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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
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πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα  105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο  7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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Ιστορικό της διαδικασίας

Με την από 5ης Απριλίου 2001 επιστολή του, το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να 
γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σχετικά με την πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής 
βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο (COM(2001) 81 - 2001/0045 (CNS)).

Κατά τη συνεδρίαση της 5 Απριλίου 2001, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι 
παρέπεμψε την εν λόγω πρόταση, για εξέταση επί της ουσίας, στην Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και, 
για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στην Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού  καθώς και στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας 
και Ενέργειας (C5-0138/2001).

Κατά τη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2001, η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι η 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, η οποία είχε κληθεί 
να γνωμοδοτήσει, θα συμμετάσχει στην σύνταξη της έκθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία 
Hughes.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Μαΐου 2001, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής όρισε εισηγητή 
τον κ. Elmar Brok.

Με επιστολή της 6ης Ιουνίου 2001, το Συμβούλιο και η Επιτροπή  ζήτησαν την εφαρμογή της 
διαδικασίας κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 112.

Το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Ιουνίου 2001 εάν συμφωνεί 
με το αίτημα.

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 29 Μαΐου και 11 Ιουνίου 2001, η Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής 
εξέτασε την πρόταση της Επιτροπής καθώς και το σχέδιο έκθεσης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νομοθετικού 
ψηφίσματος ομόφωνα.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Elmar Brok, πρόεδρος και εισηγητής· 
Βαρώνη Nicholson of Winterbourne και William Francis Newton Dunn, αντιπρόεδροι·  
Αλέξανδρος Μπαλτάς, Bastiaan Belder, Gunilla Carlsson, Rosa M. Díez González, Bertel 
Haarder, Magdalene Hoff, Jan Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Pedro Marset Campos, 
Philippe Morillon, Arie M. Oostlander, Hans-Gert Poettering, Jannis Sakellariou, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Jürgen Schröder, Ιωάννης Σουλαδάκης, Ursula Stenzel, Hannes 
Swoboda, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Χρήστος Ζαχαράκις, Vitalino Gemelli 
(αναπλ. Silvio Berlusconi), Doris Pack (αναπλ. Λόρδου Bethell), Bernd Posselt (αναπλ. John 
Walls Cushnahan), Γιώργος Κατηφόρης (αναπλ. Klaus Hänsch), Demetrio Volcic (αναπλ. 
Linda McAvan).

Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση· η  
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Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αποφάσισε στις 15 Μαΐου 2001 να μη 
γνωμοδοτήσει.

Η έκθεση κατατέθηκε στις 11 Ιουνίου 2001.

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών λήγει στις 13 Ιουνίου 2001 στις 10 π.μ.



PE 302.027 6/29 RR\442262EL.doc

EL

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παροχή έκτακτης κοινοτικής 
χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο (COM(2001) 81 – C5-0138/2001 – 
2001/0045(CNS)) 

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος της πρότασης

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με την παροχή έκτακτης 
κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο 
Κοσσυφοπέδιο

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με την παροχή έκτακτης 
κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο 
Κοσσυφοπέδιο (Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας)

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη.

Τροπολογία 2
Πρώτη αιτιολογική αναφορά

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 308,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 308, καθώς και τον κανονισμό 
(ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2666/2000 
και, ιδίως, το άρθρο 6, παράγραφος 4, 
του κανονισμού αυτού,

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δανείζεται τη νομική βάση της Απόφασης του Συμβουλίου αριθ. 2000/140/ΕΚ, 
σχετικά με την πρώτη παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο 
Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο, στη συνέχεια, το Συμβούλιο ενέκρινε, τον Νοέμβριο του 2000, το 
πρόγραμμα CARDS σχετιικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας στην Αλβανία, τη 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας και την ΠΓΔΜ (βλ. 
Απόφαση (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2666/2000, της 5ης Δεκεμβρίου 2000). Ο κανονισμός για 
το CARDS καλύπτει την ad hoc έκτακτη οικονομική βοήθεια. Πράγματι, το άρθρο 6, 
παράγραφος 4, αναφέρει: "Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει το μη επιστρεπτέο 
τμήμα των ad hoc αποφάσεων έκτακτης χρηματοδοτικής ενίσχυσης που λαμβάνονται από το 

1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ C .
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Συμβούλιο βάσει του άρθρου 308 της Συνθήκης."

Τροπολογία 3
Aιτιολογική σκέψη 11

Μολονότι η οικονομική δραστηριότητα 
ανέκαμψε με αξιοσημείωτη ταχύτητα μετά 
τις συγκρούσεις, το Κοσσυφοπέδιο 
βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο οικονομικής 
ανάπτυξης και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 
υπολογίζεται ότι είναι χαμηλότερο από 
άλλες χώρες της περιοχής και από τα 
χαμηλότερα της Ευρώπης.

Μολονότι η οικονομική δραστηριότητα 
ανέκαμψε με αξιοσημείωτη ταχύτητα μετά 
τις συγκρούσεις, το Κοσσυφοπέδιο 
βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο οικονομικής 
ανάπτυξης και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 
υπολογίζεται ότι είναι από τα χαμηλότερα 
στην περιοχή και στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Το Κοσσυφοπέδιο δεν είναι χώρα αλλά αποτελεί μέρος της ΟΔΓ.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12α (νέα)

Η παροχή εξωτερικής δημοσιονομικής 
στήριξης θα επιμερισθεί μεταξύ των 
δωρητών με δίκαιο τρόπο, με στόχο την 
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών 
που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού ο οποίος έχει 
καταρτισθεί για το Κοσσυφοπέδιο από 
την UNMIK· 

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική συνεισφορά πρέπει να επιμερισθεί μεταξύ των δωρητών και θα πρέπει να ληφθούν 
σταθερά μέτρα σε ό,τι αφορά υποσχέσεις, δεσμεύσεις και πληρωμές.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13

Η παροχή από μέρους της Κοινότητας 
χρηματοδοτικής βοήθειας υπό μορφή 
καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων στο 
Κοσσυφοπέδιο, το 2000 αποτέλεσε 
ενδεδειγμένο μέτρο για την επίλυση των 
οικονομικών προβλημάτων που 
αντιμετώπιζε η επαρχία υπό τις εξαιρετικά 

Η παροχή από μέρους της Κοινότητας και 
άλλων δωρητών χρηματοδοτικής βοήθειας 
υπό μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων 
ενισχύσεων στο Κοσσυφοπέδιο, το 2000 
αποτέλεσε ενδεδειγμένο μέτρο για την 
επίλυση των οικονομικών προβλημάτων 
που αντιμετώπιζε η επαρχία υπό τις 
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δύσκολες συνθήκες και ήδη παρείχε 
ενίσχυση, υπό μορφή αμέσων 
επιδοτήσεων, ύψους 35 εκατ. ευρώ·

εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ήδη 
παρείχε ενίσχυση, υπό μορφή αμέσων 
επιδοτήσεων, ύψους 35 εκατ. ευρώ·

Αιτιολόγηση

Εκτός από την Κοινότητα, και άλλοι δωρητές θα πρέπει να εμπλακούν κατά τον ίδιο τρόπο στην 
παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 15

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η 
παρούσα χρηματοδοτική βοήθεια θα 
αποτελέσει μέρος της συνολικής βοήθειας 
που έχει προβλεφθεί για το Κοσσυφοπέδιο 
το 2001, πράγμα που σημαίνει ότι 
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
κεφαλαίων στο πλαίσιο του γενικού 
προϋπολογισμού.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η 
παρούσα χρηματοδοτική βοήθεια θα 
αποτελέσει μέρος της συνολικής βοήθειας 
που έχει προβλεφθεί για το Κοσσυφοπέδιο, 
πράγμα που σημαίνει ότι εξαρτάται από τη 
διαθεσιμότητα κεφαλαίων στο πλαίσιο του 
γενικού προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Η μακροχρηματοδοτική βοήθεια αποτελεί μέρος της συνολικής  βοήθειας που έχει συμφωνηθεί 
σε πολιτικό και δημοσιονομικό επίπεδο από την Ένωση για το Κοσσυφοπέδιο στο γεωγραφικό 
πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων. Συνεπώς, αν και χρειάζεται συγκεκριμένη νομική βάση, θα 
πρέπει να θεωρείται ως ένα συστατικό στοιχείο του πολυετούς συνολικού προϋπολογισμού του 
CARDS.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Η αξιολόγηση της μακροχρηματοδοτικής 
βοήθειας που καταβάλλεται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ θα 
πραγματοποιείται σε σχέση με την ορθή 
εφαρμογή όλων των συνισταμένων τής 
κοινοτικής βοήθειας κατά τα 
προηγούμενα έτη καθώς και σε σχέση με 
την πρόοδο που σημειώθηκε από την 
οικονομική μεταρρύθμιση και την 
πολιτική σταθεροποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των ικανοτήτων χρησιμοποίησης της 
βοήθειας.
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Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα αυτών των ενισχύσεων θα πρέπει να αξιολογείται με χρηματοδοτικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς όρους. Δεδομένου ότι τα ποσά χρηματοδότησης που παρέχονται 
στο Κοσσυφοπέδιο κατά τα τελευταία έτη είναι τεράστια, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια απορρόφησης και οι ικανότητες χρησιμοποίησης.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να 
καλύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 6.4 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 2666/2000 της 5ης 
Δεκεμβρίου 2000 (Πρόγραμμα CARDS), 
αποφάσεις για την παροχή έκτακτης 
χρηματοδοτικής βοήθειας, οι οποίες 
λαμβάνονται από το Συμβούλιο με βάση 
το άρθρο 308 της Συνθήκης. 

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφερθεί το άρθρο 6.4 του Προγράμματος CARDS, το οποίο αντανακλά 
νομοθετική τροπολογία που κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική 
βοήθεια που αποφάσισε ήδη το Συμβούλιο 
(2000/140/ΕΚ) στις 14 Φεβρουαρίου 2000, 
η Κοινότητα θα διαθέσει στην UNMIK 
έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια, υπό 
μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων 
ενισχύσεων ανώτατου ύψους 30 εκατ. 
ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της 
οικονομικής κατάστασης στο 
Κοσσυφοπέδιο, τη διευκόλυνση 
συγκρότησης και συνέχισης βασικών 
διοικητικών λειτουργιών και τη στήριξη 
της ανάπτυξης υγιούς οικονομικού 
πλαισίου.

Συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική 
βοήθεια που αποφάσισε ήδη το Συμβούλιο 
(2000/140/ΕΚ) στις 14 Φεβρουαρίου 2000, 
η Κοινότητα θα διαθέσει στην UNMIK, σε 
συνδυασμό με τις παροχές άλλων 
χορηγών βοήθειας, έκτακτη 
χρηματοδοτική βοήθεια, υπό μορφή 
καθαρών μη επιστρεπτέων ενισχύσεων 
ανώτατου ύψους 30 εκατ. ευρώ, με στόχο 
τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης 
στο Κοσσυφοπέδιο, τη διευκόλυνση 
συγκρότησης και συνέχισης βασικών 
διοικητικών λειτουργιών και τη στήριξη 
της ανάπτυξης υγιούς οικονομικού 
πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Η συνεισφορά της Κοινότητας πρέπει να συνδέεται με τις συνεισφορές των άλλων χορηγών 
βοήθειας.



PE 302.027 10/29 RR\442262EL.doc

EL

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 1α) (νέα)

Η έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
και μόνο για τη χρηματοδότηση 
δημοσιονομικών αναγκών οι οποίες 
ανακύπτουν σε διοικήσεις και θεσμικά 
όργανα δημόσιου, ημιδημόσιου και 
δημοτικού χαρακτήρα που καλύπτονται 
από την ενοποιημένο προϋπολογισμό του 
Κοσσυφοπεδίου. 

Αιτιολόγηση

Αν και η κοινοτική έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια δεν είναι δεσμευτικά εξειδικευμένη (δεν 
συνδέεται με ειδικές δαπάνες), θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι θα τεθεί στη διάθεση της 
UNMIK μόνο για την κάλυψη δημοσιονομικών δαπανών.

Τροπολογία 11
Άρθρο 2, παράγραφος 2

Η Επιτροπή ελέγχει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, σε συνεννόηση με την 
Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή 
και σε συνεργασία με το ΔΝΤ και τη 
Διεθνή Τράπεζα, κατά πόσον οι 
οικονομικές πολιτικές που ακολουθούνται 
στο Κοσσυφοπέδιο ευθυγραμμίζονται με 
τους στόχους και με τους αναφερόμενους 
στην οικονομική πολιτική όρους υπό τους 
οποίους παρέχεται η βοήθεια.

