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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το συνηµµένο σχέδιο διοργανικής συµφωνίας (∆ΟΣ) για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη 
βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού προορίζεται να χρησιµεύσει ως έγγραφο 
εργασίας για τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου 
και της Επιτροπής.  

Σκοπός αυτής της διοργανικής συµφωνίας είναι να παρέχει ένα σύνολο κοινών κανόνων 
σχετικά µε τη διαχείριση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και την ακολουθία των 
πράξεων κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.  

Προσανατολισµοί για µία νέα συµφωνία για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία  

∆ιατήρηση των θεµελιωδών αρχών  

Το πρόγραµµα Ατζέντα 2000 ολοκλήρωσε επιτυχώς τους κύριους στόχους του όσον αφορά 
τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, την οµαλή εξέλιξη των δαπανών και τη διοργανική συνεργασία 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ψηφίστηκε εγκαίρως κάθε έτος, και τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής προσάρµοσαν από κοινού το Ατζέντα 2000 προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν οι πρόσθετες δηµοσιονοµικές απαιτήσεις που συνδέονται µε τη διεύρυνση 
στα δέκα νέα κράτη µέλη.  

Η παρούσα διοργανική συµφωνία προτείνει συνεπώς να διατηρηθούν αµετάβλητα τα κύρια 
χαρακτηριστικά του δηµοσιονοµικού πλαισίου:  

– οι δαπάνες κατανέµονται ανά ευρείες κατηγορίες δαπανών που ονοµάζονται 
«τοµείς», για κάθε έτος της περιόδου 2007-2013· 

– καθορίζονται ανώτατα ποσά καλούµενα «ανώτατα όρια» στον πίνακα του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (βλ. το παράρτηµα I) όσον 
αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και για κάθε τοµέα·  

– συνολικά ετήσια ποσά αναγράφονται τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωµών·  

– το ετήσιο ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωµών πρέπει να τηρεί το ανώτατο 
όριο των ιδίων πόρων το οποίο έχει καθοριστεί σήµερα σε 1,24 % του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος (ΑΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Απλούστευση, ενοποίηση 

Η παρούσα διοργανική συµφωνία προβλέπει την ανανέωση της διοργανικής συµφωνίας της 
6ης Μαΐου 1999 µε γνώµονα την εµπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή της, αλλά 
επίσης την ενοποίηση του συνόλου των κοινών δηλώσεων και διοργανικών συµφωνιών που 
συνάφθηκαν για θέµατα προϋπολογισµού από το 1982 και εξής.  

Ειδικότερα, η παρούσα συµφωνία αποβλέπει στην ενσωµάτωση της διοργανικής συµφωνίας 
της 7ης Νοεµβρίου 2002 για τη δηµιουργία του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ), η οποία συνάφθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο των δηµοσιονοµικών 



 

EL 3   EL 

προοπτικών. Προτείνεται να µετατραπεί το ΤΑΕΕ σε Ευρωπαϊκό Μέσο Αλληλεγγύης και 
Άµεσης Αντίδρασης. 

Με την προοπτική µελλοντικών θεσµικών εξελίξεων, η παρούσα διοργανική συµφωνία 
προτείνει να αντικατασταθεί ο όρος 'δηµοσιονοµικές προοπτικές' από τον όρο 'πολυετές 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο', το οποίο αναφέρεται επίσης και ως 'δηµοσιονοµικό πλαίσιο'. 

Ευελιξία και διαφάνεια: απολογισµός της εµπειρίας του Ατζέντα 2000  

Η ευελιξία στο πλαίσιο του συµφωνηθέντος πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου αποτελεί 
την αναγκαία συνιστώσα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Εφόσον σχεδιαστεί ορθά, η 
ευελιξία θα συµβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσµατικής διάθεσης των πόρων, ενώ 
παράλληλα θα επιτρέπει την ανταπόκριση στις απρόβλεπτες ανάγκες ή τις νέες 
προτεραιότητες. ∆ιάφορες παράµετροι επηρεάζουν το βαθµό ευελιξίας του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου: η διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από τις δηµοσιονοµικές προοπτικές, ο 
αριθµός των τοµέων δαπανών, τα διαθέσιµα περιθώρια στο πλαίσιο κάθε ανωτάτου ορίου 
δαπανών, το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, το µερίδιο των δαπανών 
της ΕΕ που προκαθορίζονται βάσει «ποσών αναφοράς» τα οποία περιλαµβάνονται στην 
νοµοθεσία που εγκρίνεται µε συναπόφαση, τα πολυετή προγράµµατα µε προκαταβολικό 
καταλογισµό, η γενική στάση σε σχέση µε τη χρησιµοποίηση της διαδικασίας αναθεώρησης.  

Ο βαθµός ευελιξίας εξελίχθηκε µε την πάροδο του χρόνου σε συνάρτηση µε την 
µεταβαλλόµενη συσχέτιση αυτών των παραµέτρων. Το Ατζέντα 2000 επέτυχε µέχρι τώρα να 
αντιµετωπίσει τις απρόβλεπτες προκλήσεις που προέκυψαν για τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό, µολονότι αυτό έγινε µε τίµηµα µεγαλύτερη πολυπλοκότητα και µικρότερη 
διαφάνεια χωρίς να βελτιωθεί αναγκαστικά η αποτελεσµατική διάθεση των πόρων. Το 
υφιστάµενο µέσο ευελιξίας και το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) 
χρειάστηκε να δηµιουργηθούν έξω από το πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι αναγνωρισµένες ανάγκες. Η χρήση που γίνεται σήµερα 
του µέσου ευελιξίας αποκαλύπτει απόκλιση από τον αρχικό σκοπό του, γεγονός που υπάρχει 
κίνδυνος να αποδυναµώσει την αξιοπιστία του συστήµατος και να υπονοµεύσει τη 
διοργανική συνεργασία σε θέµατα προϋπολογισµού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι διαφανέστερα 
µέσα πλήρως εντεταγµένα στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα ενίσχυαν την δηµοσιονοµική 
πειθαρχία. Η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα µέτρα προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι 
µελλοντικές προκλήσεις και να ανευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία µεταξύ δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας και αποτελεσµατικής διάθεσης των πόρων.  

(1) Πρώτον, η διαδικασία αναθεώρησης των ανώτατων ορίων δαπανών πρέπει να 
επανεύρει τον αρχικό ρόλο της ως κύριο µέσο που επιτρέπει τις προσαρµογές του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου στις περιπτώσεις ουσιαστικών και διαρκών µεταβολών των 
πολιτικών προτεραιοτήτων. Η Επιτροπή, προκειµένου να δώσει στην διαδικασία 
αναθεώρησης τον αρχικό της ρόλο, προτείνει τακτική αναθεώρηση των αναγκών π.χ. 
µε τη µορφή τριµερούς σύσκεψης µεταξύ Κοινοβουλίου, Συµβουλίου και Επιτροπής 
πριν από την παρουσίαση κάθε προσχεδίου προϋπολογισµού.  

