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Έχοντας υπόψη: 

– τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε 
συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, 

– τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης1, και ιδίως το 
άρθρο 41, 

– τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 
2013, που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20202, και ιδίως το άρθρο 13, 

– τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 
που εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 20133, 

– τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/20144, που εγκρίθηκε στις 16 Απριλίου 2014, 

– το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/20145, που εγκρίθηκε στις 15 
Απριλίου 2014, 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον προϋπολογισμό του 2014. 
 
 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
 
Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-gr.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των 
αλλαγών στην κατάσταση αυτή επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του 
προϋπολογισμού. 

                                                 
1 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. 
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884. 
3 ΕΕ L 51 της 20.2.2014, σ. 1. 
4  ΕΕ L XX, XX.X.2014. 
5  COM(2014) 234 της 15.4.2014. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-gr.htm
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 3 για το οικονομικό έτος 2014 αφορά τα 
ακόλουθα:  

⎯ αύξηση των προβλέψεων σχετικά με άλλα έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και τόκους, τα 
οποία ανέρχονται σε 1 417,0 εκατ. ευρώ,  

⎯ αύξηση των προβλέψεων σχετικά με άλλα έσοδα προερχόμενα από τις επιστροφές και έσοδα 
που επιστράφηκαν στον ευρωμεσογειακό φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP), 
τα οποία ανέρχονται σε 151,0 εκατ. ευρώ,  

⎯ αναδιάταξη πιστώσεων πληρωμών από το αποθεματικό για τις συμφωνίες σύμπραξης 
βιώσιμης αλιείας υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας οι οποίες ανέρχονται σε 65,0 εκατ. 
ευρώ,  

⎯ αύξηση των πιστώσεων πληρωμών ύψους 711,4 εκατ. ευρώ στους τομείς 1α, 2 και 4 μέχρι το 
ανώτατο όριο πληρωμών του 2014. Η αύξηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των 
εκκρεμουσών αναγκών μέχρι το τέλος του έτους, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από παρελθούσες και τρέχουσες αναλήψεις υποχρεώσεων, να 
αποφευχθούν οικονομικές κυρώσεις και οι δικαιούχοι να λάβουν τα κονδύλια που 
προβλέπονται από τις συμφωνηθείσες πολιτικές της ΕΕ, για τις οποίες το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο είχαν εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε προηγούμενους 
ετήσιους προϋπολογισμούς, 

⎯ αύξηση των πιστώσεων πληρωμών ύψους 4 026,7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των τομέων 1α, 1β, 
2 και 4 για τις οποίες η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί το περιθώριο για απρόβλεπτες 
ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ). Αυτό αποσκοπεί στην αντιμετώπιση γεγονότων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν όταν συμφωνήθηκαν τα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ 2014-2020, και 

⎯ προσαρμογή των πινάκων προσωπικού της Επιτροπής, των Υπηρεσιών, της Επιτροπής των 
Περιφερειών και του Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας δεδομένων, για να ληφθεί υπόψη η 
μετατροπή θέσεων στην ομάδα καθηκόντων των βοηθών (AST) σε θέσεις στη νέα ομάδα 
καθηκόντων των γραμματέων και υπαλλήλων γραφείου (AST/SC), δεδομένου ότι είναι 
διαθέσιμες αξιόπιστες εκτιμήσεις για τον αριθμό των εν λόγω θέσεων το 2014. Η αιτούμενη 
μετατροπή θέσεων οδηγεί σε εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών στο πλαίσιο του τομέα 5 
ύψους 0,4 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών είναι διαθέσιμες για αναδιάταξη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 13 του 
κανονισμού για το ΠΔΠ, η Επιτροπή εξέτασε τις δυνατότητες εσωτερικής αναδιάταξης στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού 2014, σε σχέση με τον σταθερά υψηλό ρυθμό εκτέλεσης των πληρωμών όσον 
αφορά όλα τα σημαντικά προγράμματα. Tο αίτημα για συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών 
(4 738,1 εκατ. ευρώ) που περιλαμβάνεται στο παρόν ΣΔΠ 3/2014 λαμβάνει υπόψη τις εκκρεμείς 
συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών στο τέλος του 
οικονομικού έτους για το σύνολο του προϋπολογισμού του 2014, με την πλήρη αξιοποίηση των 
μηχανισμών μέγιστης και ειδικής ευελιξίας που προβλέπονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ. 

Το αίτημα για 4 738,1 εκατ. ευρώ περιγράφεται λεπτομερώς στο τμήμα 3 κατωτέρω. 

Αν ληφθεί επίσης υπόψη η αύξηση των εσόδων που περιγράφεται στο τμήμα 2 κατωτέρω, ο καθαρός 
αντίκτυπος όσον αφορά τις αιτήσεις συμπληρωματικών κονδυλίων ανέρχεται σε 3 170,1 εκατ. ευρώ. 
Επιπλέον, τον Απρίλιο 2014, η Επιτροπή πρότεινε ήδη να εγγραφεί στον προϋπολογισμό το 
πλεόνασμα ύψους 1 005,4 εκατ. ευρώ που προέκυψε από την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2013, το 
οποίο μειώνει ακόμη περισσότερο και αναλογικά τα αιτούμενα κονδύλια, με αποτέλεσμα καθαρό 
αντίκτυπο ύψους 2 164,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον τρέχοντα εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 
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2. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

2.1 Πρόστιμα και τόκοι 
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2014 περιέχει αρχική εκτίμηση των εσόδων από πρόστιμα και 
κυρώσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ στο κεφάλαιο εσόδων 7 1 ⎯ «Πρόστιμα», καθώς και 15 εκατ. ευρώ 
από τόκους επί προστίμων στο κεφάλαιο εσόδων 7 0 ⎯ «Τόκοι υπερημερίας». Λαμβανομένων υπόψη 
των ποσών τα οποία, στο παρόν στάδιο του οικονομικού έτους, έχουν εισπραχθεί ή αναμένεται να 
εισπραχθούν, προτείνεται να αυξηθούν οι αρχικές προβλέψεις εσόδων από πρόστιμα (άρθρο 7 1 0 
⎯ «Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και κυρώσεις») κατά 1 408 εκατ. ευρώ και για τα έσοδα από τόκους 
(άρθρο 7 0 1 ⎯ «Τόκοι υπερημερίας και άλλοι τόκοι από τα πρόστιμα») κατά 9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα 
με το άρθρο 83 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή καταχωρίζει τα ποσά που εισπράττονται 
ως πρόστιμα, ποινές και κυρώσεις, όταν οι αντίστοιχες αποφάσεις για την επιβολή τους δεν είναι 
πλέον δυνατόν να ανατραπούν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα αύξηση των 
εσόδων από πρόστιμα και τόκους θα μειώσει κατ’ ανάλογο τρόπο τις επιπτώσεις του παρόντος 
σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού στις συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ. 

Τον Απρίλιο 20146, η Επιτροπή πρότεινε ήδη αναθεώρηση του σκέλους των εσόδων του 
προϋπολογισμού προκειμένου να καταχωριστεί στον προϋπολογισμό το πλεόνασμα που προέκυψε 
από την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2013, ανερχόμενο σε 1 005,4 εκατ. ευρώ, το οποίο θα 
καταχωριστεί ως έσοδο στον προϋπολογισμό του 2014, σύμφωνα με το άρθρο 18 του 
δημοσιονομικού κανονισμού. 