Η Επιτροπή ελέγχει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, σε συνεννόηση με την 
Πολιτική Επιτροπή και την Επιτροπή 
Ασφαλείας (PSC) και με την Οικονομική 
και Δημοσιονομική Επιτροπή και σε 
συνεργασία με το ΔΝΤ και τη Διεθνή 
Τράπεζα, κατά πόσον οι οικονομικές 
πολιτικές που ακολουθούνται στο 
Κοσσυφοπέδιο ευθυγραμμίζονται με τους 
στόχους και με τους αναφερόμενους στην 
οικονομική πολιτική όρους υπό τους 
οποίους παρέχεται η βοήθεια, καθώς και 
με τους περιορισμούς που επιβάλλει το 
άρθρο 2(1)α..

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση με την Πολιτική Επιτροπή και την Επιτροπή Ασφαλείας (PSC) και η αναφορά 
στη νέα παράγραφο 2(1)α είναι αναγκαίες για να διασφαλισθεί η πολιτική συνοχή κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης αυτής της βοήθειας.

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 1

Η βοήθεια θα διατεθεί στην UNMIK σε 
δύο τουλάχιστον δόσεις. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η 

Η βοήθεια θα διατεθεί στην UNMIK σε 
δύο τουλάχιστον δόσεις. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η 
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πρώτη δόση θα εκταμιευθεί βάσει 
μνημονίου κατανόησης μεταξύ της 
UNMIK και της Κοινότητας.

πρώτη δόση θα εκταμιευθεί το αργότερο 
έξι εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης, βάσει 
μνημονίου κατανόησης μεταξύ της 
UNMIK και της Κοινότητας. Το εν λόγω 
μνημόνιο κατανόησης θα διαβιβασθεί στο 
Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να ενημερωθούν για τους όρους του 
μνημονίου κατανόησης και οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να καταστούν διαθέσιμες μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

(1α). Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ 
της UNMIK και της Κοινότητας θα 
βασίζεται στις αρχές που διέπουν την 
εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας και 
θα είναι σύμφωνο με τους όρους για τη 
χορήγηση ad hoc έκτακτης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης τους οποίους 
θέτει ο Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου 
αριθ. 2666/2000 σχετικά με το CARDS.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει την αποσαφήνιση του πλαισίου εντός του οποίου θα εγκριθεί το 
μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της UNMIK και της Κοινότητας. Και πάλι η πρόταση 
επαναλαμβάνει το πνεύμα και το γράμμα της απόφασης του Συμβουλίου 2000/140/ΕΚ. Ωστόσο, 
στο μεταξύ εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την 
εξωτερική βοήθεια, οι οποίες θα πρέπει να πρέπει να εφαρμοσθούν όσον αφορά αυτή την 
έκτακτη βοήθεια προς το Κοσσυφοπέδιο. Επιπλέον, τα άρθρα 2, 6 και 7 του προγράμματος 
CARDS προσδιορίζουν τους όρους για τη χορήγηση τέτοιου είδους βοήθειας, που επίσης θα 
πρέπει να γίνουν σεβαστοί.

Τροπολογία 14
Άρθρο 3, παράγραφος 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 2, η δεύτερη και οποιαδήποτε 
πιθανή περαιτέρω δόση θα εκταμιευθεί 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των όρων 
οικονομικής πολιτικής που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και όχι 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 2, η δεύτερη και οποιαδήποτε 
πιθανή περαιτέρω δόση θα εκταμιευθεί 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των όρων 
οικονομικής πολιτικής που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 
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νωρίτερα από τρεις μήνες μετά την 
εκταμίευση της προηγούμενης δόσης.

2 παράγραφος 1 και, το αργότερο, 
νωρίτερα από το τέλος του οικονομικού 
έτους.

Αιτιολόγηση

Η δικαιούχος χώρα θα πρέπει να έχει διασφαλίσεις ότι θα λάβει τη χρηματοδότηση εντός 
λογικής προθεσμίας μέσω της διατύπωσης ορθών και αποτελεσματικών διατάξεων.

Τροπολογία 15
Άρθρο 5

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ετήσια έκθεση, που θα περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση προόδου πριν από τον Σεπτέμβριο 
εκάστου έτους, που θα περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης και η οποία θα βασίζεται στις 
αρχές που αναφέρονται στην αιτιολογική 
σκέψη 15α (νέα). Η εν λόγω έκθεση θα 
συμπεριλαμβάνει επίσης αξιολόγηση 
σχετικά με την ικανότητα του 
Κοσσυφοπεδίου να έχει 
αυτοσυντηρούμενο προϋπολογισμό που 
θα είναι ανεξάρτητος από την παροχή 
εξωτερικών επιχορηγήσεων.

Αιτιολόγηση

Αυτή η έκθεση θα είναι χρήσιμη στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή προκειμένου να 
καταρτίσει τον προϋπολογισμό για το έτος Ν+1.
Για τρίτο συνεχές έτος η ΕΕ συμβάλλει με ουσιαστικό χρηματικό ποσό στην κάλυψη 
επαναλαμβανόμενων δαπανών του προϋπολογισμού του Κοσσυφοπεδίου. Όπως αναφέρεται 
στην έκθεση της αντιπροσωπείας «ad hoc» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 
Κοσσυφοπέδιο του Μαΐου/Ιουνίου 2000, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να παραταθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε σαφείς διευκρινίσεις ως προς το θέμα 
αυτό.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής 
βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο (COM(2001) 81 – C5-0138/2001 – 2001/0045(CNS)) 

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο ((COM(2001) 811),

– έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 308 της 
Συνθήκης ΕΚ (C5-0138/2001),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού 
Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (Α5-0209/2001),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

1 ΕΕ C δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Στις 20 Μαρτίου 2000 η Επιτροπή υπέβαλε αυτή την πρόταση για απόφαση του 
Συμβουλίου. Στις 5 Απριλίου το Συμβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
γνωμοδοτήσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση για την παροχή έκτακτης χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο 
(έκθεση Brok Α5-0022/2000). Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο ζήτησε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος για την περίοδο συνόδου του Ιουνίου.

2. Η έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια προτείνεται υπό τη μορφή απ’ ευθείας επιχορηγήσεων 
ύψους 30 εκατ. ευρώ το έτος 2001. Το ποσό αυτό θα τεθεί στη διάθεση της UNMIK μέσω 
της Κεντρικής Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (CFA) η οποία είναι υπό τον έλεγχο 
του κλιμακίου IV της UNMIK (υπό την καθοδήγηση της ΕΕ).

3. Το Κοσσυφοπέδιο αντιμετωπίζει και πάλι έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους 190 
εκατ. γερμ. μάρκων (DM) (νόμισμα Κοσσυφοπεδίου). Το συνολικό αυτό ποσό 
αντιπροσωπεύει 150 εκατ. DM για τον διοικητικό προϋπολογισμό (περίπου 90 εκατ. 
ευρώ) και 40 εκατ. DM για τον προϋπολογισμό δημόσιων επιχειρήσεων (για εισαγωγές 
ηλεκτρισμού).