(2) ∆εύτερον, η έντονη χρήση του µέσου ευελιξίας κατά τη διάρκεια του Ατζέντα 2000 
δείχνει ότι η δηµιουργία του ήταν δικαιολογηµένη. Ωστόσο, αυτό το µέσο δεν πληροί 
πλέον τον αρχικό του σκοπό και χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό ως έµµεσο µέσο 
για την αύξηση του ανώτατου ορίου των εξωτερικών δράσεων. Αυτή η απόκλιση από 
τον αρχικό σκοπό υπάρχει κίνδυνος να αποδυναµώσει την αξιοπιστία του συστήµατος 
και να υπονοµεύσει τη διοργανική συνεργασία σε θέµατα προϋπολογισµού. Συνεπώς, 
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η Επιτροπή προτείνει νέα ευελιξία επαναδιάθεσης, που αντικαθιστά το υφιστάµενο 
'µέσο ευελιξίας', η οποία θα επιτρέψει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή να 
ανακατανέµει, βάσει πρότασης της Επιτροπής, τις πιστώσεις µεταξύ τοµέων δαπανών 
εντός ορισµένων ορίων και µε τήρηση των συνολικών ανώτατων ορίων. 

(3) Τρίτον, προτείνεται η δηµιουργία ενός Ταµείου Προσαρµογής στην Ανάπτυξη 
προκειµένου να προσαρµοσθεί το δηµοσιονοµικό πλαίσιο στο οικονοµικό 
περιβάλλον. Το ταµείο αυτό µπορεί να κινητοποιηθεί µέχρι ποσού 1 δισεκατ. ευρώ 
στον τοµέα δαπανών (1α) ‘ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση". Το ποσό αυτό µπορεί να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση, µε 
τις µη χρησιµοποιηθείσες πιστώσεις των διαρθρωτικών µέσων, κατ’ εφαρµογή του 
κανόνα N+2, µέχρι ανώτατου ποσού 1 δισεκατ. ευρώ ανά έτος.  

(4) Τέταρτον, η προτεινόµενη νέα κατάταξη των δαπανών πρόκειται επίσης να αυξήσει 
την ευελιξία και την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, µε την αποφυγή των µη 
αναγκαίων στεγανών.  
Η δοµή των δαπανών στο πρόγραµµα Ατζέντα 2000 αποτελεί σε µεγάλο βαθµό 
κληρονοµιά του καθορισµού των πρώτων δηµοσιονοµικών προοπτικών και αυτών που 
ακολούθησαν. Έχουν διαρθρωθεί σε 8 τοµείς δαπανών, οι οποίοι γίνονται 11 όταν 
ληφθούν υπόψη και οι υποτοµείς. Το κλείδωµα των πόρων σε µεγάλο αριθµό τοµέων 
και υποτοµέων καθιστά το σύστηµα άκαµπτο και µπορεί να εµποδίσει την κατάλληλη 
προσαρµογή και την αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων για την επίτευξη των 
πολιτικών στόχων της Ένωσης, και κατ’ αυτό τον τρόπο να εµποδίσει τον απώτερο 
στόχο που είναι να υπάρχουν διαθέσιµα µέσα του προϋπολογισµού για την υλοποίηση 
ενός στόχου πολιτικής.  
Ο πιο περιορισµένος αριθµός τοµέων του προϋπολογισµού, όχι µόνο θα 
αντικατοπτρίζει τους ευρείς στόχους πολιτικής, αλλά και θα παρέχει το αναγκαίο 
περιθώριο ελιγµών για εξελίξεις που δεν είναι πάντα δυνατό να προβλεφθούν 
επακριβώς πολλά έτη πριν. Για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013, η Επιτροπή 
προτείνει 5 κύριους τοµείς δαπανών, οι οποίοι εµφαίνονται στον πίνακα του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου (βλ. παράρτηµα Ι).  

(5) Τέλος, προτείνεται να περιληφθεί στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό µέσο 
αλληλεγγύης και άµεσης αντίδρασης, για λόγους δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και 
διαφάνειας. Η δηµιουργία του προκατόχου του, δηλαδή του Ταµείου Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός του δηµοσιονοµικού πλαισίου απέδειξε ότι, ελλείψει 
επαρκούς ευελιξίας εντός των δηµοσιονοµικών προοπτικών, σε περίπτωση ανάγκης οι 
λύσεις βρίσκονταν έξω απ’ αυτές. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό το µέσο παραµένει 
αναγκαίο, αλλά προτείνει να ενταχθεί πλήρως στο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο.  

Επιπτώσεις στον κανονισµό που αφορά τη δηµοσιονοµική πειθαρχία  

Η εµπειρία από την εκτέλεση των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2000-2006 έδειξε ότι δεν 
υπάρχει πλέον ανάγκη διατήρησης της γεωργικής κατευθυντήριας γραµµής που προβλέπεται 
στον κανονισµό του Συµβουλίου αριθ. 2040/2000 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, καθώς οι 
γεωργικές δαπάνες έχουν ήδη περιοριστεί µε ανώτατα όρια καθορισµένα µέχρι το 2013. Οι 
λοιπές διατάξεις που αφορούν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία για τη γεωργία θα διατηρηθούν 
και θα ενισχυθούν µε τον προτεινόµενο νέο κανονισµό (άρθρα 18 έως 20) για τη 
χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Με τη µετάβαση από τις παρεµβάσεις στην 
αγορά προς τις άµεσες ενισχύσεις στους γεωργούς και τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης, οι 
γεωργικές δαπάνες κατέστησαν επίσης περισσότερο προβλέψιµες.  
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Το νοµισµατικό αποθεµατικό δεν υφίσταται πλέον και οι συνηµµένες προτάσεις ανανέωσης 
της διοργανικής συµφωνίας δεν θα απαιτούν πλέον ειδικές διατάξεις σχετικά µε τα 
αποθεµατικά για τις εξωτερικές δράσεις και την έκτακτη βοήθεια.  

Υπό τους όρους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανονισµός του Συµβουλίου αριθ. 
2040/2000 πρέπει να καταργηθεί. Η Επιτροπή θα προτείνει συνεπώς σε εύθετο χρόνο την 
κατάλληλη νοµική πράξη.  