2.2 Επανεισροές του FEMIP 
Οι επιστροφές και τα έσοδα («επανεισροές») που καταβλήθηκαν στον ευρωμεσογειακό φορέα 
επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP) έχουν συσσωρευτεί σε λογαριασμούς της ΕΕ στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από το 2008, εν αναμονή της έγκρισης από τον νομοθέτη 
της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού ΕΜΓΕΣ, που θα μπορούσε να 
επιτρέψει στην ΕΤΕπ να επανεπενδύσει τα κεφάλαια αυτά. Η επαναχρησιμοποίηση επανεισροών 
συζητήθηκε επίσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού που 
πραγματοποιήθηκε το 2012 και του κοινού εκτελεστικού κανονισμού (CIR) για τα μέσα εξωτερικής 
χρηματοδότησης. Ωστόσο, το νομοθετικό αποτέλεσμα είναι ότι κανένας από τους κανονισμούς 
αυτούς δεν παρέχει νομική βάση για την επαναχρησιμοποίηση επανεισροών που προέρχονται από 
νομικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν πριν από το 2014. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από 
πράξεις χρηματοδότησης επενδυτικών έργων εκτός της Ένωσης7 προβλέπεται ότι 110 εκατ. ευρώ των 
συσσωρευμένων «επανεισροών FEMIP» χρησιμοποιούνται ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό 
για τον εφοδιασμό του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις, καθιστώντας έτσι δυνατή την 
αύξηση κατά 2 δισεκατ. ευρώ των δανειοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ βάσει εγγύησης της ΕΕ. 
Σύμφωνα με τη γενική αρχή της καθολικότητας του προϋπολογισμού, τα ποσά που υπερβαίνουν τα 
110 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται από νομικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν πριν από το 2014 
και τα οποία έχουν επιστραφεί στους καταπιστευματικούς λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν για το 
FEMIP πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά την παρακράτηση των 
διαχειριστικών δαπανών και αμοιβών. Επομένως, προτείνεται να εγγραφεί στον παρόντα διορθωτικό 
προϋπολογισμό ποσό ύψους 151 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που είναι διαθέσιμο 
στους σχετικούς λογαριασμούς της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΤΕπ στο τέλος του 2013. 

Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού σχετικά με το άρθρο 8 1 0 των εσόδων - «Αποπληρωμή και 
προϊόν των τόκων των ειδικών δανείων και επιχειρηματικών κεφαλαίων που χορηγούνται στο πλαίσιο 
της χρηματοδοτικής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου» και το άρθρο 

                                                 
6  COM(2014) 234 της 15.4.2014. 
7  ΕΕ L 135 της 8.5.2014. 
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01 03 06 των δαπανών - «Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων» έχουν προσαρμοστεί ανάλογα, 
ώστε να ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίηση 110 εκατ. ευρώ, ως εξωτερικών εσόδων για ειδικό 
προορισμό, για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

3. ΈΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ 

3.1 Έλλειψη πληρωμών 
Το ΠΔΠ 2014-2020 ορίζει το ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών για το 2014 σε 135 866 εκατ. 
ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). Το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο κατά 8,4 δισεκατ. ευρώ σε σχέση με τον 
οριστικό προϋπολογισμό του 2013, ενώ αντίθετα οι ανάγκες πληρωμών για το 2014 απαιτούν 
ανώτατο όριο πληρωμών που να έχει μεγαλύτερη συνοχή με το ανώτατο όριο του 2013, όπως έχει 
τονίσει επανειλημμένως η Επιτροπή. Κατά συνέπεια, ήδη στο παρόν στάδιο του έτους, 
επισημαίνονται ελλείψεις πιστώσεων πληρωμών σε όλους τους τομείς, όπως αναφέρεται 
αναλυτικότερα στο τμήμα 3.2 κατωτέρω. Επιπλέον, η συσσώρευση ανεξόφλητων αιτήσεων 
πληρωμής για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 στον τομέα 1β ανήλθε σε 23,4 δισεκατ. ευρώ 
στο τέλος του 2013.  

Με δεδομένη την έλλειψη πιστώσεων πληρωμών σε όλους τους τομείς, η Επιτροπή προτείνει να 
χρησιμοποιηθεί το αδιάθετο περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο (711 εκατ. ευρώ), καθώς και να 
κινητοποιηθεί εξ ολοκλήρου το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, ώστε να καλυφθεί το σύνολο 
των δημοσιονομικών συνεπειών των γεγονότων που ανέκυψαν μετά τη συμφωνία σχετικά με το 
ανώτατο όριο πληρωμών του ΠΔΠ 2014-2020, τον Φεβρουάριο 2013.  

3.2 Η κατάσταση εκτέλεσης των πληρωμών 2014 μέχρι σήμερα  
Γενικά, στις 22 Μαΐου 2014, η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών ανερχόταν σε 76,9 δισεκατ. ευρώ 
και αντιστοιχούσε στο 58% των διαθέσιμων πιστώσεων. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά 3,8 δισεκατ. 
ευρώ το επίπεδο εκτέλεσης κατά την ίδια ημερομηνία το 2013 και όλοι οι τομείς υπερβαίνουν τα 
επίπεδα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού ανάγεται στα προβλήματα ταμειακών ροών που παρατηρήθηκαν κατά τους πρώτους 
μήνες του 2014 μέχρι σήμερα, τα οποία οδήγησαν σε προσωρινούς περιορισμούς όσον αφορά την 
εκροή πληρωμών για τον τομέα της συνοχής (τομέας 1β) και τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης 
(τομέας 2). Εξ αιτίας των περιορισμών αυτών, η εκτέλεση διατηρήθηκε σε τεχνητά χαμηλότερο 
επίπεδο από αυτό που θα είχε επιτευχθεί υπό κανονικές συνθήκες το πρώτο εξάμηνο του έτους.  

Επιπλέον, το παρόν επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με το 
επίπεδο της συνολικής εκτέλεσης στο τέλος του 2013, ανερχόμενο σε 140,4 δισεκατ. ευρώ για το 
τμήμα του προϋπολογισμού που αφορά την Επιτροπή, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκαν 
στον προϋπολογισμό του 2014 είναι χαμηλότερες κατά 7,6 δισεκατ. ευρώ. Επί του παρόντος, η 
έλλειψη διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών ανάγκασε την Επιτροπή να ζητήσει ειδικές έκτακτες 
μεταφορές πιστώσεων (DEC 6/2014 και DEC 10/2014) προκειμένου να καλυφθούν τουλάχιστον οι 
πλέον επείγουσες ανάγκες, εν αναμονή των ενισχύσεων που έχουν ζητηθεί στον παρόντα διορθωτικό 
προϋπολογισμό.  

Το παρόν ποσοστό εκτέλεσης ενισχύει το αίτημα για σημαντική περαιτέρω ενίσχυση σε πιστώσεις 
πληρωμών, επίσης διότι η εκτέλεση πληρωμών επικεντρώνεται συνήθως στο τέλος του έτους ενώ οι 
ενδιάμεσες πληρωμές και οι πληρωμές κλεισίματος για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 
είναι σε πλήρη εξέλιξη. 
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3.3 Δυνατότητες αναδιάταξης 
Η κύρια πηγή αναδιάταξης που εντόπισε η Επιτροπή αφορά το αποθεματικό για συμφωνίες βιώσιμης 
αλιευτικής σύμπραξης. Με βάση την ανάλυση της κατάστασης των διαπραγματεύσεων σχετικά με 
συμφωνίες βιώσιμης αλιευτικής σύμπραξης και την αξιολόγηση των πιθανών ημερομηνιών έναρξης 
ισχύος τους, μπορεί να αποδεσμευτεί από το αποθεματικό αυτό ποσό ύψους 65 εκατ. ευρώ σε 
πιστώσεις πληρωμών. Αυτές οι πιστώσεις πληρωμών είναι επομένως διαθέσιμες για αναδιάταξη και η 
Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του στόχου σύγκλισης του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑλ), προκειμένου να ληφθεί υπόψη το υψηλό επίπεδο των ανεξόφλητων 
αιτήσεων πληρωμής στο τέλος του 2013. Τα καθυστερούμενα ποσά για το σύνολο του ΕΤΑλ 
ανέρχονται σε 450 εκατ. ευρώ (περίπου 10% του συνολικού κονδυλίου του ΕΤΑλ για την περίοδο 
2007-2013), εκ των οποίων 350 εκατ. ευρώ για τον στόχο σύγκλισης. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά 
31 εκατ. ευρώ τις διαθέσιμες πιστώσεις για το 2014 στην εν λόγω γραμμή. Ακόμη και αν ζητηθεί 
συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 10 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από το περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες (βλ. τμήμα 6.4 κατωτέρω), οι ανάγκες πληρωμών για αυτή τη γραμμή του 
προϋπολογισμού υπερβαίνουν τις διαθέσιμες πιστώσεις.  

Η ενίσχυση που ζητήθηκε για τη γραμμή αυτή συνάδει με το υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, το οποίο στις 22 Μαΐου 2014 ανήλθε στο 86% των αρχικά διαθέσιμων πιστώσεων 
το 2014. Χωρίς την προτεινόμενη αναδιάταξη ύψους 65 εκατ. ευρώ, οι αιτήσεις πληρωμής του 2013 
θα παραμείνουν εν μέρει ανεξόφλητες και καμία αίτηση πληρωμής για το 2014 δεν θα μπορέσει να 
ικανοποιηθεί. Κατά συνέπεια, οι προθεσμίες πληρωμής δεν θα τηρηθούν και θα αυξηθούν σημαντικά 
οι καθυστερημένες πληρωμές που θα πρέπει να μεταφερθούν στο 2015, επηρεάζοντας έτσι την 
εκτέλεση των προγραμμάτων σε πολλά κράτη μέλη. 

 σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά 

Γραμμή του 
προϋπολογισμού Ονομασία 

αναδιάταξη 
πιστώσεων 

πληρωμών στο 
ΣΔΠ 3 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 65 
11 06 12 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑλ) – 

Στόχος σύγκλισης (2007 έως 2013) 
65 

Αποθεματικό για συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας  -65  
40 02 41 Αποθεματικό για διαχωριζόμενες πιστώσεις (το οποίο 

συνδέεται με το άρθρο 11 03 01 του προϋπολογισμού - 
Συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας) 

 -65 

Σύνολο  0 

Επιπλέον, μετά τη μετατροπή θέσεων AST σε θέσεις AST/SC στους πίνακες προσωπικού, καθίσταται 
διαθέσιμο ποσό ύψους 0,38 εκατ. ευρώ, όπως εμφαίνεται στο τμήμα 8 κατωτέρω.  

4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ  
Με βάση το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης πληρωμών μέχρι σήμερα, τις ελλείψεις πληρωμών και τις 
εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες αναδιάταξης των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 
του 2014, η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθεί πλήρως το αδιάθετο περιθώριο κάτω από το 
ανώτατο όριο πληρωμών του 2014 και να κινητοποιηθεί εξ ολοκλήρου το περιθώριο για απρόβλεπτες 
ανάγκες για τις πληρωμές του 2014, ώστε να αντισταθμιστεί η αντίστοιχη μείωση των ανωτάτων 
ορίων τα τελευταία έτη της περιόδου του ΠΔΠ8.  

Η Επιτροπή προέβη σε προσεκτική εκτίμηση των αναγκών προκειμένου να εκπληρωθούν οι 
υποχρεώσεις για το 2014. Στη βάση αυτή, το παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού στοχεύει 
στην προσαρμογή του επιπέδου των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών στο σύνολο των γραμμών του 
προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση των ελλείψεων πληρωμών που έχουν σαφώς διαπιστωθεί. Η 

                                                 
8  COM(2014) 328 της 28.5.2014. 
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συνολική κατανομή των συμπληρωματικών πιστώσεων πληρωμών ανά τομέα του ΠΔΠ έχει ως εξής: 
για τον τομέα 1β ζητούνται 3,4 δισεκατ. ευρώ (που αντιστοιχούν στο 71,6% της συνολικής 
ενίσχυσης), ενώ άλλα 1,3 δισεκατ. ευρώ απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών σε άλλους τομείς 
δαπανών (βλ. πίνακα κατωτέρω).  

Πιστώσεις πληρωμών σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά 
ΣΔΠ 3 Πιστώσεις πληρωμών  

ανά τομέα του ΠΔΠ 
Οριστικός 
προϋπολο-
γισμός 2013

Ψηφισθείς 
προϋπολο-
γισμός 2014

Χρήση 
περιθωρίου

Χρήση 
περιθω-
ρίου για 
απρόβλε-
πτες 

ανάγκες 

Σύνολο 
Μερίδιο 
στο  

ΣΔΠ 3 

Προτεινό-
μενη 

αύξηση σε 
σύγκριση 
με τον 

προϋπολο-
γισμό 2014

1α Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση 12 778 11 441 305 282 587 12,4% 5,1% 

1β Οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή  56 350 50 951  3 395 3 395 71,6% 6,7% 

2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 57 814 56 459 6 100 106 2,2% 0,2% 
3 Ασφάλεια και ιθαγένεια 1 894 1 677      
4 Η Ευρώπη στον κόσμο 6 967 6 191 401 250 651 13,7% 10,5% 
5 Διοίκηση 8 418 8 406      
6 Αντισταθμίσεις 75 29      

Σύνολο 144 295 135 155 711 4 027 4 738 100,0% 3,5% 
Εκ των οποίων οι τομείς 1α, 2 και 4 77 559 74 091 711 632 1 343 28,4% 1,8% 

Τα τμήματα κατωτέρω παρέχουν αναλυτικές αιτιολογήσεις για τις συμπληρωματικές ανάγκες, σε 
πιστώσεις πληρωμών ανά τομέα του ΠΔΠ, από το αδιάθετο περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο 
πληρωμών (τμήμα 5), καθώς και από το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες (τμήμα 6). Το τμήμα 7 
παρουσιάζει τον γενικό αντίκτυπο που είχε η αιτούμενη αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για όλες 
τις εν λόγω γραμμές του προϋπολογισμού. 

5. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

5.1. Τομέας 1α ⎯ Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
Το συνολικό αίτημα για ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 1α ανέρχεται σε 305 εκατ. 
ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής: το τμήμα που ακολουθεί παρέχει αναλυτικές αιτιολογήσεις. 

 σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά 

Γραμμή του 
προϋπολογισμού Ονομασία 

Ενίσχυση των 
πιστώσεων 

πληρωμών στο 
ΣΔΠ 3 

EGNOS και Galileo 70 
02 05 01 Ανάπτυξη και παροχή υποδομών και παγκόσμιων υπηρεσιών 

δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo) έως το 2019 
70 

Έρευνα  75 
08 02 51 Ολοκλήρωση των προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων 

πλαισίων - έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο - έμμεσες δράσεις της 
ΕΚ (2007-2013) 

50 

09 04 51 Ολοκλήρωση των προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων 
πλαισίων - έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο - έμμεσες δράσεις της 
ΕΚ (2007-2013) 

25 

Erasmus+ 85 
15 02 01 01 Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της 

ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς 
του με την αγορά εργασίας 

85 

Τελωνεία και Fiscalis 10 
14 02 01 Στήριξη της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης 7,5 
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14 03 01 Βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων 2,5 
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ) 55 
32 02 52 Ολοκλήρωση ενεργειακών έργων για την ενίσχυση της 

οικονομικής ανάκαμψης 
55 

Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) 10 
26 03 01 01 Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες 

διοικήσεις (ISA) 
10 

Σύνολο  305 

EGNOS και Galileo  
Απαιτείται συμπληρωματικό ποσό ύψους 70 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για να καλυφθεί εν 
μέρει η διαφορά μεταξύ του ποσού που ζητήθηκε στο σχέδιο προϋπολογισμού 2014 και του οριστικού 
προϋπολογισμού που εγκρίθηκε για το πρόγραμμα GNSS. Με βάση τις τελευταίες προβλέψεις που 
λήφθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, το ποσό αυτό είναι αναγκαίο για την 
ολοκλήρωση των συστημάτων GNSS. Ειδικότερα, το 2014, πρέπει να πραγματοποιηθούν σημαντικές 
πληρωμές για την ανάπτυξη των εκτοξευτήρων που θα θέσουν σε τροχιά το 2014 και το 2015 τους 
δορυφόρους που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή.  

Ορίζων 2020 
Για να καλυφθούν οι ανάγκες πληρωμών για την ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων δυνάμει 
του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα (ΠΠ 7) απαιτούνται ακόμη 75 εκατ. ευρώ. Γενικά, οι 
πιστώσεις πληρωμών που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό 2014 για τις γραμμές κλεισίματος του 
ΠΠ 7 είναι πολύ χαμηλότερες από τα ποσά που ζητήθηκαν στο σχέδιο προϋπολογισμού. Ωστόσο, 
αυτό ισχύει ιδίως για τα άρθρα 08 02 51 και 09 04 51 του προϋπολογισμού, τα οποία καλύπτουν ευρύ 
φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων. Στις 22 Μαΐου, η εκτέλεση των διαθέσιμων 
πιστώσεων για τα άρθρα αυτά ανερχόταν ήδη σε 50% και 60%, αντίστοιχα. Η αιτούμενη ενίσχυση 
είναι απαραίτητη για να καταστεί δυνατή η καταβολή των υπόλοιπων προχρηματοδοτήσεων που 
αφορούν τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν το 2013 (η καταβολή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 
για τελευταία φορά το 2014), καθώς και για την αποφυγή καθυστερήσεων όσον αφορά τις ενδιάμεσες 
και τελικές πληρωμές για τα έργα για τα οποία η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει νομικές υποχρεώσεις. 
Οι καθυστερήσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε τόκους υπερημερίας. Οι πιστώσεις πληρωμών που 
έχουν εγκριθεί επί του παρόντος προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιηθούν εξ ολοκλήρου έως τις αρχές 
του φθινοπώρου 2014. Μετά την περίοδο αυτή, η Επιτροπή δεν θα είναι πλέον σε θέση να 
επεξεργαστεί ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές για δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει οι 
δικαιούχοι. Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων των ερευνητικών προγραμμάτων στο τέλος του 
2013 αυξήθηκαν κατά 2,7 δισεκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ετήσια 
αύξηση της περιόδου 2007-2013 για το πρόγραμμα αυτό. 