4. Το παράρτημα I σκιαγραφεί την κατανομή των βαρών της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
μεταξύ των διαφόρων δωρητών για την κάλυψη του διοικητικού δημοσιονομικού 
ελλείμματος (150 εκατ. DM). Ορισμένοι δωρητές (Διεθνής Τράπεζα, Ολλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Δανία, Τουρκία και Καναδάς) δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να καλύψουν εν 
μέρει το δημοσιονομικό έλλειμμα (84 εκατ. DM). Εάν η Κοινότητα αποφασίσει να 
χορηγήσει αυτή τη χρηματοδοτική βοήθεια, το δημοσιονομικό έλλειμμα σχεδόν θα 
καλυφθεί (θα απομείνουν προς κάλυψη μόνον 7,5 εκατ. DM). Το δημοσιονομικό 
έλλειμμα που αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις (40 εκατ. DM) αναμένεται να καλυφθεί 
από τη βοήθεια στο πλαίσιο του Προγράμματος CARDS.

5. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η κοινοτική επιχορήγηση ύψους 30 εκατ. ευρώ θα 
αποτελέσει τμήμα της ευρύτερης δέσμης κοινοτικής βοήθειας για την οικονομική 
ανασυγκρότηση του Κοσσυφοπεδίου που τώρα εντάσσεται στο Πρόγραμμα CARDS 
(άρθρο 6.4 του κανονισμού CARDS).

6. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την νομοθετική πρόταση θα πρέπει 
να βασισθεί στην έκθεση της αντιπροσωπείας "ad-hoc" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Κοσσυφοπέδιο από 31 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2000 (PE 285.629), όπου υπογραμμιζόταν 
ότι: 

"Ο ενοποιημένος προϋπολογισμός του Κοσσυφοπεδίου πρέπει, καταρχήν, να μην 
περιλαμβάνει τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η χρηματοδότηση 
της ΕΕ προορίζεται για την ανοικοδόμηση και ο προϋπολογισμός του 
Κοσσυφοπεδίου καλύπτει μόνο τις τακτικές δαπάνες των δημοσίων 
επιχειρήσεων, των δήμων καθώς και τις μισθολογικές δαπάνες για τους 
δημοσίους υπαλλήλους και για την εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση 
και την κοινωνική αρωγή. Η ΕΕ, ωστόσο, συνεισέφερε άμεσα το 1999 και το 
2000 στον προϋπολογισμό του Κοσσυφοπεδίου ένα ποσό περίπου 127 εκατ. 
γερμανικών μάρκων (DEM) για να συμβάλει στη χρηματοδότηση των αναγκών 
που αφορούν τις επισκευές του συστήματος θέρμανσης (72.120 ευρώ), τη 
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στήριξη του προϋπολογισμού (ελλείμματα 45 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα), 
την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (20 εκατ. ευρώ) και την ανακαίνιση κτιρίων 
(45.600 DEM). Η χρηματοδότηση των χορηγών βοήθειας υπέρ του 
προϋπολογισμού του Κοσσυφοπεδίου θα καλύψει το ήμισυ των δαπανών του το 
2000, ενώ το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από έσοδα που δημιουργεί η ίδια η 
οικονομία. Η UNMIK προσδοκά ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχισθεί για 
μακρά χρονική περίοδο (2/3 έτη), καθώς ελπίζει ότι τα έσοδα θα αρχίσουν να 
αυξάνονται μέσω των νέων ελέγχων στα σύνορα και της επιβολής νέων φόρων 
(καταχώρηση των οχημάτων, φόροι επί των πωλήσεων), καθώς και μέσω της 
ενθάρρυνσης των καταναλωτών να πληρώνουν για τις δημόσιες υπηρεσίες 
(τιμολόγια) όπως για την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος (μειώνεται η 
έλλειψη κατοικίας του πληθυσμού ώστε να πληρώνει τέτοιους λογαριασμούς)."

7. Η ακρόαση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/25 Ιουνίου 2000 επιβεβαίωσε επίσης της 
σημασία αυτού του είδους βοήθειας.

8. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την έκτακτη χρηματοδοτική 
βοήθεια θα πρέπει να δοθεί υπό τον όρο της έγκρισης ορισμένων τροπολογιών, 
μεγαλύτερου πολιτικού ελέγχου και δημοκρατικής διαφάνειας της υλοποίησής της.

9. Κατά συνέπεια, προτείνονται εννέα τροπολογίες. Τέσσερις από αυτές είναι όμοιες με 
εκείνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι (έκθεση Brok /A5-
0022/2000). Οι άλλες πέντε τροπολογίες προσθέτουν νέα νομικά και πολιτικά στοιχεία 
(τροπ. 1, 4), υπογραμμίζουν την πολιτική διάσταση της εφαρμογής μιας τέτοιας 
απόφασης του Συμβουλίου (τροπ. 7) και βελτιώνουν την ενημέρωση Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της (τροπ. 8 και 9).

10. Όπως αναφέρεται στο παράρτημα II (συνοπτική παρουσίαση του ενοποιημένου 
προϋπολογισμού του Κοσσυφοπεδίου για το 2001), η χρηματοδοτική αυτή βοήθεια δεν 
θα είναι δεσμευμένη, δεν θα αφορά δηλαδή κάποιον ειδικό τομέα. Κατά συνέπεια, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την καταβολή μισθών, για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, και 
για την ενίσχυση νοικοκυριών, δήμων και κοινοτήτων ή δημόσιων επιχειρήσεων.