Προσανατολισµοί για τη διοργανική συνεργασία κατά τη διαδικασία του 
προϋπολογισµού 

Οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο µέρος ΙΙ αποβλέπουν στη βελτίωση της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισµού. Οι περισσότερες από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν από 
τη δηµοσιονοµική πρακτική ή από προγενέστερες συµφωνίες και δηλώσεις. Έχουν 
επικαιροποιηθεί σε συνάρτηση µε το νέο δηµοσιονοµικό κανονισµό1. Τα παραρτήµατα I έως 
IV αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της προτεινόµενης νέας συµφωνίας.  

∆οµή και κατάταξη των δαπανών  

Το παράρτηµα III προβλέπει επικαιροποίηση της κατάταξης των δαπανών µεταξύ 
υποχρεωτικών και µη υποχρεωτικών δαπανών στο πλαίσιο της νέας δοµής ανά τοµέα. 
∆ιατηρείται η διάταξη που προβλέπει ότι τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό 
αρχής καθορίζουν την κατάταξη νέων θέσεων του προϋπολογισµού κατά τη διαδικασία 
ετήσιας συνεννόησης. 

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις σε νοµοθετικές πράξεις  

Η αρχή που ορίστηκε στην κοινή δήλωση της 6ης Μαρτίου 1995 και η οποία περιλήφθηκε στο 
σηµείο 33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 διατηρείται· σύµφωνα µε την αρχή 
αυτή, τα όργανα αναλαµβάνουν να συµµορφωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 
προϋπολογισµού µε τα ποσά αναφοράς που θεσπίστηκαν κατά τη νοµοθετική διαδικασία 
συναπόφασης. Ωστόσο η διαδικασία συναπόφασης επεκτάθηκε τακτικά από το 1995 και εξής 
και οι αυστηρές διατάξεις σχετικά µε τα ποσά αναφοράς επιβάλλουν ολοένα και βαρύτερους 
περιορισµούς στη δηµοσιονοµική πολιτική. Συνεπώς η Επιτροπή προτείνει να διαθέτει η 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και η Επιτροπή, κατά την κατάρτιση του προσχεδίου 
προϋπολογισµού της, περιθώριο ελιγµών µέσω της δυνατότητας απόκλισης από τα ποσά αυτά 
εντός ορισµένου ορίου (5%).  

Συµπέρασµα  

Η διοργανική συµφωνία για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας 
του προϋπολογισµού αποδείχθηκε αποτελεσµατικό εργαλείο για τη διατήρηση της ετήσιας 
πρακτικής του προϋπολογισµού εντός συµφωνηµένου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. 
Η ανανέωσή της θα πρέπει να χρησιµεύσει ως δυνατότητα επικαιροποίησης και 
απλούστευσης των διαφόρων υφιστάµενων συµφωνιών και κοινών δηλώσεων που αφορούν 
τα θέµατα του προϋπολογισµού. Τέλος, η συµφωνία αυτή αποβλέπει στη βελτίωση των 
µέτρων ευελιξίας και διαφάνειας, προκειµένου να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία µεταξύ 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και αποτελεσµατικής κατανοµής των πόρων.  

                                                 
1 ΕΕ L 248, της 16.9.2002, σ. 1.  
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Σχέδιο  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  

της […] 

µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη 
βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού  

Σηµ.: λόγω της πιθανής έναρξης ισχύος του Συντάγµατος κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από τις επόµενες 
δηµοσιονοµικές προοπτικές, ο όρος «πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο» αντικαθιστά τον όρο «δηµοσιονοµικές προοπτικές» στο 
παρόν σχέδιο  
Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στις µεταβολές που έγιναν σε σχέση µε το κείµενο της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 
1999.  

Κείµενο της ∆ΟΣ Παρατηρήσεις 
1. Η παρούσα συµφωνία που συνήφθη ανάµεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και την Επιτροπή, τα οποία καλούνται εφεξής «όργανα», έχει ως 
αντικείµενο την εφαρµογή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και τη βελτίωση της 
διεξαγωγής της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού, καθώς και τη διοργανική 
συνεργασία στον τοµέα του προϋπολογισµού. 

 

2. Στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, η δηµοσιονοµική πειθαρχία έχει σφαιρικό 
χαρακτήρα. Ισχύει για όλες τις δαπάνες και δεσµεύει όλα τα όργανα που έχουν σχέση 
µε την εφαρµογή της, για όλη τη διάρκεια της παρούσας συµφωνίας. 

 

3. Η παρούσα συµφωνία δεν επηρεάζει τις αντίστοιχες αρµοδιότητες των διαφόρων 
οργάνων σε θέµατα προϋπολογισµού, όπως αυτές ορίζονται από τις συνθήκες. Όταν η 
παρούσα συµφωνία παραπέµπει στο παρόν σηµείο, το Συµβούλιο αποφασίζει µε 
ειδική πλειοψηφία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την πλειοψηφία των µελών του 
και των τριών πέµπτων των ψηφισάντων, σύµφωνα µε τους κανόνες ψηφοφορίας που 
ορίζονται στο άρθρο 272 παράγραφος 9 πέµπτο εδάφιο της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στο εξής «Συνθήκη ΕΚ»). 
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Κείµενο της ∆ΟΣ Παρατηρήσεις 
4. Οποιαδήποτε τροποποίηση των διατάξεων της παρούσας συµφωνίας απαιτεί τη 
συγκατάθεση όλων των οργάνων που συµµετέχουν σε αυτήν. Οι τροποποιήσεις στο 
πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες που έχουν 
προβλεφθεί, για τον σκοπό αυτό, στην παρούσα συµφωνία. 

 

5. Η παρούσα συµφωνία αποτελείται από δυο µέρη:  
- το µέρος Ι αφορά τον καθορισµό και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου2 2007-2013 και εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια του εν λόγω 
δηµοσιονοµικού πλαισίου,  
- το µέρος II αφορά τη βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας κατά τη διαδικασία του 
προϋπολογισµού. 

Τροποποίηση: διάρκεια του πολυετούς 
δηµοσιονοµικού πλαισίου 

6. Η Επιτροπή θα υποβάλλει, κάθε φορά που κρίνει απαραίτητο και εν πάση 
περιπτώσει ταυτόχρονα µε οποιαδήποτε πρόταση για νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο που 
υποβάλλεται κατ' εφαρµογή του σηµείου 29, έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας 
συµφωνίας συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από προτάσεις τροποποιήσεων. 

 

7. Η παρούσα συµφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007. Η παρούσα 
συµφωνία αντικαθιστά, µε ισχύ από την ίδια ηµεροµηνία: 
– τη διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση 
της διαδικασίας του προϋπολογισµού3, 

Τροποποιήσεις: 
Επικαιροποίηση και απλούστευση. 

