου Αγ. Λουκία
Υεµένη Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
Ζάµπια Σουρινάµ

Ταϋλάνδη
Τυνησία
Τουρκία
Ουρουγουάη
Βενεζουέλα
* Ουάλλις και Φουτούνα

* Έδαφος

(1) Με την επιφύλαξη του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου βάσει του διεθνούς δικαίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ∆ΙΜΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 

Οι ακόλουθες χώρες εταίροι λαµβάνουν διµερή αναπτυξιακή βοήθεια βάσει του παρόντος κανονισµού, 
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 2. 

1. Βολιβία 

2. Κούβα 

3. Ελ Σαλβαδόρ 

4. Γουατεµάλα 

5. Ονδούρα 

6. Νικαράγουα 

7. Παραγουάη 

8. Αφγανιστάν 

9. Μπαγκλαντές 

10. Μπουτάν 

11. Καµπότζη 

12. Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κορέας 

13. Λάος 

14. Μογγολία 

15. Μυανµάρ/Βιρµανία 

16. Νεπάλ 

17. Πακιστάν 

18. Φιλιππίνες 

19. Σρι Λάνκα 

20. Βιετνάµ 

21. ∆ηµοκρατία του Κιργιζιστάν 

22. Τατζικιστάν 
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23. Τουρκµενιστάν 

24. Ουζµπεκιστάν 

25. Ιράκ 

26. Υεµένη. 

27. Νότια Αφρική 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

A. ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Τα γεωγραφικά προγράµµατα µπορεί να καταρτίζονται, µεταξύ άλλων, για πεδία συνεργασίας που 
προσδιορίζονται κατωτέρω, τα οποία δεν πρέπει να θεωρείται ότι εξισώνονται µε τοµείς. Οι 
προτεραιότητες θα καθοριστούν σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα 
πρόγραµµα δράσης για αλλαγή» και µε τα συνακόλουθα συµπεράσµατα του Συµβουλίου. 

I. Ανθρώπινα δικαιώµατα, δηµοκρατία και άλλα βασικά στοιχεία χρηστής διακυβέρνησης 

α) ∆ηµοκρατία, ανθρώπινα δικαιώµατα και κράτος δικαίου 

β) Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών 

γ) ∆ιαχείριση του δηµόσιου τοµέα 

δ) Φορολογική πολιτική και διοίκηση 

ε) ∆ιαφθορά 

στ) Κοινωνία των πολιτών και τοπικές αρχές 

ζ) Φυσικοί πόροι· και 

η) Σύνδεση ανάπτυξης - ασφάλειας 

II. Χωρίς αποκλεισµούς και βιώσιµη ανάπτυξη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 

α) Κοινωνική προστασία, υγεία, εκπαίδευση και απασχόληση 

β) Περιβάλλον επιχειρήσεων, περιφερειακή ολοκλήρωση και παγκόσµιες αγορές 

γ) Αειφόρος γεωργία και ενέργεια 

III. Άλλοι σηµαντικοί τοµείς για την πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη 

α) Κλιµατική αλλαγή και περιβάλλον 

β) Μετανάστευση και άσυλο· και 

γ) Μετάβαση από την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιµετώπιση κρίσεων στη συνεργασία για 
τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. 
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B. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Η συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζει δράσεις και τοµεακούς διαλόγους σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 και µε το γενικό σκοπό και το πεδίο εφαρµογής, τους στόχους και τις γενικές αρχές του 
παρόντος κανονισµού. Θα δοθεί η δέουσα βαρύτητα στους τοµείς που περιγράφονται κατωτέρω, που 
αντανακλά τις από κοινού συµφωνηθείσες στρατηγικές, τις συµφωνίες εταιρικής σχέσης, συνεργασίας 
και εµπορικές συµφωνίες. Οι προτεραιότητες θα καθοριστούν σύµφωνα µε την ανακοίνωση 
«Πρόγραµµα δράσης για την αλλαγή» και µε τα συνακόλουθα συµπεράσµατα του Συµβουλίου: 

Λατινική Αµερική 

α) ενθάρρυνση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως της κοινωνικής ένταξης, της αξιοπρεπούς 
εργασίας και της δικαιοσύνης, της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών· 

β) αντιµετώπιση ζητηµάτων διακυβέρνησης και στήριξη των πολιτικών µεταρρυθµίσεων, ιδίως 
στους τοµείς των κοινωνικών πολιτικών, της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών και της 
φορολογίας, της ασφάλειας (συµπεριλαµβανοµένων των ναρκωτικών, της εγκληµατικότητας 
και της διαφθοράς), ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και των δηµόσιων θεσµών (που 
περιλαµβάνει καινοτόµους µηχανισµούς για την τεχνική συνεργασία, όπως ο TAIEX και οι 
αδελφοποιήσεις), προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που περιλαµβάνουν τα 
δικαιώµατα των αυτοχθόνων πληθυσµών και των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής, το 
περιβάλλον, την καταπολέµηση των διακρίσεων, καταπολέµηση της παραγωγής, 
κατανάλωσης και διακίνησης ναρκωτικών· 

γ) στήριξη διαφόρων διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης και διασύνδεση υποδοµών 
δικτύων, µε διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µε δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλους οργανισµούς· 

δ) αντιµετώπιση της σύνδεσης ασφάλειας - ανάπτυξης· 

ε) στήριξη πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ενός κοινού φόρουµ 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Λατινικής Αµερικής· 

στ) αντιµετώπιση της οικονοµικής αστάθειας και συµβολή στη διαρθρωτική µεταρρύθµιση µε τη 
θέσπιση ισχυρών εταιρικών σχέσεων στους τοµείς του εµπορίου, των επενδύσεων, της 
τεχνογνωσίας και της έρευνας, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας, και προώθηση της 
βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης σε όλες τις διαστάσεις της, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στις προκλήσεις των µεταναστευτικών ροών, της επισιτιστικής ασφάλειας (περιλαµβανοµένης 
της βιώσιµης γεωργίας και της αλιείας), της κλιµατικής αλλαγής, των ανανεώσιµων µορφών 
ενέργειας και της προστασίας και βελτίωσης της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 
οικοσυστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των υδάτινων πόρων και των δασών, καθώς και στις 
παραγωγικές επενδύσεις για περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης στην πράσινη 
οικονοµία· 

ζ) εξασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης για τα βραχυπρόθεσµα επείγοντα µέτρα σε 
σχέση µε την ανάκαµψη µετά από καταστροφές ή κρίσεις τα οποία εφαρµόζονται µέσω άλλων 
µηχανισµών χρηµατοδότησης. 

Ασία 
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α) ενθάρρυνση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως της κοινωνικής ένταξης, της αξιοπρεπούς 
εργασίας και της δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων· 

β) δηµιουργία ανοιχτών εταιρικών σχέσεων µε άξονα το εµπόριο, τις επενδύσεις, τη βοήθεια, τη 
µετανάστευση, την έρευνα, την καινοτοµία και την τεχνολογία· 

γ) δηµιουργία και ενίσχυση νόµιµων, αποτελεσµατικών και υπεύθυνων δηµόσιων οργανισµών 
και φορέων, µέσω της προώθησης θεσµικών µεταρρυθµίσεων (περιλαµβανοµένης της 
χρηστής διακυβέρνησης και της καταπολέµησης της διαφθοράς, της διαχείρισης των 
δηµόσιων οικονοµικών, της φορολογίας και της µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης) και 
νοµοθετικών, διοικητικών και κανονιστικών µεταρρυθµίσεων σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, 
ιδίως στα ευάλωτα κράτη και σε χώρες σε κατάσταση σύγκρουσης και µετά τις συγκρούσεις· 

δ) στήριξη µιας ενεργού και οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη και την 
ενίσχυση εταιρικών σχέσεων δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα· 

ε) στήριξη των δράσεων για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε 
αυτήν, της προώθησης της βιώσιµης κατανάλωσης και παραγωγής καθώς και επενδύσεων σε 
καθαρές τεχνολογίες, βιώσιµες µορφές ενέργειας, τις µεταφορές, την αειφόρο γεωργία και 
αλιεία, την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των υδάτινων πόρων και των δασών, και τη δηµιουργία κατάλληλων 
θέσεων απασχόλησης στην πράσινη οικονοµία· 

στ) ενθάρρυνση της µεγαλύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας µε τρόπο 
προσανατολισµένο προς την παραγωγή αποτελεσµάτων, µέσω της στήριξης διαφόρων 
διεργασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης και διαλόγου· 

ζ) συµβολή στην πρόληψη και αντιµετώπιση των κινδύνων για την υγεία που οφείλονται στην 
αλληλεπίδραση µεταξύ ζώων, ανθρώπων και των διαφόρων περιβαλλόντων τους· 

η) στο πλαίσιο της σχέσης της ασφάλειας µε την ανάπτυξη, την καταπολέµηση της διαφθοράς 
και του οργανωµένου εγκλήµατος, της παραγωγής, κατανάλωσης και διακίνησης ναρκωτικών 
και άλλων µορφών παράνοµου εµπορίου και στήριξη της αποτελεσµατικής διαχείρισης των 
συνόρων και διαπεριφερειακή συνεργασία· 

θ) στήριξη της ετοιµότητας αντιµετώπισης καταστροφών και της µακροπρόθεσµης ανόρθωσης 
µετά από καταστροφές, περιλαµβανοµένου του τοµέα της επισιτιστικής και διατροφικής 
ασφάλειας και της παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους. 

Κεντρική Ασία 

Σύµφωνα µε τους κοινούς στόχους που ορίζονται στη στρατηγική ΕΕ-Κεντρικής Ασίας για µια νέα 
εταιρική σχέση που εγκρίθηκε το 2007: 

α) προώθηση συνταγµατικών µεταρρυθµίσεων και προσέγγισης του νοµοθετικού, κανονιστικού 
και διοικητικού πλαισίου µε αυτό της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένου του περαιτέρω 
εκδηµοκρατισµού και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, στήριξη του κράτους δικαίου, 
της χρηστής διακυβέρνησης, της φορολογίας και ενίσχυση των εθνικών θεσµών και 
οργανισµών, όπως οι φορείς διοργάνωσης εκλογών, τα κοινοβούλια, η µεταρρύθµιση της 
δηµόσιας διοίκησης και η διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών· 
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β) προώθηση της περιεκτικής και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, αντιµετώπιση κοινωνικών 
και περιφερειακών ανισοτήτων και στήριξη πολιτικών στους τοµείς της εκπαίδευσης, της 
έρευνας, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας, της υγείας, της αξιοπρεπούς εργασίας, της 
βιώσιµης ενέργειας, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, ενίσχυση των ΜΜΕ, µε 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης µιας οικονοµίας της αγοράς, του εµπορίου και των επενδύσεων, 
περιλαµβανοµένων των κανονιστικών µεταρρυθµίσεων της στήριξης της ένταξης στον ΠΟΕ· 

γ) στήριξη της αποτελεσµατικής διαχείρισης των συνόρων και της διασυνοριακής συνεργασίας 
για την προώθηση της βιώσιµης οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των 
παραµεθόριων περιφερειών· στο πλαίσιο της σχέσης µεταξύ της ασφάλειας και της 
ανάπτυξης, καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και της παράνοµης διακίνησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης της παραγωγής, κατανάλωσης ναρκωτικών και 
των αρνητικών επιπτώσεων - συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης του HIV/AIDS· 

δ) προώθηση της διµερούς και περιφερειακής συνεργασίας, του διαλόγου και της ολοκλήρωσης, 
και µε χώρες που καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας και άλλους 
µηχανισµούς της Ένωσης για τη στήριξη των πολιτικών µεταρρυθµίσεων και µέσω της 
δηµιουργίας δηµόσιας ικανότητας, της δηµιουργία θεσµών, της τεχνικής βοήθειας (π.χ. 
TAIEX), της ανταλλαγής πληροφοριών και µε ουσιαστικές επενδύσεις µέσω των κατάλληλων 
µηχανισµών για τη συγκέντρωση χρηµατοδοτικών πόρων της ΕΕ στους τοµείς της 
εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος και της ενέργειας, ύδρευσης/αποχέτευσης, της ανάπτυξης µε 
χαµηλές εκποµπές ρύπων/της αντοχής στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής καθώς και τη 
βελτίωση της προστασίας και ασφάλειας των διεθνών δικτύων ενεργειακού εφοδιασµού και 
µεταφοράς, των διασυνδέσεων, δικτύων και των φορέων εκµετάλλευσής τους, που 
περιλαµβάνουν και δραστηριότητες στηριζόµενες από την ΕΤΕπ.. 