Erasmus+ 
Για να καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή των δράσεων κινητικότητας του προγράμματος 
Erasmus+ το 2014 απαιτούνται 85 εκατ. ευρώ. Οι δράσεις κινητικότητας που υλοποιούνται από τους 
εθνικούς οργανισμούς των κρατών μελών πρέπει να ακολουθήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 
με σύντομους κύκλους έργων. Χωρίς την προτεινόμενη ενίσχυση, δεν θα είναι δυνατή η καταβολή 
της δεύτερης προχρηματοδότησης στους εθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι ως εκ τούτου δεν θα είναι 
σε θέση να χρηματοδοτήσουν μέρος των ανταλλαγών κατά το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2014-2015. Το γεγονός αυτό θα έχει επιπτώσεις ιδίως στους δικαιούχους με χαμηλή 
χρηματοοικονομική ικανότητα.  

Τελωνεία και Fiscalis 
Για να καταστεί δυνατή η ανάληψη υποχρέωσης και η καταβολή, το 2014, του πλήρους ποσού των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που έχουν ψηφιστεί απαιτούνται 10 εκατ. ευρώ. Οι εγκεκριμένες 
πιστώσεις πληρωμών αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πλήρως μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου.  

Ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας (ΕΣΑΟ) 
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Οι πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2014 για το ΕΣΑΟ, ύψους 85 
εκατ. ευρώ, έχουν ήδη εξαντληθεί. Για να καλυφθεί το έλλειμμα σε ανάγκες πληρωμών, η Επιτροπή 
ζητεί αύξηση κατά 55 εκατ. ευρώ. 

Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) 
Κατά τα τελευταία έτη, το πρόγραμμα ISA αντιμετώπισε πολλαπλές ελλείψεις πληρωμών, έτσι ώστε 
χρειάστηκε να ενισχυθεί συστηματικά μέσω της συνολικής μεταφοράς και των μεταφορών που 
πραγματοποίησε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις πληρωμών 
προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν πλήρως μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014. Για να αποφευχθεί η 
πληρωμή τόκων υπερημερίας, απαιτείται ενίσχυση ύψους 10 εκατ. ευρώ.  

5.2. Τομέας 2 ⎯ Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 

Απαιτείται ενίσχυση ύψους 6 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για το πρόγραμμα «LIFE» 
(άρθρο 34 02 01 του προϋπολογισμού). Αυτές οι αυξημένες ανάγκες προκύπτουν από 
χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία μπορούν να δρομολογηθούν ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. 
Για να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, είναι ζήτημα καίριας στρατηγικής σημασίας να 
αποφεύγονται οι καθυστερήσεις κατά τη δρομολόγηση αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων. Για 
να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος δανειοδότησης και εγγυήσεων του «Μέσου 
ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση» (PF4EE) και δεδομένου ότι τουλάχιστον μία 
συμφωνία χρηματοδότησης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκεται ήδη σε πολύ προχωρημένο 
στάδιο, οι αντίστοιχες πληρωμές, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού 2014, 
θα ζητηθούν ήδη το 2014. Οι περιορισμένες πιστώσεις που έχουν εγκριθεί για τη γραμμή αυτή 
απαιτούνται για τις συνήθεις συμβάσεις προμηθειών.  
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5.3. Τομέας 4 ⎯ Η Ευρώπη στον κόσμο 
Το συνολικό αίτημα για ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών ανέρχεται σε 401 εκατ. ευρώ, τα οποία 
κατανέμονται ως εξής: 

 σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά 

Γραμμή του 
προϋπολογισμού Ονομασία 

Ενίσχυση των 
πιστώσεων 

πληρωμών στο 
ΣΔΠ 3 

Ανθρωπιστική βοήθεια 250 
23 02 01 Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών 

ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας 
250 

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) 45 
22 02 51 Περάτωση της πρώην προενταξιακής βοήθειας (πριν από το 

2014) 
45 

Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) 55 
21 02 51 02 Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής 

Αμερικής 
19 

21 02 51 03 Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Κεντρικής Ασίας και 
της Μέσης Ανατολής 

36 

Μηχανισμός συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP) 51 
19 02 01 Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων 51 
Σύνολο  401 

Ανθρωπιστική βοήθεια 
Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων υπέρ της ανθρωπιστικής βοήθειας ενισχύθηκαν σημαντικά το 
2013 και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που 
συνδέονται με απρόβλεπτες καταστροφές και μείζονες κρίσεις, όπως στο Μάλι, την περιοχή του 
Σαχέλ, το Κέρας της Αφρικής, το Σουδάν/Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη 
Σομαλία και ιδίως τη Συρία. 

Παρόλο που οι πιστώσεις πληρωμών αυξήθηκαν κατά 52% το 2013, λόγω των γενικών περιορισμών 
σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, η ενίσχυση δεν είχε ως αποτέλεσμα να μειώσει τις εκκρεμούσες 
αναληφθείσες υποχρεώσεις (RAL) στο τέλος του 2013, οι οποίες ανήλθαν σε 862 εκατ. ευρώ, δηλαδή 
στο 111% των διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών το 2014. Δεδομένου του σχετικά σύντομου κύκλου 
(12-18 μηνών) των έργων ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι εξαιρετικά δύσκολο για την Επιτροπή να 
τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και να θέσει σε εφαρμογή τις επείγουσες ανθρωπιστικές 
δράσεις που προβλέπονται για το 2014 στην απόφαση για την ανθρωπιστική βοήθεια σε παγκόσμια 
κλίμακα (WWD)9, ακόμη και μετά τη λήψη ορισμένων μέτρων μετριασμού, όπως η μείωση των 
προχρηματοδοτήσεων για τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

Τον Απρίλιο 2014, χορηγήθηκε ήδη ενίσχυση 150 εκατ. ευρώ, μέσω μεταφοράς πιστώσεων (DEC 6) 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής από το Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας (50 εκατ. ευρώ) 
και προσωρινής αναδιάταξης πιστώσεων από τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) (55 
εκατ. ευρώ) και από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) (45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 
15 εκατ. ευρώ από τη διασυνοριακή συνεργασία). Η Επιτροπή ζητεί ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ για 
να μπορέσει να τηρήσει τις νομικές της υποχρεώσεις και να αποφύγει τη διακοπή της επιτόπιας 
παροχής βοήθειας. 

Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) και μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) 

                                                 
9  Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προτεραιοτήτων ανθρωπιστικής 

βοήθειας από τον προϋπολογισμό 2014 της ΕΕ.  
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Τα προγράμματα ΜΑΣ και ΜΠΒ προβλέπεται ότι θα αντιμετωπίσουν ελλείψεις πληρωμών κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους. Παρόλα αυτά, δεδομένου του κατεπείγοντος χαρακτήρα των αναγκών 
στον ανθρωπιστικό τομέα και του οπισθοβαρή χαρακτήρα εκταμίευσης όσον αφορά αυτούς τους δύο 
μηχανισμούς, τον Απρίλιο του 2014, μεταφέρθηκαν προσωρινά στην ανθρωπιστική βοήθεια 
πιστώσεις πληρωμών ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω της DEC 6. Η Επιτροπή ζητεί να επιστραφούν 
αυτές οι πιστώσεις πληρωμών ύψους 100 εκατ. ευρώ στον ΜΑΣ και στον ΜΠΒ διότι χωρίς αυτές τις 
πιστώσεις, οι δραστηριότητες αυτών των δύο μηχανισμών θα παρεμποδισθούν μεγάλο βαθμό. 