                                                 
2 Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο αναφέρεται επίσης και ως «δηµοσιονοµικό πλαίσιο» στην παρούσα συµφωνία. 
3 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1. Αυτή η διοργανική συµφωνία αντικατέστησε ήδη και κατάργησε τις ακόλουθες πράξεις : 
 - την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 1982, όσον αφορά διάφορα µέτρα προκειµένου να 

διασφαλιστεί καλύτερη λειτουργία της διαδικασίας του προϋπολογισµού, ΕΕ C 194, της 28.7.1982, σ. 1. 
 - τη διοργανική συµφωνία της 29ης Οκτωβρίου 1993 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική 

πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού, ΕΕ C 331, της 7.12.1993, σ. 1. 
 - τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 1995 σχετικά µε την εγγραφή δηµοσιονοµικών διατάξεων 

στις νοµοθετικές πράξεις, ΕΕ C 102, της 4.4.1996, σ. 4. 
 - την κοινή δήλωση της 12ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τη βελτίωση της ενηµέρωσης της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σχετικά µε τις συµφωνίες 

αλιείας, ΕΕ C 20, της 20.1.1997, σ. 109. 
 - τη διοργανική συµφωνία της 16ης Ιουλίου 1997 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διατάξεις 

σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ΕΕ C 286, της 22.9.1997, σ. 80. 
 - τη διοργανική συµφωνία της 13ης Οκτωβρίου 1998 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τις νοµικές βάσεις 

και την εκτέλεση του προϋπολογισµού, ΕΕ C 344, της 12.11.1998, σ. 1. 
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Κείµενο της ∆ΟΣ Παρατηρήσεις 

– τη διοργανική συµφωνία της 7ης Νοεµβρίου 2002 µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του 
Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συµπληρώνει τη διοργανική 
συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999 για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της 
διαδικασίας του προϋπολογισµού4. 

 

                                                 
4 ΕΕ C 283, της 20.11.2002, σ. 1. 
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ΜΕΡΟΣ I – ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007-2013:  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Α. Το περιεχόµενο και η σηµασία του δηµοσιονοµικού πλαισίου  

8. Ο πίνακας του δηµοσιονοµικού πλαισίου 2007-2013 που περιέχεται στο παράρτηµα 
Ι, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας. Αποτελεί το πλαίσιο 
αναφοράς της διοργανικής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Το περιεχόµενό του είναι 
σύµφωνο µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου […] της […]. 

 

9. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει, µεσοπρόθεσµα, την οµαλή 
εξέλιξη, ανά µεγάλες κατηγορίες, των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στα 
όρια των ιδίων πόρων. 

 

10. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013 καθορίζει, για καθένα από τα έτη και για 
κάθε τοµέα ή υποτοµέα, τα ποσά δαπανών σε πιστώσεις για αναλήψεις 
υποχρεώσεων. Καθορίζονται επίσης ετήσια συνολικά ποσά δαπανών σε πιστώσεις για 
αναλήψεις υποχρεώσεων και σε πιστώσεις για πληρωµές.
Όλα αυτά τα ποσά εκφράζονται σε τιµές 2004.  
Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο δεν λαµβάνει υπόψη τις γραµµές του προϋπολογισµού οι 
οποίες χρηµατοδοτούνται µε έσοδα για ειδικό προορισµό κατά την έννοια του άρθρου 
18 του δηµοσιονοµικού κανονισµού της 25ης Ιουνίου 2002 που εφαρµόζεται στο γενικό 
προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5 (εφεξής "δηµοσιονοµικός 
κανονισµός"). 

Τροποποιήσεις: 
- Γενική επικαιροποίηση 
- § 4 διαγράφεται (κενή): δεν 
προτείνεται ειδικός τοµέας για τις 
προενταξιακές δαπάνες. 
- §5 διαγράφεται: η παράγραφος αυτή 
δεν ισχύει πλέον εφόσον η Επιτροπή 
προτείνει να ενταχθεί το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Ανάπτυξης στο δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο.. 
- §6: ∆ιαγραφή της αναφοράς στην 
γεωργική κατευθυντήρια γραµµή (βλ. 
ανωτέρω την αιτιολογική έκθεση). 
- Για τις προσαρµογές που αφορούν 
ειδικούς τοµείς, βλ. κατωτέρω το σηµείο 
15. 

                                                 
5 ΕΕ L 248, της 16.09.2002, σ. 1. 
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11. Τα όργανα αναγνωρίζουν ότι καθένα από τα ποσά που καθορίζονται σε απόλυτες 
τιµές από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013 αντιπροσωπεύει ένα ετήσιο ανώτατο 
όριο δαπανών για το γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Υπό την 
επιφύλαξη ενδεχόµενων τροποποιήσεων αυτών των ανώτατων ορίων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία, τα όργανα αναλαµβάνουν την 
υποχρέωση να ασκούν τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους κατά τρόπον ώστε να τηρούν 
τα διάφορα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας του 
προϋπολογισµού και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του οικείου οικονοµικού 
έτους. 

§2 διαγράφεται (κενή): δεν προτείνεται 
κανένας ειδικός τοµέας για τις 
προενταξιακές δαπάνες στο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013.  

12. Τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής συµφωνούν ότι θα 
δεχτούν, κατά τη διάρκεια του δηµοσιονοµικού πλαισίου 2007-2013, τα ανώτατα 
ποσοστά αύξησης των µη υποχρεωτικών δαπανών οι οποίες θα προκύψουν από τους 
προϋπολογισµούς που καταρτίζονται εντός των ανωτάτων ορίων του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου.  
Mεριµνώντας για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση, τα όργανα φροντίζουν να 
αφήνουν, στο µέτρο του δυνατού, κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού και την 
έγκρισή του, επαρκή διαθέσιµα περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια των διαφόρων 
τοµέων. 
13. Η δηµοσιονοµική υλοποίηση κάθε πράξης εκδιδόµενης µε τη διαδικασία 
συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και κάθε πράξης 
του Συµβουλίου, που υπερβαίνει τις διαθέσιµες στον προϋπολογισµό πιστώσεις ή τα 
κονδύλια του δηµοσιονοµικού πλαισίου, όπως προβλέπονται στο σηµείο 11, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνον όταν έχει τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός και, ενδεχοµένως, 
έχει αναθεωρηθεί κατάλληλα το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
που προβλέπεται για καθεµιά από τις περιπτώσεις αυτές. 

Τροποποιήσεις: 
- § 2: η ειδική φύση του τοµέα 2 στο 
Ατζέντα 2000, που κάλυπτε µόνο εκ 
των προτέρων καταλογισθείσες 
δαπάνες, δεν υφίσταται πλέον. Οι 
πιστώσεις για τις διαρθρωτικές 
ενέργειες εγγράφονται κυρίως στον 
τοµέα 1β, που καλύπτει επίσης µη εκ 
των προτέρων καταλογισθείσες 
δαπάνες. 
- § 3 διαγράφεται: η αντίστοιχη διάταξη 
έχει εισαχθεί στο Μέρος II, Άρθρο 39. 