PE 302.027 16/29 RR\442262EL.doc

EL

 
Burden sharing of financing needs in Kosovo's Budget (Deutsche Mark)

             ANNEX I

General Government Budget 2001
in DM in % of in % of in DM

pledged/indicated financing bilateral received
(as of end March) gap financing (as of end March)

Donor financing        142.484.804,00    94,99 62.235.571,00             

World Bank (1)          21.300.700,00    14,20 10.650.350,00             

Bilateral financing        121.184.104,00    80,79 100,00 51.585.221,00             

European Union          58.674.900,00    39,12 48,42                             

  Other Bilaterals          62.509.204,00    41,67 51,58 51.585.221,00             

Netherlands          22.265.800,00    14,84 18,37 22.265.800,00             

UK          22.040.014,00    14,69 18,19 22.040.014,00             

Denmark            3.144.407,00    2,10 2,59 3.144.407,00               

Turkey          10.923.983,00    7,28 9,01                            -      

Canada            4.135.000,00    2,76 3,41 4.135.000,00               

Remaining financing gap 7.515.196,00 5,01
         

87.764.429,00    

Total deficit (2) 150.000.000,00

(1) IBRD had pledged US$ 10 million for Kosovo budget 2001 from its Kosovo Trust Fund
(2)  according to approved budget (excluding DDG)

Sources: UNMIK/Central Fiscal Authority; EC/World Bank Joint Office for South-East Europe
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ANNEX II
                                                                                                        (Deutsche 
Mark/million)

Kosovo Consolidated Budgets 2001 DM million

2001
Expenditure Revenue

General Budget (from Schedule 1 of revelant Budget Regulation)
Expenditure
*Salaries, Goods & Services, Capital, Reserves 348.5
*Subsidies & Transfers to :
- Households & Others 94.9
- Municipalities 27.6
- Public Enterprises 29.0
Revenues
*Kosovo Revenues 338.1
*Undesignated Donor Grants 150.0
*Designated Donor Grants
Sub-Total 500.0 500.0
Municipal Budgets (from Schedule 2 of relevant Budget Regulation)
Expenditure 33.6
Revenue
Own Source 6.0
Subsidies & Transfers from other levels 27.6
Sub-Total 33.6 33.6
Public Enterprises (from Schedule 3 of relevant Budget Regulation)
Expenditure
- Operating costs 148.6
- Electricity Imports 40.0
- Capital Investment 73.4
Revenue
- Own Source 196.8
- Subsidies & Transfers as Revenue from other levels 29.0
- Donor Grants for Electricity Imports 40
Surplus (Deficit) 3.6
Sub-Total 265.8 265.8
Consolidated Government Transactions
with the Rest of the Economy
Expenditure & Revenues by Budget Component
*Kosovo General Budget 500.0 500.0
*Municipal Budgets 33.6 33.6
*Public Enterprises 262.0 265.8
Adjustement for Subsidies & Transfers between Levels (56.6) (56.6)

Total Consolidated Expenditure & Revenue Before Retained Surplus
739.0 742.8

Retained Surplus of Public Enterprises
3.8

Total - Kosovo Consolidated Budget 742.8 742.8

11 Ιουνίου 2001



PE 302.027 18/29 RR\442262EL.doc

EL

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή έκτακτης 
κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο 
(COM(2001)  81 – C5-0138/01 – 2001/0045((CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Göram Färm

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίασή της στις 25 Απριλίου 2001, η Επιτροπή Προϋπολογισμών όρισε 
συντάκτη γνωμοδότησης τον κ. Göram Färm.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωμοδότησης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες τροπολογίες 
ομόφωνα.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Terence Wynn, πρόεδρος· Göran Färm, 
συντάκτης γνωμοδότησης· Ιωάννης Αβέρωφ, Kathalijne Maria Buitenweg, Paulo Casaca, 
Carlos Costa Neves, Den Dover, James E.M. Elles, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, 
Neena Gill, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Christopher Heaton-Harris (αναπλ. Brice 
Hortefeux), Wilfried Kuckelkorn, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Giovanni 
Pittella, Ιωάννης Σουλαδάκης (αναπλ. Joan Colom i Naval), Per Stenmarck, Francesco 
Turchi, Michiel van Hulten (αναπλ. Bárbara Dührkop Dührkop σύμφωνα με το άρθρο 153, 
παράγραφος 2 του Κανονισμού), Alejo Vidal-Quadras Roca, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf 
Walter, Brigitte Wenzel-Perillo.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πλαίσιο

Η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την Προσωρινή Διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου 
(UNMIK), η οποία θεσπίσθηκε από την Απόφαση 244 της 10ης Ιουνίου 1999 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει ως εντολή τη συγκρότηση διοικητικών δομών μετά 
τον πόλεμο. Παρά την πολύπλοκη κατάσταση, η UNMIK, και ειδικότερα το κλιμάκιό της IV 
(υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που είναι υπεύθυνο για την οικονομική 
ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, προόδευσε ουσιωδώς προς την εφαρμογή του 
οικονομικού προγράμματος που παρουσιάσθηκε στη δεύτερη διάσκεψη χορηγών για το 
Κοσσυφοπέδιο, η οποία διεξήχθη στις 17 Νοεμβρίου 1999.

Με την ενίσχυση του ΔΝΤ και της Διεθνούς Τράπεζας σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στη 
συγκρότηση ενός διοργανικού και οικονομικού πλαισίου: τραπεζικό σύστημα και σύστημα 
πληρωμών, ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, έλεγχος των δημόσιων δαπανών, ορθή 
δημοσιονομική λογιστική.

Λόγω έλλειψης αξιόπιστων στατιστικών πηγών, η αξιολόγηση της οικονομικής 
ανασυγκρότησης είναι δύσκολη καθώς, πριν την κρίση της άνοιξης του 1999, η οικονομία 
του Κοσσυφοπεδίου υπέφερε από διεθνή απομόνωση και πλήρη παραμέληση στις επενδύσεις 
για περίπου μια δεκαετία, αν και η οικονομική δραστηριότητα έχει ξαναρχίσει με σημαντική 
ταχύτητα μετά τη σύρραξη: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ που υπολογιζόταν σε 500 $ ΗΠΑ περίπου 
το 1995 επί του παρόντος κυμαίνεται μεταξύ 850-1000 $ ΗΠΑ σύμφωνα με την UNMIK. Ο 
συγκεντρωτικός προϋπολογισμός που καταρτίστηκε από τη νέα κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου για το 2001 προβλέπει έσοδα από τοπικές πηγές που φθάνουν περίπου τα 
170 εκατ. € (σε σύγκριση με τα 105 εκατ. € το 2000) και οι δαπάνες προβλέπεται ότι θα 
φθάσουν περίπου τα 250 εκατ. €. Το έλλειμμα θα είναι γύρω στα 90 εκατ. €.

Ωστόσο το Κοσσυφοπέδιο συνεχίζει να εξαρτάται από παροχές από εξωτερική 
χρηματοδότηση χορηγών δεδομένου ότι η επαρχία αυτή δεν μπορεί να επωφεληθεί 
χρηματοδοτικής βοήθειας από προγράμματα του ΔΝΤ ή της Διεθνούς Τράπεζας και δεν είναι 
ακόμη σε θέση να δανειστεί ούτε σε εσωτερικό επίπεδο ούτε στη διεθνή κεφαλαιαγορά.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόταση της Επιτροπής συνίσταται στην παροχή για δεύτερη φορά 
μιας νομικής βάσης για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης ύψους 30 εκατ. € (1/3 του 
ελλείμματος του προϋπολογισμού).