Μηχανισμός συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (IcSP) 
Οι πιστώσεις πληρωμών που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος στον προϋπολογισμό του 2014 για το 
σκέλος «αντιμετώπιση κρίσεων και πρόληψη συγκρούσεων» του μηχανισμού συμβολής στην 
σταθερότητα και την ειρήνη προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν πλήρως από τον Ιούλιο 2014. Ποσό 
ύψους 70 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ανεξόφλητα τιμολόγια στο τέλος του 2013 μεταφέρθηκε στο 
2014. Η ενίσχυση που ζητεί η Επιτροπή ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ. 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

6.1 Απρόβλεπτες καταστάσεις 
Σύμφωνα με την τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2014 σε συνάρτηση με 
την εξέλιξη του ΑΕΕ10, το απόλυτο ποσό του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες για το 2014 
ανέρχεται σε 4 026,7 εκατ. ευρώ. 

Το άρθρο 13 του κανονισμού για το ΠΔΠ καθορίζει το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες ως 
«έσχατο μέσο αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων»11. Αυτό συνεπάγεται ότι οι ανάγκες δεν 
μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί όταν καθορίστηκαν τα ανώτατα όρια πληρωμών τον Φεβρουάριο 
2013 και ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες 
ανάγκες. 

Πράγματι, μια σειρά απρόβλεπτων καταστάσεων, έχουν αντίκτυπο στις αιτήσεις πληρωμής για το 
2014, ως εξής:  

1. εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση: από την πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ 2014-2020 που 
επιτεύχθηκε τον Ιούνιο 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 
οποία προβλέπει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Ορίζων 2020», 
«Erasmus+» και «COSME» κατά την περίοδο 2014-2015 με ποσό ύψους 400 εκατ. ευρώ σε 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε τιμές 2011 προκύπτουν αυξημένες ανάγκες πληρωμών. 
Επιπλέον, τον Μάρτιο 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να 
αυξήσουν το κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) από το 2014 με 
συνεισφορές από τα προγράμματα «Ορίζων 2020» και «COSME» που θα πρέπει να 
καταβληθούν το 2014. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό αυξάνονται οι απαιτήσεις πληρωμής για το 
2014, δεδομένου ότι η ετήσια δόση πρέπει να ακολουθήσει αμέσως τη δημοσιονομική και τη 
νομική δέσμευση. Ο συνδυασμένος αντίκτυπος στα ποσά των πιστώσεων πληρωμών 
ανέρχεται σε + 282 εκατ. ευρώ το 2014. Η απόφαση εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης της 
«πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων» (YEI) το 2014, με ποσό ύψους 1 271 εκατ. 
ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (σε τιμές 2011) έχει επίσης επιπρόσθετο 
αντίκτυπο ύψους 345 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Ωστόσο, οι σχετικές πιστώσεις 
πληρωμών έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2014, 

2. ΤΕΒΑ: η εγκριθείσα νομική βάση του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» 
(ΤΕΒΑ) προβλέπει συμπληρωματικό ποσό για την περίοδο 2014-2020 ύψους 1 δισεκατ. ευρώ 
σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, η οποία συνεπάγεται 
αυξημένες προκαταβολές (11% για το ΤΕΒΑ σε σύγκριση με το μέσο ποσοστό 1,1% για τα 

                                                 
10  COM(2013) 928 της 20.12.2013. 
11  ΕΕ L 347 της 20.12.2013. 
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διαρθρωτικά ταμεία). Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες σε πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 99 εκατ. ευρώ το 2014, 

3. πολιτική συνοχής: στο τέλος του 2013 οι ανεξόφλητες αιτήσεις πληρωμής ανήλθαν σε 23,4 
δισεκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσό που υπερβαίνει κατά 3,4 δισεκατ. ευρώ την υψηλή εκτίμηση 
που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως από την Επιτροπή (έως 20 δισεκατ. ευρώ). Η διαφορά 
αυτή πρέπει να καλυφθεί προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη συσσώρευση 
καθυστερήσεων στις αιτήσεις πληρωμής. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2013, η 10% αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης για 
τα κράτη μέλη που απειλούνται από σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά την οικονομική τους 
σταθερότητα παρατάθηκε. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αύξηση των πιστώσεων πληρωμών 
κατά 1 125 εκατ. ευρώ το 2014. Ωστόσο, για λόγους συνετής διαχείρισης, στο στάδιο αυτό, η 
Επιτροπή δεν προτείνει να συμπεριληφθεί ο αντίκτυπος επί των πληρωμών της παράτασης της 
προσαύξησης των ποσοστών συγχρηματοδότησης όσον αφορά την πολιτική συνοχής, εν 
αναμονή της επιβεβαίωσης της προβλεπόμενης συσσώρευσης καθυστερήσεων στις αιτήσεις 
πληρωμής στο τέλος του 2014, 

4. αγροτική ανάπτυξη: σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Φεβρουαρίου 2013, η 10% αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης για τα κράτη μέλη που 
απειλούνται από σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά την οικονομική τους σταθερότητα 
παρατάθηκε σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής12. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αύξηση 
των πιστώσεων πληρωμών κατά 90 εκατ. ευρώ το 2014, 

5. Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας: παρομοίως, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2013, η 10% αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης για 
τα κράτη μέλη που απειλούνται από σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά την οικονομική τους 
σταθερότητα παρατάθηκε σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής13. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 10 εκατ. ευρώ το 2014, 

6. Ουκρανία: το χρηματοοικονομικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή14 για την 
Ουκρανία περιέχει «σύμβαση συγκρότησης κρατικών μηχανισμών» με τη μορφή στήριξης του 
προϋπολογισμού, ύψους 355 εκατ. ευρώ15, εκ των οποίων μια πρώτη δόση ύψους 250 εκατ. 
ευρώ πρέπει να καταβληθεί τον Ιούνιο 2014 και μια δεύτερη δόση ύψους 105 εκατ. ευρώ στα 
μέσα του 2015. Αυτό το χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης είναι πολύ ταχύτερο από ό,τι η 
παραδοσιακή βοήθεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας. Οι 
συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών που απαιτούνται για το 2014 ανέρχονται σε 250 εκατ. 
ευρώ. 

Οι συμπληρωματικές ανάγκες πιστώσεων πληρωμών για το 2014 που πηγάζουν από τις 
προαναφερθείσες απρόβλεπτες καταστάσεις έχουν αντισταθμιστεί σε μεγάλο βαθμό με τις 
χαμηλότερες ανάγκες πληρωμών τα τελευταία έτη του ΠΔΠ 2014-2020. Αυτά τα αντισταθμιστικά 
αποτελέσματα εξηγούν τον λόγο για τον οποίο το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, το οποίο 
απαιτεί συμψηφισμό κατά τα τελευταία έτη, είναι το κατάλληλο μέσο για να καλύψει αυτές τις 
απρόβλεπτες ανάγκες.  

Τα τμήματα που ακολουθούν παρουσιάζουν τα ειδικά ποσά που σχετίζονται με απρόβλεπτες 
καταστάσεις για τις οποίες ζητούνται συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών στο παρόν σχέδιο 
διορθωτικού προϋπολογισμού, καθώς και με τη λεπτομερή κατανομή των αιτούμενων πιστώσεων 
πληρωμών ανά γραμμή του προϋπολογισμού. 

6.2. Τομέας 1α ⎯ Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
                                                 
12  COM(2013) 521 της 11.7.2013. 
13  COM(2013) 428 της 18.6.2013. 
14  IP 14/219 της 5.3.2014. 
15  Αποφάσεις χρηματοδότησης C(2014) 2907 και C(2014) 2906 της 29.4.2014. Ανακοινώθηκαν την ίδια 

ημερομηνία με το δελτίο τύπου IP/14/501. 
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Το συνολικό αίτημα ενίσχυσης των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 1α από το περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες ανέρχεται σε 282 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 

 σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά 

Γραμμή του 
προϋπολογισμού Ονομασία 

Ενίσχυση των 
πιστώσεων 

πληρωμών στο 
ΣΔΠ 3 

Ορίζων 2020  155 
08 02 01 01 Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο ΕΣΕ - Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Έρευνας 
55 

08 02 02 02 Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού 
κινδύνου για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία 

10 

15 03 01 01 Δράσεις Marie Skłodowska-Curie - Δημιουργία νέων 
δεξιοτήτων και καινοτομίας 

90 

Erasmus + 117 
15 02 01 01 Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της 

ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς 
του με την αγορά εργασίας 

117 

COSME 10 
02 02 02 Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και 
χρεωστικών μέσων  

10 

Σύνολο  282 

Ορίζων 2020 
Το ποσό των 155 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών που ζητήθηκε από το περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες απαιτείται για την κάλυψη των συμπληρωματικών αναγκών για πληρωμές που 
απορρέουν από την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των δαπανών του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
και από την αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ΠΔΠ 
2014-2020, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τις δράσεις «Marie Skłodowska-Curie» και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χρηματοδοτήθηκαν εμπροσθοβαρώς με 200 εκατ. ευρώ (σε τιμές 
2011) στον προϋπολογισμό του 2014. Οι συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών που ζητήθηκαν θα 
εξασφαλίσουν την αναγκαία προχρηματοδότηση για αυτές τις δράσεις έρευνας. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα «Ορίζων 2020» θα συμβάλει στην αύξηση του κεφαλαίου του ΕΤΕ που συμφωνήθηκε τον 
Μάρτιο 2014 (βλ. πρόγραμμα COSME κατωτέρω). 