Μέση Ανατολή 

α) αντιµετώπιση των ζητηµάτων της διακυβέρνησης (συµπεριλαµβανοµένου του φορολογικού 
τοµέα), των ανθρώπινων δικαιωµάτων και της πολιτικής ισότητας, ιδίως στα ευάλωτα κράτη, 
µε στόχο να βοηθηθούν να οικοδοµήσουν νοµιµοποιηµένους, δηµοκρατικούς, 
αποτελεσµατικούς και υπεύθυνους δηµόσιους θεσµούς και µια ενεργή και οργανωµένη 
κοινωνία των πολιτών· 

β) ενθάρρυνση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως της κοινωνικής ένταξης, της αξιοπρεπούς 
εργασίας και δικαιοσύνης και ισότητας των φύλων· 

γ) προώθηση βιώσιµων οικονοµικών µεταρρυθµίσεων και διαφοροποίησης, του εµπορίου, της 
ανάπτυξης µιας οικονοµίας της αγοράς, παραγωγικών και βιώσιµων επενδύσεων στους 
κύριους τοµείς (όπως η ενέργεια, που περιλαµβάνει και την ανανεώσιµη ενέργεια), της 
δηµιουργίας εταιρικών σχέσεων δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα και της ένταξης των χωρών 
εταίρων στον ΠΟΕ· 

δ) προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, του διαλόγου και της ολοκλήρωσης, και µε χώρες 
οι οποίες καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας και τα κράτη του Κόλπου, 
τα οποία καλύπτονται από τον Μηχανισµό Εταιρικής Σχέσης και άλλους µηχανισµούς της ΕΕ, 
µεταξύ άλλων στηρίζοντας τις προσπάθειες ολοκλήρωσης στο εσωτερικό της περιοχής, π.χ. 
στους τοµείς της οικονοµίας, της ενέργειας, των υδάτων, των µεταφορών και των προσφύγων· 
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ε) συµπλήρωση των πόρων που διατίθενται βάσει του παρόντος µηχανισµού µε συνεπή εργασία 
και στήριξη µέσω άλλων µηχανισµών της ΕΕ, οι οποίοι µπορεί να εστιάζονται στην ευρύτερη 
περιφερειακή ολοκλήρωση προώθηση των συµφερόντων της ΕΕ στους τοµείς της οικονοµίας, 
της ενέργειας, της έρευνας, της καινοτοµίας και τεχνολογίας, της καταπολέµησης της 
παραγωγής, της κατανάλωσης και της διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο της σχέσης µεταξύ 
της ασφάλειας και της ανάπτυξης, καθώς και της διαχείρισης της µετανάστευσης και της 
παροχής βοήθειας σε εκτοπισµένους και πρόσφυγες στο πλαίσιο της σχέσης µεταξύ της 
ανάπτυξης και της µετανάστευσης· 

Νότια Αφρική 

α) στήριξη της εδραίωσης µιας δηµοκρατικής κοινωνίας, της χρηστής διακυβέρνησης και 
κράτους δικαίου και συµβολή στη σταθερότητα και ολοκλήρωση της περιοχής και της 
ηπείρου· 

β) παροχή στήριξης στις προσπάθειες προσαρµογής που είναι αποτέλεσµα της δηµιουργίας 
διαφόρων τοµέων ελεύθερων συναλλαγών· 

γ) προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, στήριξη της καταπολέµησης της φτώχειας, της 
ανισότητας και του αποκλεισµού, περιλαµβανοµένης της αντιµετώπισης των βασικών 
αναγκών των κοινοτήτων που βρίσκονταν στο παρελθόν σε µειονεκτική θέση· 

δ) κατάργηση της ευάλωτης οικονοµικής κατάστασης και επίτευξη διαρθρωτικού 
µετασχηµατισµού µε έµφαση στην αξιοπρεπή απασχόληση µέσω της βιώσιµης και χωρίς 
αποκλεισµούς οικονοµικής ανάπτυξης, µιας πράσινης οικονοµίας µε χαµηλές εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα και της βιώσιµης ανάπτυξης σε όλες τις διαστάσεις της 
(περιλαµβανοµένης της βιώσιµης γεωργίας και της αλιείας), καθώς και βελτίωση της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστηµάτων· 

ε) αντιµετώπιση της σεξουαλικής βίας και της βίας σε βάρος των γυναικών και των ζητηµάτων 
υγείας: περιλαµβανοµένου του HIV/AIDS και των επιπτώσεών του στην κοινωνία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  

Σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 6, το πρόγραµµα για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις 
προκλήσεις αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και εµπειριών και 
των ικανοτήτων των χωρών εταίρων. Το πρόγραµµα µπορεί να αφορά µεταξύ άλλων τους ακόλουθους 
τοµείς συνεργασίας, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη συνέργεια µεταξύ τους λόγω της ισχυρής διασύνδεσής 
τους: 

Περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή  

α) συµβολή στην υλοποίηση του οράµατος για την παγκόσµια περιβαλλοντική και κλιµατική 
διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

β) προσπάθεια παροχής βοήθειας στις αναπτυσσόµενες χώρες να επιτύχουν τους ΑΣΧ που 
συνδέονται µε τη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων και τη βιωσιµότητα του περιβάλλοντος· 

γ) προώθηση της υλοποίησης πρωτοβουλιών της Ένωσης και συµφωνηµένων δεσµεύσεων σε 
διεθνές και περιφερειακό επίπεδο ή/και διασυνοριακού χαρακτήρα, ιδίως στους τοµείς της 
κλιµατικής αλλαγής, µέσω της προώθησης στρατηγικών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή, 
κυρίως στρατηγικών προσαρµογής µε πρόσθετα οφέλη σε όρους βιοποικιλότητας, της 
βιοποικιλότητας, των δασών, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών FLEGT, της 
ερηµοποίησης, της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της διαχείρισης των 
φυσικών πόρων, της ασφαλούς διαχείρισης χηµικών και αποβλήτων, της επάρκειας των 
πόρων και της πράσινης οικονοµίας· 

δ) συµβολή στη µεγαλύτερη ολοκλήρωση και τον εξορθολογισµό των στόχων σε σχέση µε την 
κλιµατική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας, 
της ΕΕ, µέσω της στήριξης εργασιών µεθοδολογίας και έρευνας που περιλαµβάνουν 
µηχανισµούς παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης, χαρτογράφηση οικοσυστηµάτων, 
εκτίµηση και αποτίµηση, βελτίωση της περιβαλλοντικής εµπειρογνωµοσύνης και προώθηση 
καινοτόµων δράσεων και της συνοχής της πολιτικής· 

ε) ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και στήριξη της διαµόρφωσης πολιτικής σε 
διεθνές επίπεδο, και µέσω της συνεργασίας για την επίτευξη συνοχής ανάµεσα στον 
περιβαλλοντικό και τους άλλους πυλώνες της διεθνούς διακυβέρνησης για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη, στηρίζοντας την περιβαλλοντική παρακολούθηση και αξιολόγηση σε περιφερειακό 
και παγκόσµιο επίπεδο και µε την προώθηση της αποτελεσµατικής συµµόρφωσης και µέτρων 
επιβολής για τις πολυµερείς περιβαλλοντικές συµφωνίες. 

Βιώσιµη ενέργεια 

α) προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ασφαλούς, προσιτής, καθαρής και βιώσιµης 
ενέργειας, ως βασικού µοχλού για την εξάλειψη της φτώχειας και της χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξης, µε ειδική έµφαση στη χρήση τοπικών ενεργειακών πηγών· 
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β) ενίσχυση της µεγαλύτερης χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιµης ενέργειας, της ενεργειακής 
απόδοσης και της προώθησης αναπτυξιακών στρατηγικών µε χαµηλές εκποµπές ρύπων· 

γ) προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας µέσω της διαφοροποίησης των πηγών και οδών 
µεταφοράς, της αντιµετώπισης των ζητηµάτων της µεταβλητότητας των τιµών, των 
δυνατοτήτων µείωσης εκποµπών, της βελτίωσης των αγορών και της ενίσχυσης των 
ενεργειακών διασυνδέσεων και του εµπορίου. 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 

α) Ανάπτυξη, απασχόληση και συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 

Προώθηση δράσεων που αποσκοπούν στη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης, σε τοµείς όπως η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και η ανθεκτικότητα των 
τοπικών ΜΜΕ και η ένταξή τους στην παγκόσµια οικονοµία, στήριξη των αναπτυσσόµενων 
χωρών να ενταχθούν στο πολυµερές εµπορικό σύστηµα, ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα και 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, στήριξη των προσπαθειών περιφερειακής 
ολοκλήρωσης του καθορισµού και της εφαρµογής βιοµηχανικής πολιτικής και πολιτικής στον 
τοµέα της καινοτοµίας και της τεχνολογίας και εµπορικών πολιτικών και συµφωνιών, στήριξη 
των προσπαθειών περιφερειακής ολοκλήρωσης, προώθηση επενδυτικών σχέσεων µεταξύ της 
ΕΕ και χωρών και περιοχών εταίρων και µόχλευση ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων και 
συνεργασία µέσω καινοτόµων χρηµατοδοτικών µηχανισµών. Προώθηση της πράσινης 
οικονοµίας, της ενεργειακής απόδοσης και βιώσιµης κατανάλωσης και διεργασιών 
παραγωγής. Προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως εργαλείου για τη στήριξη 
της ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς, µε στόχο να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσµα, να επιτευχθεί 
ένα επαρκές πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο σε αυτόν τον τοµέα, και προώθηση της 
ανάπτυξης της αναγκαίας υποδοµής και της χρήσης υπηρεσιών και εφαρµογών που 
βασίζονται στις ΤΠΕ. 

β) Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική προστασία και κοινωνική ένταξη: 

(i) στήριξη υψηλής παραγωγικότητας και αξιοπρεπούς απασχόλησης, ιδίως µέσω της 
στήριξης ασφαλών πολιτικών και στρατηγικών απασχόλησης, της επαγγελµατικής κατάρτισης 
για τη δυνατότητα απασχόλησης σε σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις 
προοπτικές, συνθηκών εργασίας που περιλαµβάνουν την άτυπη οικονοµία, την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας, και µέσω της καταπολέµησης της παιδικής εργασίας, και του 
κοινωνικού διαλόγου καθώς και διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζοµένων µε τον 
σεβασµό των δικαιωµάτων των µεταναστών· 

(ii) ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως µε τη δηµιουργία/ενίσχυση βιώσιµων 
συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας, περιλαµβανοµένης της συναφούς δηµοσιονοµικής 
µεταρρύθµισης· 

(iii) ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης µε συνεργασία για δίκαιη πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες, απασχόληση για όλους, ενδυνάµωση και σεβασµός των δικαιωµάτων ειδικών 
οµάδων, ιδίως των νέων, ατόµων µε αναπηρίες, των γυναικών και οµάδων µειονοτήτων, έτσι 
ώστε να µπορεί το σύνολο του πληθυσµού να συµµετέχει και να επωφελείται από τη 
δηµιουργία πλούτου και την πολιτισµική πολυµορφία. 
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γ) Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών 

(i) στήριξη εθνικών προγραµµάτων για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής 
χειραφέτησης και της πολιτικής συµµετοχής των γυναικών· 

(ii) στήριξη εθνικών, περιφερειακών και παγκόσµιων πρωτοβουλιών για την ένταξη του 
ζητήµατος αυτού στο θεµατολόγιο που αφορά την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. 