14. Για καθένα από τα έτη που καλύπτονται από το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το σύνολο 
των αναγκαίων πιστώσεων για πληρωµές, µετά την ετήσια προσαρµογή και 
λαµβανοµένων υπόψη των προσαρµογών και αναθεωρήσεων που έχουν 
µεσολαβήσει, δεν µπορεί να οδηγήσει σε ποσοστό πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων 
πόρων υψηλότερο από το ανώτατο όριο που ισχύει γι' αυτούς τους ιδίους πόρους.
Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής 
αποφασίζουν, σύµφωνα µε το σηµείο 3 της παρούσας συµφωνίας, για τις αναγκαίες 
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µειώσεις των ανώτατων ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου προκειµένου να 
εξασφαλίσουν την τήρηση του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στους ιδίους πόρους. 

Β. Η ετήσια προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου 

Τεχνική προσαρµογή 
15. Κάθε έτος, η Επιτροπή, πριν από τη διαδικασία του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους n+1, προβαίνει στην ακόλουθη τεχνική προσαρµογή του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου, σε συνάρτηση µε την εξέλιξη του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήµατος (ΑΕΕ) και των τιµών:  
α) επανεξέταση, µε τις τιµές του έτους n+1, των ανώτατων ορίων και των ποσών των 
πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και των πιστώσεων για πληρωµές·  
β) υπολογισµός του εναποµένοντος περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων.  
Η Επιτροπή προβαίνει στην εν λόγω τεχνική προσαρµογή µε βάση τα πιο πρόσφατα 
διαθέσιµα οικονοµικά δεδοµένα και προβλέψεις. Ωστόσο, η τεχνική προσαρµογή για 
την κοινή γεωργική πολιτική (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων και Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης), τα διαρθρωτικά ταµεία του τοµέα 1β, το 
ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας θα γίνει µε βάση αποπληθωριστή 
ποσοστού 2 % ετησίως.  
Τα αποτελέσµατα της προσαρµογής αυτής καθώς και οι βασικές οικονοµικές 
προβλέψεις ανακοινώνονται στα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό 
αρχής.  
Άλλη τεχνική προσαρµογή δεν γίνεται µεταγενέστερα για το συγκεκριµένο έτος, ούτε 
κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ούτε ως εκ των υστέρων διόρθωση κατά τη 
διάρκεια των επόµενων ετών. 

Παρατηρήσεις και τροποποιήσεις: 
- § 2: επικαιροποίηση της διαδικασίας 
τεχνικής προσαρµογής σύµφωνα µε τα 
νέα ονόµατα των γεωργικών και 
διαρθρωτικών προγραµµάτων. 
- §2: ο αποπληθωριστής 2% 
διατηρείται. 
- § 3 διαγράφεται. Η δυνατότητα 
αναθεώρησης της βάσης τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής καταργείται. 

Προσαρµογή που συνδέεται µε τους όρους εκτέλεσης  
16. Παράλληλα µε την ανακοίνωση της τεχνικής προσαρµογής του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου, η Επιτροπή υποβάλλει, στα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό 
αρχής, την πρόταση προσαρµογής του συνολικού ποσού των πιστώσεων για 
πληρωµές που κρίνει απαραίτητες, λαµβανοµένων υπόψη των όρων εκτέλεσης, για 
την εξασφάλιση οµαλής εξέλιξης σε σχέση µε τις πιστώσεις για αναλήψεις 
υποχρεώσεων. 
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Επικαιροποίηση των προβλέψεων για τις πιστώσεις πληρωµών µετά το 2013 

17. Το 2010, η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τις προβλέψεις για τις πιστώσεις 
πληρωµών µετά το 2013. Αυτή η επικαιροποίηση θα λάβει υπόψη την πραγµατική 
εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού για αναλήψεις υποχρεώσεων και των 
πιστώσεων για πληρωµές καθώς και τις προβλέψεις εκτέλεσης. Επίσης θα λάβει 
υπόψη τους κανόνες που έχουν οριστεί προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι πιστώσεις 
πληρωµών εξελίσσονται οµαλά σε σύγκριση µε τις πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων και µε τις προβλέψεις που αφορούν το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα 
(ΑΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Τροποποιήσεις: 
- Το σηµείο 17 καταργείται. Η σχετική 
διάταξη είναι άχρηστη αν, όπως 
προβλέπεται, το δηµοσιονοµικό πλαίσιο 
και οι αντίστοιχες βασικές πράξεις 
θεσπιστούν το 2005. Αντί του σηµείου 
αυτού προτείνεται δήλωση 
(περιλαµβάνεται στο τέλος του 
παρόντος εγγράφου). 

Προσαρµογή που συνδέεται µε τα υπερβολικά δηµόσια ελλείµµατα 

18. Αν η διαδικασία υπερβολικού δηµόσιου ελλείµµατος οδηγεί σε αναστολή των 
δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων που αφορούν το Ταµείο Συνοχής, το Συµβούλιο µπορεί 
να αποφασίσει, ταυτόχρονα µε την άρση της εν λόγω αναστολής, τη µεταφορά των 
ανασταλεισών δεσµεύσεων στα επόµενα οικονοµικά έτη. Οι ανασταλείσες δεσµεύσεις 
του έτους n δεν µπορούν να επανεγγραφούν στον προϋπολογισµό πέραν από το 
οικονοµικό έτος n+1. Το Συµβούλιο αποφασίζει βάσει πρότασης της Επιτροπής και 
σύµφωνα µε τις κατάλληλες διατάξεις του βασικού κανονισµού. 

Νέο σηµείο 18 συνδεόµενο µε την 
πρόταση νέου κανονισµού για το Ταµείο 
Συνοχής και τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείµµατος, και ιδίως τις κυρώσεις που 
αφορούν τις πιστώσεις για αναλήψεις 
υποχρεώσεων του Ταµείου Συνοχής. 

19. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφασίζουν επί των προτάσεων 
αυτών, πριν από την 1η Μαΐου του έτους n, σύµφωνα µε το σηµείο 3 της παρούσας 
συµφωνίας. 

 

Γ. Η αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου 
20. Ανεξάρτητα από την τακτική προσαρµογή είτε σε τεχνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο 
όρων εκτέλεσης, το δηµοσιονοµικό πλαίσιο µπορεί να αναθεωρηθεί, µετά από 
πρόταση της Επιτροπής, για να αντιµετωπισθούν καταστάσεις που δεν είχαν 
προβλεφθεί αρχικά, τηρουµένου του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων. 