Δημοσιονομικές πτυχές

Το Φεβρουάριο του 2000, το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση1 με την οποία παρέχεται 
έκτακτη κοινοτική χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 35 εκατ. €  στο Κοσσυφοπέδιο υπό μορφήν 
ενισχύσεων. Το ποσό αυτό βασιζόταν στον υπολογισμό των συνολικών αναγκών ύψους 115 
εκατ. € που έγινε από την UNMIK σε συνεργασία με το ΔΝΤ και τη Διεθνή Τράπεζα. Η 
Επιτροπή αιτιολογεί τη νέα πρότασή της για τη χορήγηση ενίσχυσης ύψους 30 εκατ. €  το 
2001 για ανάγκες που υπολογίζονται σε 95 εκατ. €. Η αναλογία της συνεισφοράς της ΕΕ στις 

1 Απόφαση του Συμβουλίου 2000/140/ΕΚ της 14ης Φεβρουαρίου 2000. Επίσημη Εφημερίδα L 47 της 
19.02.2000, σελ. 28-29.
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συνολικές ανάγκες παραμένει η ίδια.

Ωστόσο, η πρόταση θέτει ορισμένα ζητήματα:

 Η Επιτροπή αναφέρει ότι σκοπεύει να διαθέσει χωριστά έως 20 εκατ. € χρηματοδοτική 
βοήθεια το 2001 για να καλύψει εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον χρειασθεί. Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι αυτή η δήλωση χρειάζεται διευκρίνιση διότι τέτοιου είδους δαπάνες 
δεν θα πρέπει να είναι μακροχρηματοδοτικού χαρακτήρα (B7-548) αλλά θα πρέπει να 
καλύπτονται από το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης (B7-546).

 Όταν ξεκίνησε η πρόταση (και όταν συντάχθηκε το κείμενο), δεν είχε ακόμη εγκριθεί ο 
προϋπολογισμός για το έτος 2001. Αφότου εγκρίθηκε, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εφαρμόσει τις δημοσιονομικές αποφάσεις και να τηρήσει τις πολιτικές προτεραιότητες 
που τέθηκαν από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι 
μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη 
χρήση του μέσου ευελιξίας, το ΕΚ έχει αυξήσει το κεφάλαιο B7-54 κατά 155 εκατ. € 
επιπλέον της δεύτερης ανάγνωσης του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, η 
μακροχρηματοδοτική ενίσχυση που αποτελεί μέρος του συνολικού προϋπολογισμού 
CARDS θα πρέπει να αποφασίζεται κάθε χρόνο με βάση πολιτικά και δημοσιονομικά 
κριτήρια όπως η ορθή εφαρμογή και οι ικανότητες απορρόφησης. Επιπλέον, οι ετήσιες 
εκθέσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ανά χώρα το Σεπτέμβριο ώστε να υπάρχουν οι 
γενικοί προσανατολισμοί για τη λήψη των δημοσιονομικών αποφάσεων.

εκατ. €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 – ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΥ

εκ των οποίων για το 
Κοσσυφοπέδιο

ΠΑΥ
B7-541 304.000.000 -
B7-541A 25.000.000 -
B7-542 240.000.000 -
B7-543 - -
B7-546 175.000.000 175.000.000

+ 175.000.000
(μεταφορά αριθ. 

50/2000)
B7-547 15.000.000 2.500.000
B7-548 80.000.000 30.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 839.000.000 382.500.000

 Στην προηγούμενη γνωμοδότησή του του Φεβρουαρίου 2000, το Κοινοβούλιο είχε σαφώς 
δηλώσει ότι η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως "κεφάλαιο κινήσεως" για τη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει δώσει 
υποσχέσεις αλλά δεν έχει αναλάβει υποχρεώσεις. Αυτή τη φορά και πάλι ο εισηγητής 
ζητεί η πραγματική ανάληψη υποχρεώσεων από άλλους χορηγούς να προστεθεί ως 
δημοσιονομική προϋπόθεση στη χορήγηση της ενίσχυσης. Η δεύτερη δόση δεν θα πρέπει 
να καταβληθεί έως ότου η Επιτροπή ενημερώσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή σχετικά με τη γενική κατάσταση όσον αφορά τις συνολικές ανάγκες, τις συνολικές 
δεσμεύσεις, τις συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων. Ένας ενημερωμένος πίνακας των 
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διαφόρων συνεισφορών γι' αυτή την ειδική βοήθεια θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο ΕΚ 
και στο Συμβούλιο πριν από την καταβολή της δεύτερης δόσης.

 Προφανώς η κατάσταση έχει αλλάξει από τότε. Τα πρόσφατα στοιχεία (βλ. κατωτέρω) 
δείχνουν ότι η κοινοτική συνεισφορά είναι η τελευταία που πρέπει να καταβληθεί για το 
οικονομικό έτος 2001 στον τομέα της μακροχρηματοδοτικής βοήθειας. Ο εισηγητής θα 
ήθελε να εξηγήσει η Επιτροπή τους λόγους αυτής της καθυστέρησης, τη στιγμή που για 
το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιούνται 
δαπάνες πολύ γρήγορα τώρα, μετά την αποκέντρωση και την ευελιξία στις διαδικασίες 
επιτροπολογίας. Προκειμένου να επιταχυνθεί η καταβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ 
και να καταστεί αποτελεσματική η συνεισφορά της ΕΕ, ο εισηγητής προτείνει η ενίσχυση 
να καταβληθεί σύμφωνα με αυστηρές προθεσμίες.

εκατ. €
ΜΑΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ ΤΟ 2001:

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

€ που έχουν 
δεσμευθεί

(έως το τέλος 
Μαρτίου)

% του
χρηματοδοτικού 

ελλείμματος

% της
διμερούς 

χρηματοδότησης

€
για τα οποία αναλήφθηκε 

υποχρέωση και 
διενεργήθηκε πληρωμή
έως το τέλος Μαρτίου 

2001
Εσωτερικό έλλειμμα 75.000 75.000
Χρηματοδότηση από 
χορηγούς

71.243 94.99 31.118

- Διεθνής Τράπεζα 10.651 14,20 5.325
- Διμερής χρηματοδότηση 60.598 80,79 100,00 25.793
   - ΕΚ 29.338 39,12 48,42
   - Λοιποί 31.255 41,67 51,58 25.793
      - Κάτω Χώρες 11.133 14,84 18,37 11.133
      - ΗΒ 11.020 14,69 18,19 11.020
      - Δανία 1.572 2,10 2,59 1.572
      - Τουρκία 5.462 7,28 9,01
      - Καναδάς 2.068 2,76 3,41 2.068
Υπόλοιπο χρηματοδοτικού 
ελλείμματος 3.758 5,01 43.882

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 14

Η παροχή από μέρους της Κοινότητας, σε 
συνδυασμό με άλλους χορηγούς, στη 
UNMIK χρηματοδοτικής βοήθειας υπό 
μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων 
ενισχύσεων προς ενίσχυση του λαού του 
Κοσσυφοπεδίου συνεχίζει να αποτελεί 
ενδεδειγμένο μέτρο.