δ) Υγεία 

(i) βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ανθρώπων στις αναπτυσσόµενες χώρες µέσω της 
µεγαλύτερης πρόσβασης σε και της δίκαιης παροχής βασικών δηµόσιων υπηρεσιών υγείας, 
και ειδικότερα:  

(ii) στήριξη και διαµόρφωση του πολιτικού θεµατολογίου παγκόσµιων πρωτοβουλιών για 
άµεσο σηµαντικό όφελος στις χώρες εταίρους, µε γνώµονα την παραγωγή αποτελεσµάτων, 
την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας και τις επιπτώσεις στα συστήµατα υγείας, στηρίζοντας 
τη συµµετοχή των χωρών εταίρων σε αυτές τις πρωτοβουλίες· 

(iii) στήριξη ειδικών πρωτοβουλιών κυρίως σε περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο, µε την 
ενίσχυση των συστηµάτων υγείας και την παροχή βοήθειας στις χώρες να αναπτύξουν και να 
εφαρµόσουν ασφαλείς και τεκµηριωµένες εθνικές πολιτικές υγείας σε τοµείς προτεραιότητας 
(π.χ. µητρική υγεία και σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώµατα, πρόσβαση 
στον οικογενειακό προγραµµατισµό· παγκόσµια δηµόσια αγαθά και αντιµετώπιση των 
παγκόσµιων απειλών κατά της υγείας). 

(ε) Εκπαίδευση, γνώση και δεξιότητες 

(i) στήριξη της επίτευξης διεθνώς συµφωνηµένων στόχων στην εκπαίδευση µέσω παγκόσµιων 
πρωτοβουλιών και εταιρικών σχέσεων, µε ειδική έµφαση στην προώθηση της γνώσης, των 
δεξιοτήτων και αξιών για τη βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη· 

(ii) προώθηση της ανταλλαγής εµπειριών, ορθών πρακτικών και καινοτοµίας, βάσει µιας 
ισορροπηµένης προσέγγισης της ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστηµάτων· 

(iii) βελτίωση της ίσης πρόσβασης και της ποιότητας της εκπαίδευσης, και για ευάλωτες 
οµάδες πληθυσµού, τις γυναίκες και τα κορίτσια, και χώρες µε τη µεγαλύτερη απόσταση από 
την επίτευξη των παγκόσµιων στόχων. 

Επισιτιστική ασφάλεια και αειφόρος γεωργία 

Το πρόγραµµα θα ενισχύσει τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών και τις ικανότητες 
των χωρών εταίρων στους τέσσερις πυλώνες της επισιτιστικής ασφάλειας: διαθεσιµότητα τροφίµων 
(παραγωγή), πρόσβαση (περιλαµβανοµένων των αγορών και των δικτύων ασφαλείας και 
ευαισθητοποίησης σε θέµατα ισότητας των φύλων), χρησιµοποίηση (διατροφικές παρεµβάσεις µε 
όρους κοινωνικής ευθύνης) και σταθερότητα, δίνοντας προτεραιότητα σε τέσσερις διαστάσεις: 
γεωργική παραγωγή σε µικρές εκµεταλλεύσεις, διακυβέρνηση, περιφερειακή ολοκλήρωση και 
µηχανισµοί βοήθειας ευάλωτων πληθυσµών. 
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α) Προώθηση της ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής σε βιώσιµες µικρές εκµεταλλεύσεις, 
µέσω της ασφαλούς πρόσβασης στην τεχνολογία (περιλαµβανοµένων των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας) βάσει οικοσυστηµάτων, χαµηλών εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα και ανθεκτικότητας στο κλίµα, και µέσω υπηρεσιών γεωργικών εφαρµογών και 
τεχνικών υπηρεσιών, συστηµάτων αγροτικής ανάπτυξης, µέτρων παραγωγικών επενδύσεων, 
διαχείρισης της γης και των φυσικών πόρων, της προστασίας της γενετικής πολυµορφίας, σε 
ένα ενθαρρυντικό οικονοµικό περιβάλλον· 

β) στήριξη της διαµόρφωσης πολιτικής και διακυβέρνησης των σχετικών τοµέων µε 
περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, του ρόλου των δηµόσιων και µη δηµόσιων 
φορέων στη ρύθµιση του τοµέα και τη χρήση δηµόσιων αγαθών, της ικανότητας οργάνωσης 
του τοµέα, επαγγελµατικών οργανώσεων και οργανισµών· 

γ) ενίσχυση της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, περιλαµβανοµένης της προστασίας 
της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστηµάτων, πολιτικών κλιµατικής 
προσαρµογής, συστηµάτων πληροφοριών, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων και 
στρατηγικών όσον αφορά τη διατροφή ευάλωτων πληθυσµών· 

δ) ενίσχυση ασφαλών και βιώσιµων πρακτικών σε όλο το µήκος της αλυσίδας εφοδιασµού 
τροφίµων και ζωοτροφών που προστατεύουν τη γενετική πολυµορφία.  

Μετανάστευση και άσυλο 

α) Προώθηση του χειρισµού των ζητηµάτων της µετανάστευσης σε όλα τα επίπεδα· 

β) διασφάλιση καλύτερης διαχείρισης των µεταναστευτικών ροών σε όλες τις διατάσεις τους· 

γ) µεγιστοποίηση της αναπτυξιακής επίπτωσης της αυξηµένης κινητικότητας των ανθρώπων σε 
περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο, µε παράλληλη προαγωγή και προστασία των 
δικαιωµάτων των µεταναστών, µέσω της στήριξης της διαµόρφωσης και εφαρµογής ασφαλών 
περιφερειακών και εθνικών µεταναστευτικών πολιτικών και πολιτικών για το άσυλο και µέσω 
της ένταξης της διάστασης της µετανάστευσης σε άλλες περιφερειακές και εθνικές πολιτικές· 

δ) ανάπτυξη µιας συναντίληψης όσον αφορά τη σχέση µετανάστευσης και ανάπτυξης, 
περιλαµβανοµένων των κοινωνικών και οικονοµικών συνεπειών των κυβερνητικών 
πολιτικών, είτε αυτές αφορούν τον τοµέα της µετανάστευσης/ασύλου ή άλλους τοµείς. 
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B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Σύµφωνα µε την επιβεβαιωµένη προσήλωση της ΕΕ στις αρχές της δηµοκρατίας, των ανθρώπινων 
δικαιωµάτων και της χρηστής διακυβέρνησης, το πρόγραµµα για τη συµµετοχή των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στην αναπτυξιακή διαδικασία θα ενισχύσει τη 
συνεργασία, τις ανταλλαγές γνώσεων και εµπειριών και ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για τη στήριξη των διεθνώς συµφωνηµένων 
αναπτυξιακών στόχων.  

Σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 6, το πρόγραµµα θα συµβάλει: 

α) σε µια χωρίς αποκλεισµούς και υπεύθυνη κοινωνία στις συνεργαζόµενες χώρες, µέσω 
ενισχυµένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών και της παροχής 
βασικών υπηρεσιών σε πληθυσµούς που έχουν ανάγκη· 

β) στην αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά ζητήµατα 
ανάπτυξης και στην κινητοποίηση της κοινής γνώµης στην Ένωση, τις εν δυνάµει υποψήφιες 
και τις υποψήφιες χώρες, για τη µείωση της φτώχειας και την υλοποίηση βιώσιµων 
αναπτυξιακών στρατηγικών στις χώρες εταίρους· 

γ) στην αύξηση της ικανότητας των δικτύων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών 
των ευρωπαϊκών και νότιων χωρών για τη διασφάλιση ενός ουσιαστικού και συνεχούς 
πολιτικού διαλόγου στον τοµέα της ανάπτυξης. 

Οι δραστηριότητες που στηρίζονται από αυτό το πρόγραµµα θα περιλαµβάνουν· 

α) παρεµβάσεις σε χώρες εταίρους οι οποίες στηρίζουν τις ευάλωτες και περιθωριοποιηµένες 
οµάδες ανθρώπων στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες µέσω 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών· 

β) δράσεις που προορίζονται να ενισχύσουν τις ικανότητες των δικαιούχων φορέων, 
συµπληρωµατικά προς τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του εθνικού προγράµµατος, µε 
στόχο: 

(i) την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να συµµετέχουν 
αποτελεσµατικά στην αναπτυξιακή διαδικασία· 

(ii) τη διευκόλυνση της καλύτερης διάδρασης µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, του κράτους και άλλων αναπτυξιακών φορέων στο πλαίσιο της ανάπτυξης· 

(iii) την ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στην 
αναπτυξιακή διεργασία µε την αναγνώριση του ειδικού ρόλου και των ιδιαιτεροτήτων τους· 

γ) την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα ανάπτυξης και την προώθηση επίσηµης και 
άτυπης εκπαίδευσης σχετικά µε την ανάπτυξη στην Ένωση, στις υποψήφιες και δυνάµει 
υποψήφιες χώρες, µε στόχο την εδραίωση της αναπτυξιακής πολιτικής στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, τη συγκέντρωση µεγαλύτερης δηµόσιας στήριξης για δράσεις που στοχεύουν στην 
καταπολέµηση της φτώχειας και την εγκαθίδρυση δικαιότερων σχέσεων µεταξύ 
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αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών, τη µεγαλύτερη συνειδητοποίηση όσον αφορά τα 
θέµατα και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες χώρες και οι λαοί τους και 
την προώθηση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσµιοποίησης· 

δ) τον συντονισµό, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη θεσµική ενίσχυση των δικτύων της 
κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, στο εσωτερικό των οργανώσεών τους και 
µεταξύ των διαφόρων τύπων ενδιαφερόµενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον δηµόσιο 
ευρωπαϊκό διάλογο για την ανάπτυξη και τον συντονισµό, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη 
θεσµική ενίσχυση των δικτύων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τοπικών αρχών 
και κεντρικών οργανώσεων των νότιων χωρών. 

Ο οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι µη κρατικοί, µη κερδοσκοπικοί φορείς που 
δραστηριοποιούνται σε ανεξάρτητη βάση και λογοδοτούν, οι οποίες περιλαµβάνουν: µη κυβερνητικές 
οργανώσεις, οργανώσεις που εκπροσωπούν αυτόχθονες πληθυσµούς, οργανώσεις που εκπροσωπούν 
εθνικές ή/και εθνοτικές µειονότητες, τοπικές εµπορικές ενώσεις και οµάδες πολιτών, συνεταιρισµοί, 
ενώσεις εργοδοτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις (κοινωνικοί εταίροι), οργανώσεις που 
εκπροσωπούν οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντα, οργανώσεις για την καταπολέµηση της 
διαφθοράς και της απάτης και την προάσπιση της χρηστής διακυβέρνησης, οργανώσεις των 
δικαιωµάτων των πολιτών και οργανώσεις για την καταπολέµηση των διακρίσεων, τοπικές οργανώσεις 
(περιλαµβανοµένων των δικτύων) που δραστηριοποιούνται στην αποκεντρωµένη περιφερειακή 
συνεργασία και ολοκλήρωση, οργανώσεις καταναλωτών, οργανώσεις γυναικών και νεολαίας, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις διδασκαλίας, πολιτιστικές, ερευνητικές και επιστηµονικές 
οργανώσεις, πανεπιστήµια, εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις και κοινότητες, µέσα µαζικής 
επικοινωνίας και µη κυβερνητικές ενώσεις κάθε µορφής και ανεξάρτητα ιδρύµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων ανεξάρτητων πολιτικών ιδρυµάτων, που µπορούν να συµβάλουν στην 
υλοποίηση των στόχων του παρόντος κανονισµού. 