 

21. Κατά γενικό κανόνα, µια τέτοια πρόταση αναθεώρησης πρέπει να υποβάλλεται και 
να εγκρίνεται πριν από την έναρξη της διαδικασίας του προϋπολογισµού για το 
οικονοµικό έτος ή το πρώτο από τα οικονοµικά έτη τα οποία αφορά η αναθεώρηση 
αυτή.  

Επικαιροποίηση: το Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν (ΑΕΠ) αντικαταστάθηκε από το 
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα (ΑΕΕ) 
από την έναρξη ισχύος της νέας 
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Η αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου µέχρι ποσοστού 0,03 % του ΑΕΕ της 
Κοινότητας εντός του περιθωρίου για απρόβλεπτα εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των 
δύο σκελών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής που αποφασίζουν σύµφωνα 
µε το σηµείο 3.  
Οποιαδήποτε αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου πέραν του 0,03 % του ΑΕΕ 
της Κοινότητας εντός του περιθωρίου για απρόβλεπτα εγκρίνεται µε κοινή απόφαση 
των δύο σκελών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, από τα οποία το 
Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα. 

απόφασης για το σύστηµα των ιδίων 
πόρων (ΕΕ L 253/42 της 7.10.2000). 

22. Με την επιφύλαξη του σηµείου 39, τα όργανα εξετάζουν τις δυνατότητες 
επαναδιάθεσης των δαπανών µεταξύ των προγραµµάτων που περιλαµβάνονται στον 
τοµέα τον οποίο αφορά η αναθεώρηση, µε βάση, ιδίως, την αναµενόµενη 
υποαπορρόφηση των πιστώσεων. Ο επιδιωκόµενος στόχος θα πρέπει να είναι η 
αποδέσµευση, τηρουµένου του ανώτατου ορίου του σχετικού τοµέα, ενός σηµαντικού 
ποσού, σε απόλυτες τιµές και σε ποσοστό της προβλεπόµενης νέας δαπάνης.  
Τα όργανα εξετάζουν τις δυνατότητες αντιστάθµισης της αύξησης του ανώτατου ορίου 
ενός τοµέα µε τη µείωση του ανώτατου ορίου ενός άλλου τοµέα.  
Η αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου ως προς τις υποχρεωτικές δαπάνες δεν 
µπορεί να οδηγεί σε µείωση του διαθέσιµου ποσού για τις µη υποχρεωτικές δαπάνες.
Κάθε αναθεώρηση πρέπει να εξασφαλίζει τη διατήρηση οµαλής σχέσης µεταξύ 
αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωµών. 

Επικαιροποίηση: 
§ 3 καταργείται (κενό): δεν προτείνεται 
τοµέας για τις προενταξιακές δαπάνες 
στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο 2007-2013. 

∆. Οι συνέπειες της έλλειψης κοινής απόφασης σχετικά µε την προσαρµογή ή 
την αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου 

23. Ελλείψει κοινής απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε οποιαδήποτε προσαρµογή ή αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού πλαισίου 
που προτείνεται από την Επιτροπή, τα ποσά που έχουν καθοριστεί προηγουµένως 
µετά την ετήσια τεχνική προσαρµογή εξακολουθούν να ισχύουν, ως ανώτατα όρια 
δαπανών, για το σχετικό οικονοµικό έτος. 
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Ε. Αποθεµατικό Επείγουσας Βοήθειας 

24. Το αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας περιλαµβάνεται στον τοµέα 4 «η ΕΕ ως 
παγκόσµιος εταίρος» του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Το αποθεµατικό αυτό εγγράφεται 
στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως πρόβλεψη.  
Το αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας έχει ως στόχο να επιτρέπει την ταχεία 
αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών βοήθειας σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων 
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, 
κατά προτεραιότητα για δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αλλά και για την πολιτική 
διαχείριση κρίσεων και για λόγους προστασίας, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Το 
ετήσιο ποσό του καθορίζεται σε 221 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιµές για όλη τη διάρκεια 
του δηµοσιονοµικού πλαισίου.  
Όταν κρίνει ότι είναι ανάγκη να χρησιµοποιηθεί το αποθεµατικό αυτό, η Επιτροπή 
υποβάλλει, στα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, πρόταση 
µεταφοράς από το αποθεµατικό στις αντίστοιχες γραµµές του προϋπολογισµού.  
Πριν από οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής για τη µεταφορά πιστώσεων από το 
αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας πρέπει, ωστόσο, να εξετάζονται οι δυνατότητες 
επαναδιάθεσης των πιστώσεων.  
Ταυτόχρονα µε την πρόταση µεταφοράς, η Επιτροπή αρχίζει διαδικασία τριµερών 
συσκέψεων, ενδεχοµένως µε απλουστευµένη µορφή, προκειµένου να επιτύχει τη 
συµφωνία των δύο σκελών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σχετικά µε την 
ανάγκη να χρησιµοποιηθεί το αποθεµατικό και µε το απαιτούµενο ποσό. Οι µεταφορές 
πιστώσεων πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού6. 

Τροποποιήσεις και απλούστευση: 
- § 1(α): κενή. Το νοµισµατικό 
αποθεµατικό προβλεπόταν µόνο µέχρι 
το 2002. 
- § 1(β): διαγραφή της αναφοράς στο 
αποθεµατικό για εγγύηση δανείων προς 
τις τρίτες χώρες. Η Επιτροπή θα 
προτείνει νέο µηχανισµό σύµφωνα µε 
τον οποίο οι αναγκαίες πιστώσεις για 
την τροφοδότηση του ταµείου 
εγγυήσεων θα εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό χωρίς ειδική πρόβλεψη 
για την σχετική πρόσκληση καταβολής 
πόρων. 
- §1: το αποθεµατικό επείγουσας 
βοήθειας παραµένει στο εξής το µόνο 
αποθεµατικό και εγγράφεται στο τοµέα 
4. Το πεδίο εφαρµογής του διευρύνεται 
στην πολιτική διαχείριση κρίσεων και το 
ποσό του προσαρµόζεται σε τιµές του 
2004 (όλα τα ποσά του προτεινόµενου 
δηµοσιονοµικού πλαισίου εκφράζονται 
σε σταθερές τιµές (τιµές 2004).  
- § 2-5: η διαδικασία κινητοποίησης του 
αποθεµατικού αναπροσαρµόζεται 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη ο νέος 
δηµοσιονοµικός κανονισµός. 
Εφόσον είναι αναγκαίο, οι ενδεχόµενες 
πρόσθετες ανάγκες για τη 
χρησιµοποίηση αυτού του 
αποθεµατικού θα µπορούσαν να 
καλυφθούν είτε µε µεταφορές 
πιστώσεων από άλλες επιχειρησιακές 

                                                 
6 ΕΕ L 248, της 16.9.2002, σ. 1. 
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γραµµές του προϋπολογισµού είτε µε 
διορθωτικό προϋπολογισµό για τη 
χρησιµοποίηση του διαθέσιµου 
περιθωρίου. 