Η παροχή από μέρους των χορηγών, 
μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, στη UNMIK χρηματοδοτικής 
βοήθειας υπό μορφή καθαρών μη 
επιστρεπτέων ενισχύσεων προς ενίσχυση 
του λαού του Κοσσυφοπεδίου συνεχίζει να 
αποτελεί ενδεδειγμένο μέτρο.

Αιτιολόγηση

Η ευρωπαϊκή συνεισφορά σε δημοσιονομικούς όρους θα πρέπει να εκφράζεται στο πλαίσιο της 
αναλογικότητας που έχει συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο για τη χρηματοδοτική βοήθεια που 
παρέχεται στο Κοσσυφοπέδιο.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 15

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η 
παρούσα χρηματοδοτική βοήθεια θα 
αποτελέσει μέρος της συνολικής βοήθειας 
που έχει προβλεφθεί για το Κοσσυφοπέδιο 
το 2001, πράγμα που σημαίνει ότι 
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
κεφαλαίων στο πλαίσιο του γενικού 
προϋπολογισμού.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της 
αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, η 
παρούσα χρηματοδοτική βοήθεια θα 
αποτελέσει μέρος της συνολικής βοήθειας 
που έχει προβλεφθεί για το Κοσσυφοπέδιο, 
πράγμα που σημαίνει ότι εξαρτάται από τη 
διαθεσιμότητα κεφαλαίων στο πλαίσιο του 
γενικού προϋπολογισμού.

Αιτιολόγηση

Η μακροχρηματοδοτική βοήθεια αποτελεί μέρος της συνολικής  βοήθειας που έχει συμφωνηθεί 
σε πολιτικό και δημοσιονομικό επίπεδο από την Ένωση για το Κοσσυφοπέδιο στο γεωγραφικό 
πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων. Συνεπώς, αν και χρειάζεται συγκεκριμένη νομική βάση, θα 
πρέπει να θεωρείται ως ένα συστατικό στοιχείο του πολυετούς συνολικού προϋπολογισμού του 
CARDS.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Η αξιολόγηση της μακροχρηματοδοτικής 
βοήθειας που καταβάλλεται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ θα 
πραγματοποιείται σε σχέση με την ορθή 



RR\442262EL.doc 23/29 PE 302.027

EL

εφαρμογή όλων των συνισταμένων της 
κοινοτικής βοήθειας κατά τα 
προηγούμενα έτη καθώς και σε σχέση με 
την πρόοδο που σημειώθηκε από την 
οικονομική μεταρρύθμιση και την 
πολιτική σταθεροποίηση, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
των ικανοτήτων χρησιμοποίησης της 
βοήθειας.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα αυτών των ενισχύσεων θα πρέπει να αξιολογείται με χρηματοδοτικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς όρους. Δεδομένου ότι τα ποσά χρηματοδότησης που παρέχονται 
στο Κοσσυφοπέδιο κατά τα τελευταία έτη είναι τεράστια, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια απορρόφησης και οι ικανότητες χρησιμοποίησης.

Τροπολογία 4
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική 
βοήθεια που αποφάσισε ήδη το Συμβούλιο 
(2000/140/ΕΚ) στις 14 Φεβρουαρίου 2000, 
η Κοινότητα θα διαθέσει στην UNMIK 
έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια, υπό 
μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων 
ενισχύσεων ανώτατου ύψους 30 εκατ. 
ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της 
οικονομικής κατάστασης στο 
Κοσσυφοπέδιο, τη διευκόλυνση 
συγκρότησης και συνέχισης βασικών 
διοικητικών λειτουργιών και τη στήριξη 
της ανάπτυξης υγιούς οικονομικού 
πλαισίου.

Συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική 
βοήθεια που αποφάσισε ήδη το Συμβούλιο 
(2000/140/ΕΚ) στις 14 Φεβρουαρίου 2000, 
η Κοινότητα θα διαθέσει στην UNMIK 
έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια, υπό 
μορφή καθαρών μη επιστρεπτέων 
ενισχύσεων ανώτατου ποσού 30 εκατ. 
ευρώ, υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
εκ μέρους των κύριων χορηγών της 
δέσμευσης που έχουν αναλάβει, με στόχο 
τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης 
στο Κοσσυφοπέδιο, τη διευκόλυνση 
συγκρότησης και συνέχισης βασικών 
διοικητικών λειτουργιών και τη στήριξη 
της ανάπτυξης υγιούς οικονομικού 
πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Πέραν των πολιτικών όρων που έχουν επιβληθεί στον δικαιούχο, οι δημοσιονομικοί όροι θα 
πρέπει επίσης να πληρούνται από τους χορηγούς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ.

Τροπολογία 5
Άρθρο 3, παράγραφος 1
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Η βοήθεια θα διατεθεί στην UNMIK σε 
δύο τουλάχιστον δόσεις. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η 
πρώτη δόση θα εκταμιευθεί βάσει 
μνημονίου κατανόησης μεταξύ της 
UNMIK και της Κοινότητας.

Η βοήθεια θα διατεθεί στην UNMIK σε 
δύο τουλάχιστον δόσεις. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, η 
πρώτη δόση θα εκταμιευθεί το αργότερο 
έξι εβδομάδες μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης, βάσει 
μνημονίου κατανόησης μεταξύ της 
UNMIK και της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Η δικαιούχος χώρα θα πρέπει να έχει διασφαλίσεις ότι θα λάβει τη χρηματοδότηση εντός 
λογικής προθεσμίας μέσω σωστών και αποτελεσματικών διατάξεων.

Τροπολογία 6
Άρθρο 3, παράγραφος 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 2, η δεύτερη και οποιαδήποτε 
πιθανή περαιτέρω δόση θα εκταμιευθεί 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των όρων 
οικονομικής πολιτικής που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και όχι 
νωρίτερα από τρεις μήνες μετά την 
εκταμίευση της προηγούμενης δόσης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 2, η δεύτερη και οποιαδήποτε 
πιθανή περαιτέρω δόση θα εκταμιευθεί 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των όρων 
οικονομικής πολιτικής που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 και, το αργότερο, 
νωρίτερα από το τέλος του οικονομικού 
έτους.