Οι τοπικές αρχές περιλαµβάνουν ένα µεγάλο φάσµα φορέων σε επίπεδο κατώτερο από το εθνικό και 
κυβερνητικές υπηρεσίες, δηλαδή οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινότητες, επαρχίες, 
κοµητείες, περιφέρειες κλπ. 

*** 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Παναφρικανικό Πρόγραµµα στηρίζει τους στόχους και τις γενικές αρχές της κοινής στρατηγικής 
Αφρικής - ΕΕ, και συγκεκριµένα: 

α) παρέχει στήριξη για τους στόχους, τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες που 
συµφωνούνται στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ και των διαδοχικών σχεδίων 
δράσης της, που καλύπτουν µεταξύ άλλων τους ακόλουθους τοµείς: ειρήνη και ασφάλεια, 
δηµοκρατική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώµατα, εµπόριο, περιφερειακή ολοκλήρωση 
και υποδοµή (περιλαµβανοµένων των µεταφορών), ΑΣΧ, ενέργεια, κλιµατική αλλαγή και 
περιβάλλον, µετανάστευση, κινητικότητα και απασχόληση, επιστήµη, κοινωνία των 
πληροφοριών καθώς και οριζόντια ζητήµατα· 

β) παρέχει στήριξη και σε άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που συµφωνούνται 
µέσω των εργασιακών ρυθµίσεων που καθορίζονται στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής· 

γ) εφαρµόζουν την αρχή της «ενιαίας αντιµετώπισης της Αφρικής» και προωθούν τη συνοχή 
ανάµεσα στο περιφερειακό και ηπειρωτικό επίπεδο, εστιάζοντας ιδίως σε δραστηριότητες 
διαπεριφερειακού, ηπειρωτικού ή παγκόσµιου χαρακτήρα και στηρίζουν κοινές πρωτοβουλίες 
Αφρικής - ΕΕ στην παγκόσµια σκηνή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-2020  

(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 

Γεωγραφικά προγράµµατα 13.991,5 € 

Θεµατικό πρόγραµµα για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις προκλήσεις 6.303,2 € 

Εκ των οποίων: 

– Περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή 

– Βιώσιµη ενέργεια 

– Ανθρώπινη ανάπτυξη 

– Επισιτιστική ασφάλεια και βιώσιµη 
γεωργία 

– Μετανάστευση και άσυλο 

31,8%28 

12,7% 

20,0% 

28,4% 

7,1% 

Τουλάχιστον το 50% των κεφαλαίων, πριν από τη χρησιµοποίηση συστηµάτων δεικτών βάσει της 
µεθοδολογίας του ΟΟΣΑ (σύστηµα δεικτών του Ρίο), θα χρησιµοποιηθούν για στόχους που συνδέονται 
µε τη δράση για το κλίµα και το περιβάλλον. 

Θεµατικό πρόγραµµα για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές  
 2.000 € 

Παναφρικανικό Πρόγραµµα 1.000 € 

                                                 
28 Καταρχήν, τα κεφάλαια θα κατανέµονται ισοµερώς µεταξύ του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής.. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

 1.1. Τίτλος 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. Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) διαχείρισης  

2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων  

 2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

 2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών  

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

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

 3.2. Εκτιµώµενη δηµοσιονοµική επίπτωση στις δαπάνες  

 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες  

 3.2.2. Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

 3.2.3. Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης 

 3.2.4. Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 

 3.2.5. Συµµετοχή τρίτων στη χρηµατοδότηση  

 3.3. Εκτιµώµενη δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση 
µηχανισµού χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας 

1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆2930  

Τίτλος 19: Εξωτερικές σχέσεις  

19 02: Συνεργασία µε τρίτες χώρες στον τοµέα της µετανάστευσης και του ασύλου 
19 09: Σχέσεις µε την Λατινική Αµερική  
19 10: Σχέσεις µε την Ασία, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή (Ιράκ, Ιράν, Υεµένη) 

Τίτλος 21: Ανάπτυξη και σχέσεις µε τα κράτη της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ)  

21 02: Επισιτιστική ασφάλεια 
21 03: Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη 
21 04: Περιβάλλον και βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαµβανοµένης της 
ενέργειας 
21 05: Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη 

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας  

⌧ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση µετά από πιλοτικό έργο/ 
προπαρασκευαστική δράση31  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση  

1.4. Στόχοι 

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

Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξης στις χώρες και περιοχές εταίρους, µε πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας και την προάσπιση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, όπως προβλέπει η ΣΕΕ, στη 

                                                 
29 ∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων –ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριοτήτων 
30 Η DEVCO θα ζητήσει τροποποίηση των τοµέων πολιτικής για το οικονοµικό έτος 2014. 
31 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 
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Λατινική Αµερική, την Αφρική και την Ασία, διασφαλίζοντας τη συνοχή µε την ανακοίνωση 
της Επιτροπής σχετικά µε την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ «Αυξάνοντας την επίπτωση της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: Πρόγραµµα δράσης για την αλλαγή». 

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

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τα βασικά στοιχεία και τη βάση για την παρέµβαση της ΕΕ. Η 
εξειδίκευση των στόχων του κανονισµού στο εσωτερικό των διαφόρων προγραµµάτων 
(γεωγραφικά προγράµµατα, προγράµµατα για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις 
προκλήσεις, πρόγραµµα για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές 
αρχές και Παναφρικανικό Πρόγραµµα) σε ειδικούς στόχους που ορίζονται µέσω του 
πολυετούς προγραµµατισµού και των ετήσιων προγραµµάτων δράσης, τα οποία αναλύουν τις 
δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει η ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των επιδιωκόµενων 
από τις εν λόγω δράσεις αναµενόµενων αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. Συνεπώς, οι ειδικοί 
στόχοι καθορίζονται εκείνη τη στιγµή, µε γνώµονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 
δράσης. 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας, ή οι διεθνώς συµφωνηµένοι στόχοι για τη µείωση της 
φτώχειας που θα τους αντικαταστήσουν µετά το 2015, θα παρέχουν σαφώς προσδιορισµένους 
δείκτες επιδόσεων: 

Αριθ. 1: ΑΣΧ 1– Τέλος της φτώχειας και της πείνας 

– Μείωση στο ήµισυ του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν µε εισόδηµα κατώτερο από 1 
δολάριο ηµερησίως 

– Επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους, 
συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών και των νέων 

– Μείωση κατά το ήµισυ του πληθυσµού που υποφέρει από την πείνα. 

Αριθ. 2: ΑΣΧ 2 - Καθολική εκπαίδευση 

Να διασφαλισθεί ότι τα παιδιά σε όλο τον κόσµο, αγόρια και κορίτσια, θα είναι σε θέση να 
ολοκληρώνουν έναν πλήρη κύκλο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Αριθ. 3: ΑΣΧ 3– Ισότητα των φύλων 

Εξάλειψη της ανισότητας µεταξύ των φύλων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

Αριθ. 4: ΑΣΧ 4 – Παιδική θνησιµότητα 

Μείωση κατά δύο τρίτα του ποσοστού παιδικής θνησιµότητας κάτω των 5 ετών. 

Αριθ. 5- ΑΣΧ 5 - Μητρική υγεία 

– Μείωση κατά τα τρία τέταρτα του ποσοστού µητρικής θνησιµότητας 

– Επίτευξη, µέχρι το 2015, της οικουµενικής πρόσβασης στην αναπαραγωγική υγεία 
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Αριθ. 6: ΑΣΧ 6 - Καταπολέµηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών 

– Ανάσχεση και έναρξη της αντίστροφης πορείας για την εξάπλωση του HIV/AIDS 

– Επίτευξη οικουµενικής πρόσβασης στη θεραπεία για το HIV/AIDS και για όλους όσους 
έχουν ανάγκη από αυτήν 

– Ανάσχεση και αντιστροφή της τάσης επιπολασµού της ελονοσίας και άλλων σοβαρών 
ασθενειών 

Αριθ. 7- ΑΣΧ 7 - Αειφορία του περιβάλλοντος 

– Ενσωµάτωση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης στις εθνικές πολιτικές και τα 
προγράµµατα και αντιστροφή της πορείας απώλειας περιβαλλοντικών πόρων 

– Μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας, µε σηµαντική µείωση του ρυθµού απώλειας 

– Μείωση κατά το ήµισυ του πληθυσµού χωρίς σταθερή πρόσβαση σε ασφαλές πόσιµο 
νερό και σε βασικό δίκτυο αποχέτευσης 

– Επίτευξη, µέχρι το 2020, σηµαντικής βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης τουλάχιστον 
100 εκατοµµυρίων ανθρώπων που ζουν σε παραγκουπόλεις. 

Αριθ. 8 - ΑΣΧ 8 – Παγκόσµια εταιρική σχέση για την ανάπτυξη 

– Περαιτέρω ανάπτυξη ενός ανοικτού, βάσει κανόνων, προβλέψιµου, χωρίς διακρίσεις 
εµπορικού και δηµοσιονοµικού συστήµατος 

– Αντιµετώπιση των βασικών αναγκών των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, των 
µεσόγειων χωρών και των µικρών νησιωτικών αναπτυσσόµενων κρατών 

– Συνολική αντιµετώπιση του χρέους των αναπτυσσόµενων χωρών 

– Σε συνεργασία µε τις φαρµακευτικές εταιρείες, παροχή πρόσβασης σε προσιτά, βασικά 
φάρµακα στις αναπτυσσόµενες χώρες 

– Σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, να καταστούν διαθέσιµα τα οφέλη των νέων 
τεχνολογιών, και ιδίως των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών 

Οικείες δραστηριότητες ∆Β∆/ΠΒ∆ 

19 02 : Συνεργασία µε τρίτες χώρες στον τοµέα της µετανάστευσης και του ασύλου 

19 09 : Σχέσεις µε τη Λατινική Αµερική  

19 10 : Σχέσεις µε την Ασία, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή (Ιράκ, Ιράν, Υεµένη) 

21 02 : Επισιτιστική ασφάλεια 

21 03 : Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη 
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21 04: Περιβάλλον και βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαµβανοµένης της 
ενέργειας 

21 05 : Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη 

1.4.3. Αναµενόµενο(-α) αποτέλεσµα(-τα) και επιπτώσεις 

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους 
στοχοθετηµένους(ες) δικαιούχους/οµάδες. 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τα βασικά στοιχεία και τη βάση για την παρέµβαση της ΕΕ. Οι 
ακριβείς δράσεις καθορίζονται µέσω του πολυετούς προγραµµατισµού και ετήσιων 
προγραµµάτων δράσης τα οποία αναλύουν τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει η ΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιδιωκόµενων από τις εν λόγω δράσεις αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. Ειδικοί δείκτες καθορίζονται εκείνη τη χρονική στιγµή, µε 
γνώµονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε δράσης. 

1.4.4. ∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεων 

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας. 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τα βασικά στοιχεία και τη βάση για την παρέµβαση της ΕΕ. Οι 
ακριβείς δράσεις καθορίζονται µέσω του πολυετούς προγραµµατισµού και ετήσιων 
προγραµµάτων δράσης τα οποία αναλύουν τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει η ΕΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιδιωκόµενων από τις εν λόγω δράσεις αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. Ειδικοί δείκτες καθορίζονται εκείνη τη χρονική στιγµή, µε 
γνώµονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε δράσης. 

Οι διεθνώς συµφωνηµένοι στόχοι και δείκτες για τους ΑΣΧ και την κλιµατική αλλαγή είναι 
ήδη γνωστά. Πρέπει να θεσπιστούν σαφή ορόσηµα, κανόνες παρακολούθησης και αναφοράς 
για όλους τους σχετικούς µηχανισµούς πολιτικής της ΕΕ. Η ανάλυση δεικτών θα είναι 
σηµαντική κατά την παρακολούθηση της επίτευξης δίκαιων αποτελεσµάτων για τις 
περισσότερο ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας σε όρους κοινωνικής ένταξης. 