ΣΤ. Ευρωπαϊκό Μέσο Αλληλεγγύης και Άµεσης Αντίδρασης  
25. Ένα ευρωπαϊκό µέσο αλληλεγγύης και άµεσης αντίδρασης, καλούµενο στο εξής 
«το µέσο αλληλεγγύης», περιλαµβάνεται στο τοµέα 3 «Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια 
και δικαιοσύνη» και προορίζεται για την ταχεία χρηµατοοικονοµική ενίσχυση σε 
περίπτωση σοβαρών καταστροφών που συµβαίνουν στο έδαφος κράτους µέλους ή 
υποψήφιας χώρας, σύµφωνα µε τον ορισµό της οικείας βασικής πράξης. Το ετήσιο 
ανώτατο όριο των διαθέσιµων πιστώσεων για το µέσο αλληλεγγύης ανέρχεται σε 1 
δισεκατ. ευρώ. Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, παραµένει διαθέσιµο τουλάχιστον το ένα 
τέταρτο του ετήσιου ποσού προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες που προκύπτουν 
µέχρι το τέλος του έτους.  
Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του µέσου αλληλεγγύης όπως αυτές 
ορίζονται στην σχετική βασική πράξη, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
χρησιµοποίησής του. Η απόφαση χρησιµοποίησης του µέσου αλληλεγγύης λαµβάνεται 
από κοινού από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σύµφωνα 
µε το σηµείο 3.  
Ταυτόχρονα µε την πρόταση απόφασης, για τη χρησιµοποίηση του µέσου 
αλληλεγγύης, η Επιτροπή αρχίζει διαδικασία τριµερών συσκέψεων, ενδεχοµένως µε 
απλουστευµένη µορφή, προκειµένου να επιτύχει τη συµφωνία των δύο σκελών της 
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σχετικά µε την ανάγκη να χρησιµοποιηθεί το 
µέσο αλληλεγγύης και µε το απαιτούµενο ποσό.  

Νέο σηµείο: 
Το σηµείο 25 βασίζεται στην τρέχουσα 
∆ΟΣ της 7ης Νοεµβρίου 2002 για το 
Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΤΑΕΕ) και ενσωµατώνει και 
την πρόταση της Επιτροπής για την 
µετατροπή του ΤΑΕΕ σε µέσο 
αλληλεγγύης και άµεσης αντίδρασης.  

Ζ. Ευελιξία επαναδιάθεσης  
26. Η ευελιξία επαναδιάθεσης, µε ετήσιο ανώτατο όριο 200 εκατ. ευρώ, προορίζεται να 
επιτρέψει τη χρηµατοδότηση, για δεδοµένο οικονοµικό έτος και µέχρι το αναφερόµενο 
ποσό, δαπανών οι οποίες έχουν προσδιοριστεί σαφώς και δεν µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν εντός των διαθέσιµων ανωτάτων ορίων ενός ή περισσότερων άλλων 
τοµέων.  
Η ευελιξία αυτή επιτρέπει την περιορισµένη επανδιάθεση µεταξύ τοµέων, µε τήρηση 
των συνολικών ετήσιων ανωτάτων ορίων και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
σηµείου 39.  

Τροποποίηση: 
Η νέα ευελιξία επαναδιάθεσης 
αντικαθιστά το ισχύον σήµερα µέσο 
ευελιξίας, όπως προτείνεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 
10.2.2004 Οικοδόµηση του κοινού µας 
µέλλοντος [COM(2004) 101 τελικό]. 
Η ευελιξία αυτή επιτρέπει την 
περιορισµένη επαναδιάθεση µεταξύ 
τοµέων, µε παράλληλη τήρηση των 
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Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τη χρησιµοποίηση της ευελιξίας επαναδιάθεσης 
αφού εξετάσει όλες τις δυνατότητες επαναδιάθεσης των πιστώσεων κάτω από τον 
τοµέα για τον οποίο απαιτούνται πρόσθετες δαπάνες. 
Η πρόταση µπορεί να υποβληθεί για δεδοµένο οικονοµικό έτος κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας του προϋπολογισµού. Η πρόταση της Επιτροπής θα περιληφθεί στο 
προσχέδιο προϋπολογισµού ή θα συνοδεύεται, σύµφωνα µε το δηµοσιονοµικό 
κανονισµό, από το κατάλληλο δηµοσιονοµικό µέσο.  
Η απόφαση χρησιµοποίησης της ευελιξίας επαναδιάθεσης θα λαµβάνεται από κοινού 
από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σύµφωνα µε το σηµείο 
3. Η συµφωνία αυτή επιτυγχάνεται µέσω της διαδικασίας συνεννοήσεων που 
προβλέπεται στο µέρος ΙΙ, τµήµα Α και παράρτηµα ΙΙ της παρούσας συµφωνίας.  

συνολικών ανωτάτων ορίων. Οι εκ των 
προτέρων καταλογισθείσες δαπάνες 
αποκλείονται από αυτό το µέσο. 

H. Ταµείο προσαρµογής στην ανάπτυξη  

27. Ο υποτοµέας 1α ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
περιλαµβάνει πιστώσεις για το ταµείο προσαρµογής στην ανάπτυξη µε ανώτατο ετήσιο 
όριο 1 δισεκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό µπορεί να αυξηθεί όταν το επιτρέπει η κατάσταση, 
µε αναληφθείσες αλλά µη χρησιµοποιηθείσες πιστώσεις των δύο µέσων συνοχής 
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) κατ’ 
εφαρµογή του κανόνα 'N+2'7, µέχρι ανώτατου ετήσιου ορίου 1 δισεκατ.ευρώ. 
Σκοπός του ταµείου προσαρµογής στην ανάπτυξη είναι να αυξηθεί η ικανότητα 
ανταπόκρισης των δαπανών στη µεταβολή των περιστάσεων προκειµένου να 
βελτιστοποιηθεί η υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης και συνοχής µέσω των 
αναγκαίων προσαρµογών για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων που έχουν 
σηµαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Το ταµείο αυτό θα 
επιτρέψει επίσης στην Ένωση να αντιµετωπίζει κρίσεις που προέρχονται από διεθνείς 
οικονοµικές και εµπορικές εξελίξεις. Μετά την ετήσια αξιολόγηση της συντελεσθείσας 
προόδου κατά την υλοποίηση του χάρτη πορείας, η οποία πραγµατοποιείται κατά το 
εαρινό Συµβούλιο, το Ταµείο θα χρησιµοποιείται για την κάλυψη των κενών στην 
υλοποίηση των στόχων του χάρτη πορείας συµπληρώνοντας, εφόσον είναι αναγκαίο, 
τα προγράµµατα δαπανών στους υποτοµείς της ανταγωνιστικότητας ή της συνοχής, 
προτείνοντας επενδύσεις και δηµόσια στήριξη για τα σχέδια κλειδιά.  