Αιτιολόγηση

Η δικαιούχος χώρα θα πρέπει να έχει διασφαλίσεις ότι θα λάβει τη χρηματοδότηση εντός 
λογικής προθεσμίας μέσω της διατύπωσης ορθών και αποτελεσματικών διατάξεων.

Τροπολογία 7
Άρθρο 5

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ετήσια έκθεση, που θα περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έκθεση προόδου πριν από το Σεπτέμβριο 
εκάστου έτους, που θα περιλαμβάνει 
αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης και η οποία θα βασίζεται στις 
αρχές που αναφέρονται στην αιτιολογική 
σκέψη 15α (νέα).
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Αιτιολόγηση

Αυτή η έκθεση θα είναι χρήσιμη στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή προκειμένου να 
καταρτίσει τον προϋπολογισμό για το έτος Ν+1.
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11 Ιουνίου 2001

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής 
Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την παροχή έκτακτης 
κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο Κοσσυφοπέδιο 
(COM(2001) 81 – C5-0138/2001 – 2001/0045((CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Carlos Westendorp y Cabeza

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Μαΐου 2001, η Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού 
Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας όρισε συντάκτη γνωμοδότησης τον κ. Carlos Westendorp y 
Cabeza.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2001, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωμοδότησης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες τροπολογίες με 
24 ψήφους υπέρ και 1 κατά. 

Ήταν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Carlos Westendorp y Cabeza, πρόεδρος 
και συντάκτης γνωμοδότησης· María del Pilar Ayuso González (αναπλ. Angelika Niebler), 
Giles Bryan Chichester, Dorette Corbey (αναπλ. Erika Mann), Harlem Désir, Concepció 
Ferrer, Francesco Fiori (αναπλ. Guido Bodrato), Χρήστος Φώλιας, Norbert Glante, Malcolm 
Harbour (αναπλ. Michel Hansenne), Roger Helmer, Hans Karlsson, Werner Langen, Rolf 
Linkohr, Eryl Margaret McNally, Reino Paasilinna, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo 
(αναπλ. Colette Flesch), John Purvis, Daniela Raschhofer, Imelda Mary Read, Ilka Schröder, 
Astrid Thors, Jaime Valdivielso de Cué, W.G. van Velzen
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με την παροχή έκτακτης 
κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο 
Κοσσυφοπέδιο

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με την παροχή έκτακτης 
κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γιουγκοσλαβίας - Κοσσυφοπέδιο

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη ο τίτλος να προσαρμοσθεί στην ορολογία που συμφωνήθηκε για το πρόγραμμα 
CARDS. Η τροπολογία κατατίθεται για λόγους συνέπειας. Θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα 
σχετικά σημεία του κειμένου.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) του 
Συμβουλίου αριθ. 2666/2000 και, ιδίως, 
το άρθρο 6, παράγραφος 4, του 
κανονισμού αυτού,

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δανείζεται τη νομική βάση της απόφασης του Συμβουλίου αριθ. 2000/140/ΕΚ, 
σχετικά με την πρώτη παροχή έκτακτης κοινοτικής χρηματοδοτικής βοήθειας στο 
Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο, στη συνέχεια, το Συμβούλιο ενέκρινε, τον Νοέμβριο του 2000, το 
πρόγραμμα CARDS σχετιικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας στην Αλβανία, τη 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Κροατία, την Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας και την ΠΓΔΜ (βλ. 
Απόφαση (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2666/2000, της 5ης Δεκεμβρίου 2000). Ο κανονισμός για 
το CARDS καλύπτει την ad hoc έκτακτη οικονομική βοήθεια. Πράγματι, το άρθρο 6, 
παράγραφος 4, αναφέρει: "Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει το μη επιστρεπτέο 
τμήμα των ad hoc αποφάσεων έκτακτης χρηματοδοτικής ενίσχυσης που λαμβάνονται από το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 308 της Συνθήκης."

1 ΕΕ C (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί).
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Τροπολογία 3
Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

(1α) Οι όροι οικονομικής πολιτικής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα είναι 
σύμφωνοι προς τις οικονομικές αρχές και 
ανάγκες που διατυπώνονται στο άρθρο 2 
του κανονισμού (ΕΚ) 2666/2000 του 
Συμβουλίου και είναι δυνατόν να 
επιδιώκουν την ικανοποίηση 
μακροοικονομικών αναγκών που 
συνδέονται με την αποτελεσματικότητα 
του συστήματος είσπραξης φόρων, με 
μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης 
και της διαφθοράς και με έργα 
κοινωνικής υποδομής που δεν 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
2666/2000 του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει τους όρους, τον μηχανισμό παρακολούθησης και το οικονομικό 
πλαίσιο για την εξωτερική βοήθειαπρος το Κοσσυφοπέδιο, όπως εκτίθενται στο πρόγραμμα 
CARDS. Επίσης, προσδιορίζει τα σχέδια μακροοικονομικού χαρακτήρα που έχουν επείγουσα 
ανάγκη της εξωτερικής βοήθειας των χορηγών προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
κακοδιαχείριση και η αμέλεια. 

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέα)

(1α). Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ 
της UNMIK και της Κοινότητας θα 
βασίζεται στις αρχές που διέπουν την 
εξωτερική βοήθεια της Κοινότητας και 
θα είναι σύμφωνο με τους όρους για τη 
χορήγηση ad hoc έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης τους οποίους θέτει ο 
Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 
2666/2000 σχετικά με το CARDS.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει την αποσαφήνιση του πλαισίου εντός του οποίου θα εγκριθεί το 
μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της UNMIK και της Κοινότητας. Και πάλι η πρόταση 
επαναλαμβάνει το πνεύμα και το γράμμα της Απόφασης του Συμβουλίου 2000/140/ΕΚ. Ωστόσο, 
στο μεταξύ εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την 
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εξωτερική βοήθεια, οι οποίες θα πρέπει να πρέπει να εφαρμοσθούν όσον αφορά αυτή την 
έκτακτη βοήθεια προς το Κοσσυφοπέδιο. Επιπλέον, τα άρθρα 2, 6 και 7 του προγράμματος 
CARDS προσδιορίζουν τους όρους για τη χορήγηση τέτοιου είδους βοήθειας, που επίσης θα 
πρέπει να γίνουν σεβαστοί.