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας  

1.5.1. Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών 

Βλέπε εκτίµηση επιπτώσεων και αιτιολογική έκθεση. 

Η ΕΕ παραµένει προσηλωµένη στη δέσµευσή της να βοηθά τις αναπτυσσόµενες χώρες να 
µειώσουν και, εν τέλει, να εξαλείψουν τη φτώχεια στις χώρες και περιοχές εταίρους σύµφωνα 
µε τους προβλεπόµενους στις συνθήκες στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη. 

1.5.2. Προστιθέµενη αξία της παρέµβασης της ΕΕ 

Η ΕΕ βρίσκεται στη µοναδικά ουδέτερη και αντικειµενική θέση να υλοποιεί εξωτερική δράση 
εξ ονόµατος των και µαζί µε τα κράτη µέλη της, παρέχοντας αυξηµένη αξιοπιστία στις χώρες 
µε τις οποίες εργάζεται. Η ΕΕ από µόνη της διαθέτει την κρίσιµη µάζα να αντιµετωπίζει τις 
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παγκόσµιες προκλήσεις, όπως η µείωση τη φτώχειας και η κλιµατική αλλαγή. Με τη βοήθεια 
του µεγάλης κλίµακας και υφισταµένου δικτύου της διµερών συµφωνιών, µπορεί να παρέχει 
τη βοήθειά µας στους φτωχούς σε ορισµένες από τις πλέον αποµακρυσµένες περιοχές του 
πλανήτη, υλοποιώντας και συντονίζοντας ταυτόχρονα τη βοήθεια. 

Ασκώντας το ρόλο της να προωθεί την ένταξη και την πολυµερή συνεργασία, η Ένωση 
µπορεί να επιτύχει περισσότερα από άλλους διεθνείς οργανισµούς. 

Με την ενιαία δράση της, η Ένωση µπορεί να επιφέρει µεγαλύτερο αντίκτυπο και να 
λειτουργήσει ως µοχλός για τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία των χορηγών. 

Η συνεργασία µε την ΕΕ είναι επίσης οικονοµικά αποδοτικότερη, µε χαµηλότερο διοικητικό 
κόστος σε σχέση µε το µέσο όρο. 

1.5.3. ∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος  

Από τις αξιολογήσεις, τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και από τις ενδιάµεσες 
επανεξετάσεις των γεωγραφικών προγραµµάτων συνάγεται ότι η πρόοδος προς την επίτευξη 
διάφορων ΑΣΧ στις αναπτυσσόµενες χώρες του ΜΑΣ επιτεύχθηκε µε τη στήριξη του ΜΑΣ. 
Εντούτοις, σύµφωνα µε την αρχή της οικειοποίησης, οι δικαιούχες κυβερνήσεις είναι 
αρµόδιες να εγκρίνουν και να εφαρµόζουν τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και πολιτικές που 
αποτέλεσαν την κινητήρια δύναµη γι' αυτά τα επιτεύγµατα. 

Οι νέοι τρόποι εφαρµογής στο πλαίσιο του ΜΑΣ, όπως η δηµοσιονοµική στήριξη και η 
τοµεακή προσέγγιση, επέτρεψαν την εµβάθυνση της συνεργασίας µε χώρες εταίρους: υπάρχει 
σαφής σύνδεση ανάµεσα στο επίπεδο πολιτικού διαλόγου µε δικαιούχες χώρες και τον τρόπο 
υλοποίησης της βοήθειας. Οι νέοι τρόποι εφαρµογής επέτρεψαν τον αποτελεσµατικότερο 
καταµερισµό εργασίας, επιτρέποντας τη συγχρηµατοδότηση µεταξύ χορηγών. 

Τα θεµατικά προγράµµατα έδωσαν στην Επιτροπή µεγαλύτερη ευελιξία να αντιµετωπίζει 
ειδικές προκλήσεις και έναν χρήσιµο µηχανισµό για τη συµπλήρωση των γεωγραφικών 
προγραµµάτων. 

Σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, απαιτείται αµοιβαία ενίσχυση εσωτερικών και 
εξωτερικών δράσεων. Σηµείο εκκίνησης πρέπει να είναι η ολοκλήρωση και όχι η επικάλυψη. 
Η υφιστάµενη αρχιτεκτονική του µηχανισµού βοήθειας δεν ήταν επαρκής, ώστε να επιτρέπει 
στην Επιτροπή να παρεµβαίνει γρήγορα σε κατάλληλη κλίµακα, µολονότι αυτό είχε 
καθοριστική σηµασία για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα θεµατικά προγράµµατα δεν ήταν επαρκώς ευέλικτα για την 
αντιµετώπιση των πρόσφατων παγκόσµιων κρίσεων (π.χ. κρίση µε τις τιµές των τροφίµων, 
γρίπη των πτηνών) ή για τις διεθνείς δεσµεύσεις που λαµβάνονται σε ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο (π.χ. βιοποικιλότητα και κλιµατική αλλαγή). Απαιτείται, συνεπώς, µεγαλύτερη 
ευελιξία της θεµατικής δέσµης, έτσι ώστε να είναι δυνατή µια περισσότερο προβλέψιµη 
µακροπρόθεσµη ανάληψη δεσµεύσεων ως ανταπόκριση στα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις 
προκλήσεις και αντίδραση στους διάφορους κραδασµούς που πλήττουν τους φτωχότερους 
πληθυσµούς. 
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Η αναπτυξιακή συνεργασία εξακολουθεί να είναι υπερβολικά κατακερµατισµένη και 
υπερβολικά φιλόδοξη. Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί η συµπληρωµατικότητα ανάµεσα στα 
γεωγραφικά και θεµατικά προγράµµατα. 

Οι ειδικές ανάγκες χωρών σε καταστάσεις κρίσης, µετά από κρίση και αστάθειας δεν 
λήφθηκαν επαρκώς υπόψη και η αυστηρότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη 
διάθεση κεφαλαίων, τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή δηµιούργησαν δυσκολίες στην 
ΕΕ να αντιδράσει άµεσα σε µια ταχέως µεταβαλλόµενη κατάσταση. 

Ο ΜΑΣ είχε ενδεικτικές χρηµατοδοτήσεις ανά περιοχή, χωρίς να διατηρεί κανένα ποσό από 
αδιάθετες πιστώσεις, µε αποτέλεσµα να είναι περιορισµένη η δυνατότητα συγκέντρωσης 
πόρων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων αναγκών. 

Τέλος, η τρέχουσα διαδικασία προγραµµατισµού και υλοποίησης που προβλέπεται για τον 
ΜΑΣ είναι υπερβολικά περίπλοκη, δεν επιτρέπει την ευθυγράµµιση του κύκλου 
προγραµµατισµού της ΕΕ µε αυτόν των εταίρων της, ούτε διευκολύνει επαρκώς τον κοινό 
προγραµµατισµό µε τα κράτη µέλη. Επίσης, δεν υπάρχει σαφές νοµικό πλαίσιο για τη 
χρησιµοποίηση καινοτόµων µέσων τα οποία χρησιµοποιούν άλλοι χορηγοί, όπως ο 
συνδυασµός και η χρήση εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα. 

1.5.4. Συµβατότητα και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα δηµοσιονοµικά µέσα 

Ο αναθεωρηµένος µηχανισµός αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συνολικής αρχιτεκτονικής 
των χρηµατοδοτικών µηχανισµών της εξωτερικής δράσης που οργανώνονται µε άξονα 
τέσσερα κύρια κεφάλαια: Ένα κεφάλαιο πολιτικού περιεχοµένου µε πρωταρχικό στόχο τη 
συνεργασία µε τις συνεργαζόµενες χώρες εντός και εκτός του προϋπολογισµού· επιδίωξη 
προτεραιοτήτων και αξιών οριζόντιου χαρακτήρα· ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική 
προστασία· διαχείριση κρίσεων. 

Επιπλέον, για κάθε χώρα, η αναπτυξιακή συνεργασία θα έχει συµπληρωµατικό χαρακτήρα 
προς το νέο «Μηχανισµό Εταιρικής Σχέσης». Η αλληλεπίδραση ανάµεσα στον ΜΑΣ, το ΕΤΑ 
και τον ΕΝΡΙ θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή στο πλαίσιο της θεµατικής δέσµης του ΜΑΣ για την 
κοινωνία των πολιτών/τοπικών αρχών και της θεµατικής δέσµης για τα παγκόσµια αγαθά και 
τις προκλήσεις, εφόσον αυτές οι δύο δέσµες θα καλύπτουν ή/και θα συµπληρώνουν δράσεις 
στις γεωγραφικές περιοχές οι οποίες καλύπτονται από αυτούς τους αντίστοιχους µηχανισµούς 
στους τοµείς: της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών, της 
κλιµατικής αλλαγής, της ενέργειας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της ανθρώπινης ανάπτυξης 
και της µετανάστευσης. 

Η αλληλεπίδραση µε την εµπορική πολιτική, ιδίως µε το ΣΓΠ/GSP plus και τα προγράµµατα 
Όλα Εκτός από Όπλα, αλλά επίσης οι εµπορικές συµφωνίες θα εξακολουθήσουν να 
αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο µαζί µε τις δράσεις Βοήθεια για το Εµπόριο/ 
Συνδροµή Συνδεόµενη µε το Εµπόριο που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΜΑΣ, τόσο σε 
διµερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον διαφόρων εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ (όπως οι 
πολιτικές για το περιβάλλον, την κλιµατική αλλαγή, την απασχόληση (συµπεριλαµβανοµένης 
της αξιοπρεπούς εργασίας), της ισότητας των φύλων, της ενέργειας, των υδάτινων πόρων, των 
µεταφορών, της δικαιοσύνης και ασφάλειας, της έρευνας, της κοινωνίας των πληροφοριών, 
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της µετανάστευσης, της αλιείας) αποτελούν ολοένα και περισσότερο µέρος της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ, και σύµφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, απαιτείται αµοιβαία ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων. Η 
βασική προτεραιότητα πρέπει εξαρχής να δοθεί στην ολοκλήρωση και όχι την επικάλυψη. Τα 
βασικά επιχειρήµατα είναι: i) συνοχή µε την εξωτερική δράση µας· ii) αποτελεσµατικότητα 
της βοήθειας, ιδίως η δέσµευση για τη µείωση του αριθµού φορέων και προγραµµάτων· και 
iii) µεγιστοποίηση των συνεργειών µεταξύ των στόχων πολιτικής. 

1.6. ∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της δράσης 

⌧ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας  

–  Πρόταση/πρωτοβουλία  

– ⌧ ∆ηµοσιονοµική επίπτωση από 01/01/2014 έως 31/12/2020  

– ⌧ Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας και επίπτωση απο΄01/01/2014 

– εκτέλεση µε περίοδο έναρξης από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ, 

– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό. 

1.7. Προβλεπόµενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης32  

⌧ Άµεση κεντρική διαχείριση από την Επιτροπή  

⌧ Έµµεση κεντρική διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε: 

– ⌧ εκτελεστικούς οργανισµούς  

– ⌧ οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες33  

– ⌧ εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας  

–  πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση ειδικών πράξεων βάσει του τίτλου V της 
συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσδιορίζονται στη βασική σχετική πράξη κατά 
την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού  

 Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη  

⌧ Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες  

⌧ Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να προσδιοριστεί) 

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

                                                 
32 Αναλυτικά στοιχεία για τις µεθόδους διαχείρισης και παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό διατίθενται 

στον διαδικτυακό τόπο της Γ∆ Προϋπολογισµού: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
33 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. 

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

Οι δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν βάσει του παρόντος κανονισµού θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της 
άµεσης κεντρικής διαχείρισης από τις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής ή/και διαµέσου της 
ανάθεσης αρµοδιοτήτων στις αντιπροσωπείες της Ένωσης και κάθε άλλης µεθόδου διαχείρισης που 
προβλέπεται από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του 
κανονισµού. 