Erasmus+ 
Όπως και για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», απαιτούνται 117 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών ως 
άμεση συνέπεια της απόφασης για εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση του προγράμματος στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων του ΠΔΠ 2014-2020 (+ 130 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων σε τιμές 2011), έτσι ώστε να διατηρηθεί η ίδια αναλογία μεταξύ αναλήψεων 
υποχρεώσεων και πληρωμών (85%). 

COSME 
Απαιτούνται 10 εκατ. ευρώ σε συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών ως άμεση συνέπεια της 
συμφωνίας που συνήφθη τον Μάρτιο 2014 για την αύξηση του κεφαλαίου του ΕΤΕ από το 2014, στις 
οποίες το πρόγραμμα COSME συνέβαλε μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2014 για 
ποσό ύψους 21,5 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Για να συνεχίσει η 
προβλεπόμενη υλοποίηση του προγράμματος και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της 
απρόβλεπτης αύξησης του κεφαλαίου του ΕΤΕ, απαιτούνται συμπληρωματικές πληρωμές. 

6.3. Τομέας 1β ⎯ Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
Το συνολικό αίτημα για την ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 1β από το περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες ανέρχεται σε 3 395 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 
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 σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά 

Γραμμή του 
προϋπολογισμού Ονομασία 

Ενίσχυση των 
πιστώσεων 

πληρωμών στο 
ΣΔΠ 3 

Πολιτική συνοχής 3 395 
04 06 01 Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση των 

χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση 
99 

13 03 16 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Σύγκλιση 

2 401 

13 03 18 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση 

500 

13 03 19 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία  

395 

Σύνολο  3 395 

Στο τέλος του 2013, οι ανεξόφλητες αιτήσεις πληρωμής ανήλθαν σε 23,4 δισεκατ. ευρώ. Το ποσό 
αυτό υπερβαίνει κατά 3,4 δισεκατ. ευρώ την υψηλή εκτίμηση ύψους 20 δισεκατ. ευρώ την οποία 
Επιτροπή είχε χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν. Η υψηλότερη από την προβλεπόμενη συσσώρευση 
καθυστερήσεων μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν αιτήσεις πληρωμής 
ύψους 60,8 δισεκατ. ευρώ το 2013 σε σύγκριση με 50,6 δισεκατ. ευρώ το 2012 (+ 20%). Οι 
πραγματικές αιτήσεις πληρωμής το 2013 ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνες με τις προβλέψεις των 
κρατών μελών οι οποίες υποβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2013. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να 
προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα υπέβαλαν σημαντικά υψηλότερο ποσό αιτήσεων πληρωμής το 
2013, ιδίως κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών του έτους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
η Επιτροπή ζητεί συνετή ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών για τα προγράμματα της περιόδου 
2007-2013 της ίδιας τάξης μεγέθους με την απρόβλεπτη αύξηση της συσσώρευσης καθυστερήσεων 
το 2013.  

Το μέγεθος της συσσώρευσης καθυστερήσεων στο τέλος του 2013 έχει πάψει πλέον να είναι 
διαχειρίσιμο: αντιπροσωπεύει το ήμισυ και πλέον του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων 
πληρωμών στον προϋπολογισμό 2014 για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013. Η κατάσταση 
αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για το οποίο η συσσώρευση καθυστερήσεων (15,1 εκατ. ευρώ) 
αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 56% των πιστώσεων στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 
2014 (το αντίστοιχο επίπεδο για το ΕΚΤ και για το Ταμείο Συνοχής είναι περίπου 40%). Για τον λόγο 
αυτό, η Επιτροπή προτείνει η ενίσχυση που προβλέπεται στο ΣΔΠ 3/2014 να επικεντρωθεί στο 
ΕΤΠΑ. Ακόμη και με την προτεινόμενη ενίσχυση, η καθυστέρηση θα εξακολουθήσει να 
αντιπροσωπεύει ποσοστό 44% των συνολικών πιστώσεων για το ΕΤΠΑ. 

Με βάση τις πρόσφατες προβλέψεις των κρατών μελών της 30ής Απριλίου 2014 και τα συγκρίσιμα 
σφάλματα προβλέψεων της τάξης του 11,8% που παρατηρήθηκαν τα δύο τελευταία έτη (μέσος όρος 
των εαρινών προβλέψεων του 2012 και του 2013 για την εξομάλυνση επιμέρους διακυμάνσεων), στο 
στάδιο αυτό, οι αιτήσεις πληρωμής για το 2014 προβλέπεται να ανέλθουν σε 52 δισεκατ. ευρώ 
(δηλαδή σε περίπου 5 δισεκατ. ευρώ πάνω από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2014). Αυτό 
σημαίνει ότι η συσσώρευση καθυστερήσεων στο τέλος του 2013, δεν προβλέπεται να αντισταθμιστεί 
με χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων πληρωμής το 2014 σε σύγκριση με τις διαθέσιμες πιστώσεις. Παρά 
την ενίσχυση που προτείνεται στον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό, η συσσώρευση 
ανεξόφλητων αιτήσεων θα σταθεροποιηθεί μόνο στο τέλος του 2014. Η εκτιμώμενη συσσώρευση 
καθυστερήσεων για το τέλος του 2014 λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της προσαύξησης κατά 10% 
των ποσοστών συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, η οποία 
παρατάθηκε από το τέλος Δεκεμβρίου 2013 στο 2016. Ο αντίστοιχος αντίκτυπος στο τομέα 1β 
εκτιμάται σε 1 125 εκατ. ευρώ για το 2014. Ωστόσο, για λόγους συνετής διαχείρισης, στο παρόν 
στάδιο η Επιτροπή δεν ζητεί ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών που συνδέονται με την προσαύξηση 



 

 17   

των ποσοστών συγχρηματοδότησης για τον τομέα 1β, εν αναμονή της αξιολόγησης του επιπέδου των 
ανεξόφλητων αιτήσεων στο τέλος του 2014. 

Όσον αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), το σχέδιο 
προϋπολογισμού 2014 καταρτίστηκε με βάση την υπόθεση ότι το κονδύλιο ΤΕΒΑ για την περίοδο 
2014-2020 θα ανέλθει σε 2,5 δισεκατ. ευρώ (τιμές 2011). Ωστόσο, στη συνέχεια συμφωνήθηκε 
προαιρετικό συμπληρωματικό ποσό ύψους περίπου 1 δισεκατ. ευρώ (τιμές 2011) από το ΕΚΤ. Η 
εφαρμογή του συντελεστή προκαταβολών 11% για το ταμείο αυτό αντί του συντελεστή 
προκαταβολών 1% για τα διαρθρωτικά ταμεία (1,5% για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
δυσχέρειες όσον αφορά την οικονομική τους σταθερότητα) οδηγεί σε συμπληρωματικές καθαρές 
πληρωμές προχρηματοδότησης ύψους 99 εκατ. ευρώ το 2014, οι οποίες έχουν ζητηθεί από το 
περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες. Η Επιτροπή ζητεί μόνο το συμπληρωματικό καθαρό ποσό διότι 
προβλέπει ήδη ότι ένα μέρος της αύξησης της προχρηματοδότησης του ΤΕΒΑ θα χρηματοδοτηθεί 
από αντίστοιχες οικονομίες σε σύγκριση με τη προχρηματοδότηση που είχε προβλεφθεί αρχικά για το 
ΕΚΤ, δεδομένου ότι το κονδύλιο του ΕΚΤ θα μειωθεί αντίστοιχα.  