Η κοινή διαχείριση µπορεί να προβλεφθεί, κατά περίπτωση, για ειδικές δράσεις µε οργανισµούς και 
φορείς των Ηνωµένων Εθνών, µε ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η 
Παγκόσµια Τράπεζα ή η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς και άλλους διεθνείς οργανισµούς 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ανάπτυξης. 
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2. ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1. ∆ιατάξεις στον τοµέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων  

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι. 

Τα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζονται ολοένα και 
περισσότερο στα αποτελέσµατα. Εφαρµόζονται από εσωτερικό προσωπικό καθώς και εξωτερικούς 
συµβούλους 
Οι υπεύθυνοι οµάδων δράσης στις αντιπροσωπείες και στις κεντρικές υπηρεσίες παρακολουθούν 
διαρκώς την εφαρµογή των έργων και προγραµµάτων µε διάφορους τρόπους, και µε επιτόπου 
επισκέψεις, όταν αυτό είναι δυνατό. Η παρακολούθηση παρέχει πολύτιµες πληροφορίες για την 
πρόοδο· βοηθά τους υπεύθυνους διαχείρισης να εντοπίζουν τρέχουσες και δυνητικές δυσκολίες και να 
λαµβάνουν διορθωτικά µέτρα. 
Οι εξωτερικοί, ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες προσλαµβάνονται για να αξιολογούν τις επιδόσεις των 
εξωτερικών δράσεων της ΕΕ µέσω τριών διαφορετικών συστηµάτων. Οι αξιολογήσεις αυτές 
συµβάλλουν στη λογοδοσία και τη βελτίωση των παρεµβάσεων που είναι σε εξέλιξη· εξάγουν επίσης 
συµπεράσµατα από την προηγούµενη εµπειρία µε στόχο την τεκµηρίωση των µελλοντικών πολιτικών 
και δράσεων. Όλα τα εργαλεία χρησιµοποιούν διεθνώς αναγνωρισµένα κριτήρια αξιολόγησης της 
ΕΑΒ/ΟΟΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων των (δυνητικών) επιπτώσεων. 
Πρώτον, σε επίπεδο σχεδίου, το σύστηµα παρακολούθησης βάσει αποτελεσµάτων (ROM) στις 
κεντρικές υπηρεσίες παρέχει µια σύντοµη, στοχευµένη εκτίµηση της ποιότητας ενός δείγµατος 
παρεµβάσεων. Χρησιµοποιώντας µια περίπλοκη, τυποποιηµένη µεθοδολογία, οι ανεξάρτητοι 
εµπειρογνώµονες ROM βαθµολογούν µε βάση τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες του σχεδίου και 
διατυπώνουν συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας.  
Οι αξιολογήσεις σε επίπεδο σχεδίου, που διεξάγονται από την υπεύθυνη για το σχέδιο αντιπροσωπεία 
της ΕΕ, παρέχουν µια αναλυτικότερη, διεξοδική ανάλυση και βοηθούν τους διαχειριστές σχεδίων να 
βελτιώσουν τις τρέχουσες παρεµβάσεις και να προετοιµάσουν τις µελλοντικές. Προσλαµβάνονται 
εξωτερικοί, ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες µε ειδικές γνώσεις για το θεµατικό και γεωγραφικό πεδίο 
για να πραγµατοποιήσουν ανάλυση και να συγκεντρώσουν παρατηρήσεις και αποδεικτικά στοιχεία 
από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, και οπωσδήποτε από τους τελικούς δικαιούχους. 
Η Επιτροπή διενεργεί επίσης στρατηγικές αξιολογήσεις των πολιτικών της, από τον προγραµµατισµό 
και τη στρατηγική µέχρι την εφαρµογή των παρεµβάσεων σε ένα συγκεκριµένο τοµέα (όπως η υγεία, η 
εκπαίδευση κλπ.) σε µια χώρα ή περιοχή, ή για έναν συγκεκριµένο µηχανισµό. Οι αξιολογήσεις αυτές 
αποτελούν σηµαντική εισροή στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών και τον σχεδιασµό µηχανισµών 
και έργων. Όλες οι αξιολογήσεις δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής· η ετήσια 
έκθεση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιέχει σύνοψη των συµπερασµάτων. 

2.2. Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου  

2.2.1. Κίνδυνος(οι) που έχει(ουν) επισηµανθεί 

Περιβάλλον κινδύνου 

Το επιχειρησιακό περιβάλλον της βοήθειας στο πλαίσιο του παρόντος µηχανισµού 
χαρακτηρίζεται από τους ακόλουθους κινδύνους µη επίτευξης των στόχων του µηχανισµού, 
µη βέλτιστης διαχείρισης της χρηµατοδότησης ή/και µη συµµόρφωσης µε τους εφαρµοστέους 
κανόνες (σφάλµατα νοµιµότητας και κανονικότητας): 
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– η οικονοµική/πολιτική αστάθεια ή/και φυσικές καταστροφές µπορούν να προκαλέσουν 
δυσκολίες και καθυστερήσεις στον σχεδιασµό και την εφαρµογή των παρεµβάσεων, 
ιδίως σε ευάλωτα κράτη· 

– η έλλειψη θεσµικής και διοικητικής ικανότητας στις χώρες εταίρους µπορεί να 
προκαλέσει δυσκολίες και καθυστερήσεις στον σχεδιασµό και την υλοποίηση 
παρεµβάσεων· 

– η γεωγραφική διασπορά έργων και προγραµµάτων (που καλύπτουν πολλά κράτη/εδάφη/ 
περιοχές) µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα υλικοτεχνικής υποστήριξης/πόρων για 
την παρακολούθηση, ιδίως για την επιτόπου παρακολούθηση δραστηριοτήτων· 

– η πολυµορφία δυνητικών εταίρων/δικαιούχων µε διαφορετικούς µηχανισµούς και 
ικανότητες εσωτερικού ελέγχου µπορεί να προκαλέσει διασπορά και, κατά συνέπεια, να 
περιορίσει την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των διαθέσιµων πόρων της 
Επιτροπής για τη στήριξη και παρακολούθηση της εφαρµογής· 

– η ανεπαρκής ποιότητα και ποσότητα διαθέσιµων δεδοµένων για τα αποτελέσµατα και 
τον αντίκτυπο της υλοποίησης της εξωτερικής βοήθειας/εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου 
στις χώρες εταίρους µπορεί να δυσχεράνει την ικανότητα της Επιτροπής να υποβάλει 
εκθέσεις και να είναι υπόλογη για τα αποτελέσµατα· 

Εκτιµώµενο επίπεδο του κινδύνου µη συµµόρφωσης µε τους εφαρµοστέους κανόνες 

Ο στόχος της συµµόρφωσης για τον µηχανισµό είναι να διατηρηθεί στο ιστορικό επίπεδο 
κινδύνου µη συµµόρφωσης (ποσοστό σφάλµατος) για το χαρτοφυλάκιο της υπηρεσίας 
EuropeAid που είναι ένα υπολειµµατικό «καθαρό» επίπεδο σφάλµατος (σε πολυετή βάση 
µετά την εκτέλεση όλων των προγραµµατισµένων ελέγχων και διορθώσεων για τις 
περατωθείσες συµβάσεις) κατώτερο του 2%. Αυτό παραδοσιακά συνεπάγεται εκτιµώµενη 
κλίµακα σφάλµατος µεταξύ 2% και 5% σε όρους ετήσιου τυχαίου δείγµατος συναλλαγών που 
πραγµατοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για τον σκοπό της ετήσιας δήλωσης 
αξιοπιστίας (DAS). Η υπηρεσία EuropeAid θεωρεί ότι το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει τον 
χαµηλότερο δυνατό κίνδυνο µη συµµόρφωσης που µπορεί να επιτευχθεί σε σχέση µε αυτό το 
περιβάλλον υψηλού κινδύνου και λαµβάνοντας υπόψη τη διοικητική επιβάρυνση και την 
αναγκαία αποτελεσµατικότητα του κόστους των ελέγχων συµµόρφωσης. 

2.2.2. Προβλεπόµενο(α) µέσο(α) ελέγχου  

Εσωτερική αρχιτεκτονική ελέγχου της υπηρεσίας EuropeAid  

Η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου/διαχείρισης της EuropeAid είναι σχεδιασµένη για να 
παρέχει εύλογη διαβεβαίωση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων ως προς την 
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των πράξεών της, την αξιοπιστία της δηµοσιονοµικής 
αναφοράς και τη συµµόρφωση µε το ισχύον νοµοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο. 

Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα 

Για να διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των πράξεών της (και να 
µετριάσει το υψηλό επίπεδο κινδύνου στο περιβάλλον του της εξωτερικής βοήθειας), εκτός 
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από όλα τα στοιχεία της διαδικασίας στρατηγικής πολιτικής και σχεδιασµού σε επίπεδο 
Επιτροπής, το εσωτερικό περιβάλλον ελέγχου και άλλες απαιτήσεις των προτύπων 
εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής, η EuropeAid θα συνεχίσει να εφαρµόζει ένα ειδικά 
προσαρµοσµένο πλαίσιο διαχείρισης της βοήθειας στο πλαίσιο όλων των µηχανισµών της, το 
οποίο θα περιλαµβάνει: 

– µεταβίβαση της διαχείρισης του µεγαλύτερου µέρους της εξωτερικής βοήθειας από τις 
επιτόπου αντιπροσωπείες της ΕΕ· 

– σαφείς και τυποποιηµένες γραµµές δηµοσιονοµικής λογοδοσίας (από τον κύριο 
διατάκτη (Γενικό ∆ιευθυντή) µέσω δευτερεύουσας εξουσιοδότησης από τον κύριο 
διατάκτη (∆ιευθυντή) των κεντρικών υπηρεσιών στον προϊστάµενο Αντιπροσωπείας· 

– τακτική αναφορά από τις Αντιπροσωπείες της ΕΕ στις κεντρικές υπηρεσίες (εκθέσεις 
διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας), που περιλαµβάνει ετήσια δήλωση αξιοπιστίας 
από τον προϊστάµενο Αντιπροσωπείας· 

– παροχή ουσιαστικού προγράµµατος κατάρτισης προσωπικού τόσο στις κεντρικές 
υπηρεσίες όσο και στην Αντιπροσωπεία· 

– σηµαντική στήριξη ΚΥ/Αντιπροσωπείας και καθοδήγηση (και µέσω του ∆ιαδικτύου)· 

– τακτικές επισκέψεις «επαλήθευσης» σε «εξουσιοδοτηµένες» Αντιπροσωπείες κάθε 3 
έως 6 έτη·  

– µεθοδολογία διαχείρισης κύκλου σχεδίου και προγράµµατος που περιλαµβάνει: 

– εργαλεία στήριξης της ποιότητας για τον σχεδιασµό της παρέµβασης, της µεθόδου 
υλοποίησής της, µηχανισµό χρηµατοδότησης, σύστηµα διαχείρισης, αξιολόγηση και 
επιλογή εταίρων εφαρµογής, κλπ.· 

– διαχείριση προγράµµατος και σχεδίου, εργαλεία παρακολούθησης και αναφοράς για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή, που περιλαµβάνουν την εξωτερική επιτόπου 
παρακολούθηση σχεδίων· 

– σηµαντικά στοιχεία αξιολόγησης και λογιστικού ελέγχου. 

∆ηµοσιονοµική αναφορά και λογοδοσία 

Η EuropeAid θα συνεχίσει να επιδιώκει τα υψηλότερα πρότυπα λογιστικής και 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης χρησιµοποιώντας το σύστηµα λογιστικής σε 
δεδουλευµένη βάση (ABAC) της Επιτροπής, καθώς και τα ειδικά εργαλεία εξωτερικής 
βοήθειας, όπως το Κοινό Σύστηµα Πληροφόρησης RELEX (CRIS) 

Σε σχέση µε τη συµµόρφωση µε το ισχύον νοµοθετικό και διαδικαστικό πλαίσιο, οι µέθοδοι 
ελέγχου της συµµόρφωσης ορίζονται στο τµήµα 2.3 (µέτρα πρόληψης της απάτης και των 
παρατυπιών). 
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2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών 

Να προσδιοριστούν υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας. 

Λόγω του περιβάλλοντος υψηλού κινδύνου στο οποίο λειτουργεί η EuropeAid, τα συστήµατα 
της πρέπει να προβλέπουν µια σηµαντική εκδήλωση πιθανών σφαλµάτων συµµόρφωσης 
(παρατυπιών) στις συναλλαγές και να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο ελέγχου πρόληψης, 
ανίχνευσης και διόρθωσης σε όσο το δυνατό πιο πρώιµο στάδιο κατά τη διαδικασία 
πληρωµής. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι οι έλεγχοι συµµόρφωσης της EuropeAid θα 
βασίζονται πρωτίστως σε σηµαντικούς εκ των προτέρων ελέγχους σε πολυετή βάση, τόσο από 
εξωτερικούς ελεγκτές όσο και υπαλλήλους της Επιτροπής επιτόπου, πριν από τις τελικές 
πληρωµές για κάθε σχέδιο (ενώ θα συνεχιστεί η εκτέλεση ορισµένων εκ των υστέρων 
λογιστικών ελέγχων και ελέγχων), υπερβαίνοντας σαφώς τις δηµοσιονοµικές διασφαλίσεις 
που απαιτούνται από τον δηµοσιονοµικό κανονισµό. Το πλαίσιο συµµόρφωσης της 
EuropeAid αποτελείται µεταξύ άλλων από τα ακόλουθα σηµαντικά στοιχεία: 

Προληπτικά µέτρα 

- υποχρεωτική βασική εκπαίδευση που καλύπτει θέµατα απάτης για το προσωπικό διαχείρισης 
της βοήθειας και τους ελεγκτές· 

- παροχή καθοδήγησης (µεταξύ άλλων µέσω του ∆ιαδικτύου), η οποία περιλαµβάνει τον 
πρακτικό οδηγό για τη σύναψη συµβάσεων, το συνοδευτικό εγχειρίδιο του/της EuropeAid και 
την εργαλειοθήκη δηµοσιονοµικής διαχείρισης, (για τους εταίρους υλοποίησης)· 

- εκ των προτέρων εκτιµήσεις για να διασφαλιστεί η ύπαρξη των κατάλληλων µέτρων 
καταπολέµησης της απάτης για την πρόληψη και ανίχνευση της απάτης κατά τη διαχείριση 
των κεφαλαίων της ΕΕ στις διαχειριστικές αρχές των κεφαλαίων, στο πλαίσιο κοινής και 
αποκεντρωµένης διαχείρισης· 

- εκ των προτέρων έλεγχος των µηχανισµών καταπολέµησης της απάτης που εφαρµόζονται 
στη χώρα εταίρο, ως µέρος της αξιολόγησης του κριτηρίου επιλεξιµότητας της διαχείρισης 
δηµόσιων οικονοµικών για την είσπραξη δηµοσιονοµικής στήριξης (δηλαδή ενεργή δέσµευση 
για την καταπολέµηση της απάτης και της διαφθοράς, επάρκεια ελεγκτικών αρχών, επάρκεια 
δικαστικής ικανότητας και αποτελεσµατική αντίδραση και µηχανισµοί επιβολής κυρώσεων)· 

- Η Επιτροπή υπέγραψε τη ∆ιεθνή Πρωτοβουλία για τη ∆ιαφάνεια της Ενίσχυσης (ΙΑΤΙ) στην 
Άκρα το 2008, αποδεχόµενη ένα πρότυπο για τη διαφάνεια της βοήθειας το οποίο εξασφαλίζει 
πιο έγκαιρα, αναλυτικά και τακτικά στοιχεία για τις ροές της βοήθειας και έγγραφα. 

- Η Επιτροπή εφαρµόζει από τις 14 Οκτωβρίου 2011 το πρώτο στάδιο του προτύπου ΙΑΤΙ για 
τη διαφάνεια της δηµοσίευσης πληροφοριών για τη βοήθεια πριν το επόµενο φόρουµ υψηλού 
επιπέδου για την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας στο Μπουσάν τον Νοέµβριο του 2011. 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη της ΕΕ για µια κοινή εφαρµογή ΤΠ 
στο ∆ιαδίκτυο, µε την ονοµασία TR-AID, η οποία µετατρέπει τα δεδοµένα για τη βοήθεια της 
ΕΕ που παρέχονται µέσω του ΙΑΤΙ και άλλων πηγών σε φιλικές για τον χρήστη πληροφορίες 
σχετικά µε τη βοήθεια. 

Μέτρα ανίχνευσης και διόρθωσης 
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- εξωτερικοί έλεγχοι και επαληθεύσεις (και υποχρεωτικοί και βάσει κινδύνου), 
συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου· 

- αναδροµικοί έλεγχοι (βάσει κινδύνου) και ανακτήσεις· 

- αναστολή της χρηµατοδότησης της ΕΕ σε περίπτωση σοβαρής υπόθεσης απάτης, 
περιλαµβανοµένης της δωροδοκίας σε ευρεία κλίµακα, µέχρις ότου οι αρµόδιες αρχές λάβουν 
τα απαραίτητα µέτρα µε στόχο τη διόρθωση και την πρόληψη παρόµοιας απάτης στο µέλλον. 

Η EuropeAid θα σχεδιάσει την στρατηγική της για την καταπολέµηση της απάτης σύµφωνα 
µε τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης (ΣΕΚΑ) που 
εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2011, µε στόχο να εξασφαλίσει µεταξύ άλλων ότι: 

- οι εσωτερικοί έλεγχοι της EuropeAid για την καταπολέµηση της απάτης είναι πλήρως 
ευθυγραµµισµένοι µε την ΣΕΚΑ·  

- η µέθοδος διαχείρισης κινδύνου απάτης της EuropeAid είναι σχεδιασµένη για να εντοπίζει 
τους τοµείς κινδύνου απάτης και την κατάλληλη αντιµετώπιση· 

- τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τη διάθεση κεφαλαίων της ΕΕ σε τρίτες χώρες 
επιτρέπουν την ανάκτηση συναφών δεδοµένων µε στόχο την ενσωµάτωση αυτών των 
δεδοµένων στο σύστηµα διαχείρισης κινδύνου απάτης (π.χ. διπλή χρηµατοδότηση)· 

- κατά περίπτωση, θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν δίκτυα οµάδων και επαρκή εργαλεία ΤΠ 
για την ανάλυση υποθέσεων απάτης σε σχέση µε την εξωτερική βοήθεια. 

2.4. Εκτίµηση του κόστους και της ωφέλειας των ελέγχων 

Το εκτιµώµενο συνολικό ετήσιο µέσο κόστος εσωτερικού ελέγχου/διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου της EuropeAid στο σύνολό της ανέρχεται σε 658 εκατ. € αναλήψεων 
υποχρεώσεων στον προγραµµατισµό του προϋπολογισµού της περιόδου 2014-2020. Το ποσό 
αυτό περιλαµβάνει τη διαχείριση του ΕΤΑ που λειτουργεί µε ολοκληρωµένο τρόπο στο 
εσωτερικό του µηχανισµού διαχείρισης της EuropeAid. Αυτές οι «µη επιχειρησιακές» 
δαπάνες αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,4% του εκτιµώµενου ετήσιου µέσου ποσού των 10,2 
δισ. € που προγραµµατίζεται για το σύνολο (επιχειρησιακών συν διοικητικών) αναλήψεων 
υποχρεώσεων από την DEVCO στο χαρτοφυλάκιο δαπανών της που χρηµατοδοτείται από τον 
γενικό προϋπολογισµό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-
2020. 

Αυτά τα διαχειριστικά έξοδα λαµβάνουν υπόψη όλο το προσωπικό της EuropeAid στις 
κεντρικές υπηρεσίες και τις Αντιπροσωπείες, τις υποδοµές, τα ταξίδια, την κατάρτιση, 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και τις συµβάσεις ελέγχου (περιλαµβανοµένων και αυτών που 
εφαρµόζουν οι δικαιούχοι). 

Η EuropeAid σχεδιάζει να περιορίσει τις διαχειριστικές / επιχειρησιακές δραστηριότητες µε 
την πάροδο του χρόνου στο πλαίσιο βελτιωµένων και απλουστευµένων ρυθµίσεων αυτών των 
νέων µηχανισµών, βασιζόµενη σε αλλαγές που ενδέχεται να επιφέρει ο αναθεωρηµένος 
δηµοσιονοµικός κανονισµός. Τα βασικά οφέλη αυτών των δαπανών διαχείρισης εκφράζονται 
σε όρους επίτευξης των στόχων πολιτικής, αποτελεσµατικής και αποδοτικής χρήσης των 
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πόρων και εφαρµογής οικονοµικά αποδοτικών προληπτικών µέτρων και άλλων ελέγχων για 
την εξασφάλιση της νόµιµης και κανονικής χρήσης των κεφαλαίων. 

Ενώ θα εξακολουθήσουν να επιδιώκονται βελτιώσεις όσον αφορά τον χαρακτήρα και τη 
στόχευση των διαχειριστικών δραστηριοτήτων και των ελέγχων συµµόρφωσης, οι δαπάνες 
αυτές είναι συνολικά αναγκαίες για την αποτελεσµατική και αποδοτική επίτευξη των στόχων 
των µηχανισµών µε ελάχιστο κίνδυνο µη συµµόρφωσης (µε ποσοστό υπολειµµατικού 
σφάλµατος κατώτερο του 2%). Είναι σηµαντικά λιγότεροι από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την άρση ή την µείωση των εσωτερικών ελέγχων σε αυτό τον τοµέα υψηλού 
κινδύνου. 
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3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

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

• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού για δαπάνες  

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

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος 
δαπάνης Συµµετοχή  

Τοµέας του 
πολυετούς 
δηµοσιο-
νοµικού 
πλαισίου 

Τοµέας IV - Η Ευρώπη στον κόσµο ∆Π/Μ∆Π 
(34) 

Χωρών 
ΕΖΕΣ35 

υποψήφιων 
χωρών36 

τρίτων 
χωρών 

Κατά την έννοια του 
άρθρου 18.1.α α) 
του δηµοσιο-
νοµικού κανο-

νισµού  

19 
19 01 04 ∆ιοικητικές δαπάνες του τοµέα 
πολιτικής ΜΑΣ των εξωτερικών σχέσεων Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

19 
19 02: Συνεργασία µε τρίτες χώρες στον 
τοµέα της µετανάστευσης και του ασύλου  ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

19 19 09: Σχέσεις µε την Λατινική Αµερική  ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

19 
19 10: Σχέσεις µε την Ασία, την Κεντρική 
Ασία και τη Μέση Ανατολή (Ιράκ, Ιράν, 
Υεµένη) 

∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

19 
19 11: Πολιτική στρατηγική και συντονισµός 
για τον τοµέα πολιτικής των εξωτερικών 
σχέσεων 

 ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

21 
21 01 04: ∆ιοικητικές δαπάνες για τον τοµέα 
πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις µε τα κράτη 
ΑΚΕ» 

Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

21 21 02: Επισιτιστική ασφάλεια ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

21 21 03: Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

21 
21 04: Περιβάλλον και βιώσιµη διαχείριση 
των φυσικών πόρων περιλαµβανοµένης της 
ενέργειας 

∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

21 21 05: Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού, των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία37 

                                                 
34 ∆Π = ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π = Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις. 
35 ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή ζώνη ελεύθερων Συναλλαγών..  
36 Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάµει υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. 
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Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού. 