6.4. Τομέας 2 ⎯ Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 
Το συνολικό αίτημα για την ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 2 από το περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 

 σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά 

Γραμμή του 
προϋπολογισμού Ονομασία 

Ενίσχυση των 
πιστώσεων 

πληρωμών στο 
ΣΔΠ 3 

Αγροτική ανάπτυξη 90 
05 04 05 01 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) — Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
(2007 έως 2013) 

90 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 10 
11 06 12 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑλ) – 

Στόχος σύγκλισης (2007 έως 2013) 
10 

Σύνολο  100 

Αγροτική ανάπτυξη 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2013, η Επιτροπή 
πρότεινε να παραταθεί η 10% αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης στα κράτη μέλη τα οποία 
απειλούνται από σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά την οικονομική τους σταθερότητα (COM (2013) 
521 της 11ης Ιουλίου 2013). Μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1310/201316, απαιτείται η 
αύξηση των πληρωμών κατά 90 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (προγράμματα της περιόδου 2007-2013, θέση του προϋπολογισμού 
05 04 05 01). Οι αιτήσεις πληρωμής που παραλήφθηκαν για τα δύο πρώτα τρίμηνα προς καταλογισμό 
στον προϋπολογισμό του 2014 ανέρχονται περίπου σε 7,0 δισεκατ. ευρώ ή περίπου στα δύο τρίτα των 
τρεχουσών διαθέσιμων πιστώσεων στη γραμμή αυτή. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2013, η 
Επιτροπή πρότεινε να παραταθεί η 10% αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης για τα κράτη 
μέλη τα οποία απειλούνται από σοβαρές δυσχέρειες όσον αφορά την οικονομική τους σταθερότητα 
(COM (2013) 428 της 18ης Ιουνίου 2013). Μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 335/201417, 
απαιτείται η αύξηση των πληρωμών κατά 10 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του στόχου σύγκλισης 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (προγράμματα της περιόδου 2007-2013, άρθρο του 

                                                 
16  ΕΕ L 347 της 20.12.2013. 
17  ΕΕ L 103 της 5.4.2014. 
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προϋπολογισμού 11 06 12). Όπως αναφέρθηκε στο τμήμα 3.3 ανωτέρω, ο συμπληρωματικός 
αντίκτυπος στις νέες αιτήσεις πληρωμής ενισχύει την τρέχουσα έλλειψη διαθέσιμων πιστώσεων 
πληρωμών, σε σχέση με την πολύ μεγάλη συσσώρευση καθυστερήσεων στις αιτήσεις πληρωμών στο 
τέλος του 2013. 

6.5. Τομέας 4 ⎯ Η Ευρώπη στον κόσμο 
Το συνολικό αίτημα για την ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 4 από το περιθώριο για 
απρόβλεπτες ανάγκες ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 

 σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά 

Γραμμή του 
προϋπολογισμού Ονομασία 

Ενίσχυση των 
πιστώσεων 

πληρωμών στο 
ΣΔΠ 3 

Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας (ΕΜΓ) 250 
21 03 02 01 Ανατολική Εταιρική Σχέση - Ανθρώπινα δικαιώματα και 

κινητικότητα 
210 

21 03 03 03 Στήριξη άλλων μορφών συνεργασίας με πολλές χώρες στην 
περιοχή γειτονίας 

40 

Σύνολο  250 

Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας (ΕΜΓ) 
Το χρηματοοικονομικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή18 για την Ουκρανία περιέχει 
«σύμβαση συγκρότησης κρατικών μηχανισμών» με τη μορφή στήριξης του προϋπολογισμού, ύψους 
355 εκατ. ευρώ19, εκ των οποίων μια πρώτη δόση 250 εκατ. ευρώ πρέπει να καταβληθεί τον Ιούνιο 
2014 και μια δεύτερη δόση ύψους 105 εκατ. ευρώ στα μέσα του 2015, η πληρωμή των οποίων 
συνδέεται με τα τότε αποτελέσματα στους ακόλουθους τομείς: καταπολέμηση της διαφθοράς, 
δημόσια διοίκηση, συνταγματική μεταρρύθμιση και εκλογική νομοθεσία. Αυτό το χρονοδιάγραμμα 
εκταμίευσης είναι πολύ ταχύτερο από ό,τι η παραδοσιακή βοήθεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Γειτονίας, το οποίο απαιτεί συμπληρωματικές πληρωμές για την κάλυψη αυτών των 
υποχρεώσεων. Η εξέλιξη των γεγονότων στην Ουκρανία αντιπροσωπεύει μια νέα κατάσταση η οποία 
δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί όταν εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2014. Κατά τη διάρκεια 
του τριμερούς διαλόγου για δημοσιονομικά θέματα της 2ας Απριλίου 2014, αναγνωρίστηκε ότι η 
βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει προσπάθειες σταθεροποίησης και μεταρρύθμισης της 
χώρας ενδέχεται να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις πιστώσεις πληρωμών του προϋπολογισμού της 
ΕΕ το παρόν έτος. 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις συνδυασμένες τροποποιήσεις που προτάθηκαν στο επίπεδο 
των πιστώσεων πληρωμών για όλες τις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, που προκύπτουν από 
την αναδιάταξη, το αδιάθετο περιθώριο ή/και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες: 

σε εκατ. ευρώ, στρογγυλοποιημένα ποσά 
Ενίσχυση των πιστώσεων 

πληρωμών 
Γραμμή του 

προϋπολογισμού Ονομασία Προϋπο-
λογισμός 

2014 
ΣΔΠ 3/2014

Προυπ. 
2014 με 
ΣΔΠ 

3/2014 
Τομέας 1α 11 441 587 12 028 
02 02 02 Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών 67 10 77 

                                                 
18  IP 14/219 της 5.3.2014. 
19  Αποφάσεις χρηματοδότησης C(2014) 2907 και C(2014) 2906 της 29.4.2014. Ανακοινώθηκαν την ίδια 

ημερομηνία με το δελτίο τύπου IP/14/501. 
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και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών 
και χρεωστικών μέσων  

02 05 01 Ανάπτυξη και παροχή υποδομών και παγκόσμιων υπηρεσιών 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo) έως το 2019 

668 70 738 

08 02 01 01 Ενίσχυση της έρευνας αιχμής στο ΕΣΕ - Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας 

20 55 75 

08 02 02 02 Βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση υψηλού 
κινδύνου για την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία 

306 10 316 

08 02 51 Ολοκλήρωση των προηγούμενων ερευνητικών 
προγραμμάτων πλαισίων - έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο - 
έμμεσες δράσεις της ΕΚ (2007-2013) 

2 568 50 2 618 

09 04 51 Ολοκλήρωση των προηγούμενων ερευνητικών 
προγραμμάτων πλαισίων - έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο - 
έμμεσες δράσεις της ΕΚ (2007-2013) 

618 25 643 

14 02 01 Στήριξη της λειτουργίας της τελωνειακής ένωσης 11 7,5 19 
14 03 01 Βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων 7 2,5 10 
15 02 01 01 Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα 

της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της 
συνάφειάς του με την αγορά εργασίας 

794 202 996 

15 03 01 01 Δράσεις Marie Skłodowska-Curie - Δημιουργία νέων 
δεξιοτήτων και καινοτομίας 

57 90 147 

26 03 01 01 Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες 
διοικήσεις (ISA) 

14 10 24 

32 02 52 Ολοκλήρωση ενεργειακών έργων για την ενίσχυση της 
οικονομικής ανάκαμψης 

86 55 140 

Τομέας 1β 50 951 3 395 54 346 
04 06 01 Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση των 

χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση 
306 99 405 

13 03 16 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Σύγκλιση 

21 544 2 401 23 945 

13 03 18 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση 

4 149 500 4 649 

13 03 19 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία  

1 107 395 1 502 

Τομέας 2 56 459 106 56 565 
05 04 05 01 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) — Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
(2007 έως 2013) 

10 330 90 10 420 

11 06 12 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑλ) – Στόχος 
σύγκλισης (2007 έως 2013) 

319 75 394 

34 02 01 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης 3 6 9 
40 02 41  Αποθεματικό για διαχωριζόμενες πιστώσεις (το οποίο συνδέεται 

με το άρθρο 11 03 01 του προϋπολογισμού - Συμφωνίες 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας) 

114 -65 49 

Τομέας 4 6 191 651 6 842 
19 02 01 Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων 18 51 69 
21 02 51 02 Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής 

Αμερικής 
226 19 245* 

21 02 51 03 Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Κεντρικής Ασίας και της 
Μέσης Ανατολής 

530 36 566* 

21 03 02 01 Ανατολική Εταιρική Σχέση - Ανθρώπινα δικαιώματα και 
κινητικότητα 

24 210 234 

21 03 03 03 Στήριξη άλλων μορφών συνεργασίας με πολλές χώρες στην 
περιοχή γειτονίας 

10 40 50 

22 02 51 Περάτωση της πρώην προενταξιακής βοήθειας (πριν από το 2014) 690 45 735* 
23 02 01 Παροχή ταχείας, αποτελεσματικής και βάσει των αναγκών 

ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας 
748 250 998 
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 Σύνολο  135 155 4 738 139 893 
* Όπως εξηγήθηκε στο τμήμα 5.3, ο προϋπολογισμός 2014 για τις γραμμές αυτές μειώθηκε μέσω της DEC 6, μιας προσωρινής 
μεταφοράς υπέρ της ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνεπώς, στόχος του παρόντος σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού όσον αφορά τις 
γραμμές αυτές είναι η αποκατάσταση του προϋπολογισμού 2014. 