Γραµµή προϋπολογισµού Είδος 
δαπάνης Συµµετοχή  Τοµέας 

του 
πολυετούς 
δηµοσιο-
νοµικού 
πλαισίου 

Αριθµός  
[Τοµέας ………………………………..] 

∆ιαχ./ Μη 
διαχ. 

Χωρών 
ΕΖΕΣ 

Υποψήφιων 
χωρών 

Τρίτων 
χωρών 

Κατά την έννοια του 
άρθρου 18.1.α α) 
του δηµο-σιο-
νοµικού κανο-

νισµού  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/

ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

                                                                                                                                                                        
37 Θα συµπληρωθεί σε µεταγενέστερο στάδιο. 
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3.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες  

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στις δαπάνες  

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 4 Αριθµός  

 

Γ∆: DEVCO   Έτος 
N38 2014 

Έτος 
N+1 2015 

Έτος 
N+2 2016 

Έτος 
N+3 2017 

Έτος 
N+4 2018 

Έτος 
N+5 2019 

Έτος N+6 
20120 ΣΥΝΟΛΟ 

 Επιχειρησιακές πιστώσεις          

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (1) 

2.606,8
15 

2.788,1
25 

2.980,0
45 

3.182,9
77 

3.390,1
85 

3.614,7
82 3.846,274 22.409,105 Μηχανισµός Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

(19.02, 19.09, 19.10, 21.02, 21.03, 21.04, 
21.05, 21.06) Πληρωµές (2) 

411,383 579,190 
1.206,2

18 
1.765,7

60 
2.383,4

91 
3.257,6

77 12.805,385 22.409,105 
Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηµατοδοτούµενες από το κονδύλιο 
ειδικών προγραµµάτων39          

Αριθµός γραµµής προϋπολογισµού 19.0104 
01 και 21.010401  (3) 

109,885 114,975 120,254 125,723 135,115 136,918 142,726 885,595 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =1+3 2.716,7

00 
2.903,1

00 
3.100,3

00 
3.308,7

00 
3.525,3

00 
3.751,7

00 3.989,000 23.294,700 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για την  
Γ∆ DEVCO 

Πληρωµές =2+3 
521,268 694,165 

1.326,4
72 

1.891,4
83 

2.518,6
06 

3.394,5
95 12.948,111 23.294,700 

 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων (4) 2.606,8

15 
2.788,1

25 
2.980,0

45 
3.182,9

77 
3.390,1

85 
3.614,7

82 3.846,274 22.409,105  ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων  
Πληρωµές (5) 411,383 579,190 1.206,2 1.765,7 2.383,4 3.257,6 12.805,385 22.409,105 

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

άµεση έρευνα. 
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18 60 91 77 
 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα 
χρηµατοδοτούµενων από το κονδύλιο ειδικών 
προγραµµάτων  

(6) 
109,885 114,975 120,254 125,723 135,115 136,918 142,726 885,595 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων =4+ 6 2.716,7

00 
2.903,1

00 
3.100,3

00 
3.308,7

00 
3.525,3

00 
3.751,7

00 3.989,000 23.294,700 ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ <4> 
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

Πληρωµές =5+ 6 
521,268 694,165 

1.326,4
72 

1.891,4
83 

2.518,6
06 

3.394,5
95 12.948,111 23.294,700 
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου  5 «∆ιοικητικές δαπάνες» 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 
  Έτος 

N 2014 
Έτος 

N+1 2015 
Έτος 

N+2 2016 
Έτος 

N+3 2017 

Έτος 
N+4 
2018 

Έτος 
N+5 2019 

Έτος 
N+6 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Γ∆: DEVCO 
 Ανθρώπινοι πόροι  85,041 84,182 83,329 82,480 82,480 82,480 82,480 582,473 

 Άλλες διοικητικές δαπάνες  3,909 3,818 3,781 3,755 3,755 3,755 3,755 26,528 

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ DEVCO Πιστώσεις 88,950 88,000 87,110 86,235 86,235 86,235 86,235 609,001 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου 

(Σύνολο αναλήψεων 
υποχρεώσεων  
= Σύνολο πληρωµών) 88,950 88,000 87,110 86,235 86,235 86,235 86,235 609,001 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

   Έτος 
N 2014 

Έτος 
N+1 2015 

Έτος 
N+2 2016 

Έτος 
N+3 2017 

Έτος 
N+4 2018 

Έτος 
N+5 2019 

Έτος 
N+6 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

2.805,65
0 2.991,100 3.187,410 

3.394,93
5 

3.611,53
5 

3.837,93
5 

4.075,23
5 

23.903,70
1 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 

του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου Πληρωµές 610,218 782,165 1.413,582 
1.977,71

8 
2.604,84

1 
3.480,83

0 
13.034,3

46 
23.903,70

1 
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3.2.2. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων  

–  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 Έτος N+4 έως N+7 ΣΥΝΟΛΟ 

AΠOTEΛΕΣΜATA 

Προσδιορισµός 
των στόχων και 

των 
αποτελεσµάτων  

 

 

  
 

∆α
πά
νε
ς 

∆α
πά
νε
ς 

∆α
πά
νε
ς 

∆α
πά
νε
ς 

∆α
πά
νε
ς 

∆α
πά
νε
ς Συνολικό 

κόστος 

Γεωγραφικά προγράµµατα40…        . 

Υποσύνολο  1 631,732 1 743,689 1 862,134 1 987,305 2 117,402 2 253,384 2 395,938 13 991,50 

Θεµατικό πρόγραµµα για τα 
παγκόσµια δηµόσια αγαθά και τις 

προκλήσεις… 

                

Υποσύνολο 735,099 785,536 838,895 895,285 953,894 1 015,154 1 079,375 6 303,20 

Θεµατικό πρόγραµµα οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και 

τοπικών αρχών … 

                

Υποσύνολο 233,246 249,250 266,181 284,073 302,670 322,108 342,485 2 000,00 

Παναφρικανικό Πρόγραµµα                 

Υποσύνολο 116,623 124,625 133,090 142,037 150,335 161,054 171,242 1 000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2 716,700 2 903,100 3 100,300 3 308,700 3 525,300 3 751,700 3 989,000 23 294.,70 

                                                 
40 Όπως περιγράφεται στο τµήµα 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι - Ο παρών πίνακας περιλαµβάνει µόνο τα διάφορα προγράµµατα του κανονισµού ...» 
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3.2.3. Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικής φύσης 

3.2.3.1. Σύνοψη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν απαιτεί τη χρήση πιστώσεων διοικητικού 
χαρακτήρα  

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

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 
Έτος 

N 41 2014 
Έτος 

N+1 2015 
Έτος 

N+2 2016 
Έτος 

N+3 2107 
Έτος 

N+4 2018 
Έτος 

N+5 2019 

Έτος 
N+6 
2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5 του 
πολυετούς 

δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 

        

Ανθρώπινοι πόροι  
85,041 84,182 83,329 82,480 82,480 82,480 82,480 582,473 

Άλλες διοικητικές 
δαπάνες  3,909 3,818 3,781 3,755 3,755 3,755 3,755 26,528 
Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 

5 του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 88,950 88,000 87,110 86,235 86,235 86,235 86,235 609,001 

 

Εκτός ΤΟΜΕΑ 542 
του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού 

πλαισίου 

        

Ανθρώπινοι πόροι  97,417 101,668 106,059 110,589 115,154 119,788 124,527 775,203 

Άλλες δαπάνες 
διοικητικής φύσης 12,467 13,307 14,195 15,134 19,961 17,129 18,199 110,392 

Υποσύνολο εκτός του 
ΤΟΜΕΑ 5 του 
πολυετούς 

δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 109,885 114,975 120,254 125,723 135,115 136,918 142,726 885,595 

 

                                                 
41 Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρµογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. 
42 Τεχνική και/ή διοικητική συνδροµή και δαπάνες για την υλοποίηση των προγραµµάτων και/ή των 

δράσεων ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ») έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα. 
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ΣΥΝΟΛΟ 198,835 202,976 207,364 211,958 221,350 223,152 228,961 1.494,596
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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 ακέραιο αριθµό (ή το πολύ µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

 Έτος 
N 

Έτος 
N+1 

Έτος 
Ν+2 

Έτος 
Ν+3 

Έτος 
N+4 2018 

Έτος 
N+5 2019 

Έτος 
N+6 2020 

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

XX 01 01 01 (Έδρα και γραφεία 
αντιπροσωπειών της Επιτροπής) -- 357,2 353,6 350,1 346,6 346,6 346,6 346,6 

XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες) 157,8 156,2 154,6 153,0 153,0 153,0 153,0 

XX 01 05 01 (Έµµεση έρευνα)        

10 01 05 01 (Άµεση έρευνα)        

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδες ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: FTE)43 

XX 01 02 01 (ΣΥ, ΠΥ, ΑΕΕ από το 
«συνολικό κονδύλιο») 24,1 23,9 23,6 23,4 23,4 23,4 23,4 

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

- στην έδρα45 146,3 143,5 140,6 137,9 135,2 132,5 129,9 
XX 01 04 εε44 σε 

αντιπροσωπείες  985,7 1032,7 1081,2 1131,2 1181,7 1232,9 1285,3 

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

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

Άλλη γραµµή του προϋπολογισµού (να 
προσδιοριστεί)        

ΣΥΝΟΛΟ 1.671,1 1.709,8 1.750,1 1.792,1 1.839,8 1.888,4 1.938,1 

 
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 στη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας Γ∆ 
και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, µε 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. 

                                                 
43 ΣΥ = Συµβασιούχος υπάλληλος· ΠΥ = Προσωρινός υπάλληλος («Intérimaire»), ΝΕΑ = Νεαρός 

εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία («Jeune Expert en Délégation»), ΤΥ = Τοπικός υπάλληλος, ΑΕΕ 
= Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας. 

44 Κάτω από το όριο για το εξωτερικό προσωπικό από τις επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραµµές «ΒΑ»). 
45 Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 



 

EL 76   EL 

Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση: 

Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι  

Εξωτερικό προσωπικό  
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3.2.4. Συµβατότητα µε το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2014-2020  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο της περιόδου 2014-2020. 

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

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος επαναπρογραµµατισµός µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών 
του προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί εφαρµογή του µέσου ευελιξίας ή της 
αναθεώρησης του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου46. 

Να εξηγηθεί η ανάγκη µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του προϋπολογισµού, 
καθώς και των αντίστοιχων ποσών. 

3.2.5. Συµµετοχή τρίτων µερών στη χρηµατοδότηση  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται 
παρακάτω: 

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

 
Έτος 

N 
Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

…να εισαχθούν όσα έτη 
χρειάζονται, ώστε να 

αποτυπώνεται η διάρκεια του 
αντίκτυπου (βλ. σηµείο 1.6) 

Σύνολο 

Να προσδιοριστεί ο 
φορέας 
συγχρηµατοδότησης  

        

ΣΥΝΟΛΟ 
συγχρηµατοδοτούµενων 
πιστώσεων  

        

 
 

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



 

EL 78   EL 

3.3. Εκτιµώµενη δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα  

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει καµία δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα. 

–  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις που 
περιγράφονται κατωτέρω. 

 στους ιδίους πόρους  

 στα διάφορα έσοδα  

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας47 

Γραµµή εσόδων του 
προϋπολογισµού: 

∆ιαθέσιµες 
πιστώσεις για 
το τρέχον 
οικονοµικό 

έτος 
Έτος 

N 
Έτος 
N+1 

Έτος 
N+2 

Έτος 
N+3 

… να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, 
ώστε να αποτυπώνεται η διάρκεια του 

αντικτύπου (βλ. σηµείο 1.6) 

Άρθρο ………….         

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραµµή(ές) δαπανών του 
προϋπολογισµού που έχει(ουν) επηρεαστεί. 

Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα. 

                                                 
47 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (τελωνειακοί δασµοί, εισφορές για τη ζάχαρη), τα 

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