Η εξέταση των αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό 2014 επιβεβαιώνει τη σημαντική έλλειψη 
πιστώσεων πληρωμών. Αφού ληφθούν υπόψη όλες οι πιθανές πηγές αναδιάταξης, η Επιτροπή ζητεί 
4,7 δισεκατ. ευρώ σε συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών, εκ των οποίων 4,0 δισεκατ. ευρώ 
προέρχονται από την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες πληρωμών. 

8. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ AST/SC 
Μετά την αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, καθώς και του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «κανονισμός 
υπηρεσιακής κατάστασης»)20, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, δημιουργήθηκε μια 
νέα ομάδα καθηκόντων των γραμματέων και υπαλλήλων γραφείου (AST/SC) η οποία 
αντικατοπτρίζεται στους πίνακες προσωπικού του προϋπολογισμού 2014, επιπλέον των υφιστάμενων 
ομάδων καθηκόντων των υπαλλήλων διοίκησης (AD) και βοηθών (AST). 

Κατά τη δημιουργία αυτής της ομάδας, η Επιτροπή, στη διορθωτική επιστολή 2/201421, ανέφερε ότι η 
νέα δομή θα συμπληρωθεί προοδευτικά από το 2014, εν αναμονή αξιόπιστης εκτίμησης του 
απαιτούμενου αριθμού θέσεων εργασίας AST/SC. Τώρα που οι εν λόγω εκτιμήσεις για τη μετατροπή 
θέσεων AST σε θέσεις AST/SC το 2014 έχουν καταστεί διαθέσιμες για την Επιτροπή, τις Υπηρεσίες, 
την Επιτροπή των Περιφερειών και τον Ευρωπαίο Επόπτη προστασίας δεδομένων, η Επιτροπή 
προτείνει την ανάλογη προσαρμογή των πινάκων προσωπικού των θεσμικών οργάνων, ως εξής:  

Πίνακας προσωπικού Αριθμός 
θέσεων 

Βαθμός 
προέλευσης 

Βαθμός 
προορισμού 

Υπηρεσία Εκδόσεων (ΥΕ) 2 AST 2 AST/SC 1 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
- μόνιμες θέσεις 

2 AST 1 AST/SC 1 

Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο 
Λουξεμβούργο (OIL) 

3 AST 1 AST/SC 1 

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη - Έμμεσες ενέργειες 4 AST 1 AST/SC 1 
Διοίκηση της Επιτροπής - έκτακτες θέσεις 10 AST 4 AST/SC 4 
Διοίκηση της Επιτροπής - μόνιμες θέσεις 50 AST 1 AST/SC 1 
Διοίκηση της Επιτροπής - μόνιμες θέσεις 20 AST 1 AST/SC 2 
Σύνολο Επιτροπής 91 AST AST/SC 
    
Επιτροπή των Περιφερειών 2 AST 2 AST/SC 2 
    
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων 1 AST 1 AST/SC 1 

Η γενική εξοικονόμηση που προκύπτει από τις αιτηθείσες μετατροπές, η οποία εκτιμάται σε 0,38 
εκατ. ευρώ, μειώνει τις σχετικές διοικητικές δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα 5. Οι αντίστοιχες 
πιστώσεις πληρωμών θα καταστούν διαθέσιμες για αναδιάταξη, ενώ οι σχετικές πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων μειώνονται στα αντίστοιχα τμήματα του προϋπολογισμού. 

                                                 
20 ΕΕ L 287 της 29.10.2013. 
21  COM(2013) 719 της 16.10.2013. 
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9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ 
Προϋπολογισμός 2014  

(συμπεριλ. του ΔΠ 1 και του ΣΔΠ 
2/2014) 

Σχέδιο διορθωτικού 
προϋπολογισμού 3/2014 

Προϋπολογισμός 2014  
(συμπεριλ. του ΔΠ 1 και των 

ΣΔΠ 2 και 3/2014) 

Τομέας 

ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 
1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη 
63 986 340 779 62 392 787 058 3 981 700 000 63 986 340 779 66 374 487 058

Ανώτατο όριο 63 973 000 000   63 973 000 000  
Περιθώριο 75 989 221   75 989 221  

1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση 

16 484 010 779 11 441 322 326 587 000 000 16 484 010 779 12 028 322 326

Ανώτατο όριο 16 560 000 000   16 560 000 000  
Περιθώριο 75 989 221   75 989 221  

1β  Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή 

47 502 330 000 50 951 464 732 3 394 700 000 47 502 330 000 54 346 164 732

Ανώτατο όριο 47 413 000 000   47 413 000 000  
Περιθώριο -89 330 000   -89 330 000  

Μηχανισμός ευελιξίας 89 330 000   89 330 000  
Περιθώριο 0   0  

2.  Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 59 267 214 684 56 458 930 369 106 000 000 59 267 214 684 56 564 930 369
Ανώτατο όριο 59 303 000 000   59 303 000 000
Περιθώριο 35 785 316   35 785 316

Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με 
την αγορά και άμεσες ενισχύσεις 

43 778 100 000 43 776 956 403  43 778 100 000 43 776 956 403

Επιμέρους ανώτατο όριο 44 130 000 000   44 130 000 000  
Καθαρή μεταφορά μεταξύ ΕΓΤE και ΕΓΤΑΑ 351 900 000   351 900 000  

Περιθώριο     
3.  Ασφάλεια και ιθαγένεια 2 171 998 732 1 677 039 976  2 171 998 732 1 677 039 976

Ανώτατο όριο 2 179 000 000   2 179 000 000  
Περιθώριο 7 001 268   7 001 268  

4.  Η Ευρώπη στον κόσμο 8 325 000 000 6 191 238 421 650 765 835 8 325 000 000 6 842 004 256
Ανώτατο όριο 8 335 000 000   8 335 000 000  
Περιθώριο 10 000 000   10 000 000  

5.  Διοίκηση 8 405 144 376 8 406 017 176 -378 835 -378 835 8 404 765 541 8 405 638 341
Ανώτατο όριο 8 721 000 000   8 721 000 000
Περιθώριο 315 855 624   316 234 459

Εκ των οποίων: διοικητικές δαπάνες των 
θεσμικών οργάνων 

6 798 019 733 6 798 892 533 -378 835 -378 835 6 797 640 898 6 798 513 698

Επιμέρους ανώτατο όριο 7 056 000 000   7 056 000 000  
Περιθώριο 257 980 267   258 359 102  

6.  Αντισταθμίσεις 28 600 000 28 600 000  28 600 000 28 600 000
Ανώτατο όριο 29 000 000   29 000 000  
Περιθώριο 400 000   400 000  

Σύνολο 142 184 298 571 135 154 613 000 -378 835 4 738 087 000 142 183 919 736 139 892 700 000
Ανώτατο όριο 142 540 000 000 135 866 000 000  142 540 000 000 135 866 000 000

Μηχανισμός ευελιξίας 89 330 000  89 330 000  
Περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες  4 026 700 000

Περιθώριο 445 031 429 711 387 000  445 410 264 0
 Ειδικοί μηχανισμοί 456 181 000 350 000 000  456 181 000 350 000 000

Γενικό σύνολο 142 640 479 571 135 504 613 000 -378 835 4 738 087 000 142 640 100 736 140 242 700 000
 