Νέο σηµείο: 
- Το ταµείο προσαρµογής στην 
ανάπτυξη αποβλέπει στην αύξηση των 
πιστώσεων, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στο 
σχετικό κανονισµό, των υφιστάµενων 
µέσων και ενεργειών του τοµέα 1.  
- Προς το παρόν έχει εγγραφεί στον 
τοµέα 1α και πρέπει να χρησιµοποιείται 
για τη συµπλήρωση προγραµµάτων 
συνδεόµενων µε τη στρατηγική της 
Λισαβόνας, των οποίων οι πιστώσεις 
έχουν εγγραφεί κυρίως στον τοµέα 1α. 
 

                                                 
7 ΕΕ L 161/1 της 26.6.1999, άρθρο 31(2). 
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Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης των πιστώσεων του ταµείου 
προσαρµογής στην ανάπτυξη, η Επιτροπή θα υποβάλλει πρόταση για τη 
χρησιµοποίησή του. Η απόφαση χρησιµοποίησης του εν λόγω ταµείου θα λαµβάνεται 
από κοινού από τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σύµφωνα 
µε το σηµείο 3.  
Παράλληλα µε την υποβολή της πρότασης για µεταφορά πιστώσεων ή για απόφαση 
χρησιµοποίησης του ταµείου, η Επιτροπή αρχίζει διαδικασία τριµερών συσκέψεων, 
ενδεχοµένως µε απλουστευµένη µορφή, προκειµένου να επιτύχει τη συµφωνία των 
δύο σκελών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής σχετικά µε την ανάγκη να 
χρησιµοποιηθεί το ταµείο και µε το απαιτούµενο ποσό.  
Θ. Προσαρµογή του δηµοσιονοµικού πλαισίου σε συνάρτηση µε τη διεύρυνση 

28. Όταν η Ένωση διευρυνθεί µε την προσχώρηση νέων κρατών µελών κατά την 
περίοδο που καλύπτει το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, που αποφαίνονται µετά από πρόταση της Επιτροπής και σύµφωνα µε το 
σηµείο 3, θα προσαρµόσουν από κοινού το δηµοσιονοµικό πλαίσιο ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι ανάγκες δαπανών οι οποίες προκύπτουν από τα αποτελέσµατα των 
διαπραγµατεύσεων προσχώρησης. 

Η § 2 διαγράφεται (κενή): δεν 
προβλέπεται ειδικός πίνακας που να 
περιλαµβάνει πρόσθετες ανάγκες 
χρηµατοδότησης για την διεύρυνση 
κατά τη διάρκεια του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου 2007-2013.  

Ι. ∆ιάρκεια του δηµοσιονοµικού πλαισίου και συνέπειες της έλλειψης 
δηµοσιονοµικού πλαισίου  

29. Η Επιτροπή θα υποβάλει, πριν από την 1η Ιουλίου 2011, προτάσεις για νέο 
µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο. 
Ελλείψει συµφωνίας των δύο σκελών της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής για 
το νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, και εκτός ρητής καταγγελίας του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου από ένα από τα µέρη της παρούσας συµφωνίας, τα ανώτατα όρια για το 
τελευταίο έτος που καλύπτεται από το υφιστάµενο δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα 
προσαρµόζονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 15, ώστε τα ανώτατα όριά τους για το 
2013 να διατηρηθούν σε σταθερές τιµές. Σε περίπτωση που θα πραγµατοποιηθεί 
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το 2013, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, το 
επεκταθέν δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα προσαρµοστεί για να λάβει υπόψη τα 
αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης. 

Τροποποίηση: 
Η διάταξη αυτή έχει ως σκοπό να άρει 
τις τρέχουσες αµφιβολίες σχετικά µε τη 
συνοχή µεταξύ του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου και των συνθηκών 
προσχώρησης, µε γνώµονα την 
εµπειρία της τελευταίας διεύρυνσης. Σε 
περίπτωση που δεν θα συµφωνηθεί 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, θα πρέπει να 
είναι δυνατό να προσαρµοστούν τα 
επεκταθέντα ανώτατα όρια σε νέα 
διεύρυνση. 
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ΜΕΡΟΣ II ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α. Η διαδικασία διοργανικής συνεργασίας 

30. Τα όργανα συµφωνούν να θεσπίσουν µια διαδικασία διοργανικής συνεργασίας για 
τα θέµατα προϋπολογισµού. Οι λεπτοµέρειες για τη συνεργασία αυτή περιλαµβάνονται 
στο παράρτηµα II που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας. 

 

Β. Κατάρτιση του προϋπολογισµού 

31. Η Επιτροπή παρουσιάζει κάθε χρόνο, προσχέδιο προϋπολογισµού το οποίο 
αντιστοιχεί προς τις πραγµατικές ανάγκες χρηµατοδότησης της Κοινότητας.  
Λαµβάνει υπόψη:  
- ακριβείς προβλέψεις για τα διαρθρωτικά ταµεία οι οποίες παρέχονται από τα κράτη 
µέλη,  
- τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των πιστώσεων, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στενό 
συσχετισµό µεταξύ πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων και πιστώσεων για 
πληρωµές,  
- τις δυνατότητες ανάληψης νέων πολιτικών µέσω πιλοτικών σχεδίων ή/και νέων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών ή συνέχισης πολυετών δράσεων που λήγουν, αφού 
εκτιµήσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη βασικής πράξης κατά την έννοια του 
άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού κανονισµού,  
- την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οιαδήποτε αύξηση των δαπανών σε σχέση µε το 
προηγούµενο οικονοµικό έτος θα είναι σύµφωνη µε τις επιταγές της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας. 
Το προσχέδιο προϋπολογισµού θα συνοδεύεται από δελτία δραστηριότητας τα οποία 
περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 27 παράγραφος 3 και 
33 παράγραφος 2 σηµείο δ) του δηµοσιονοµικού κανονισµού (στόχοι, δείκτες και 
πληροφορίες αξιολόγησης). 

Προσθήκες: 
- § 1: νέα παύλα που υπενθυµίζει ότι 
είναι σηµαντικό να υπάρχουν ακριβείς 
προβλέψεις για την εξέλιξη των 
πιστώσεων πληρωµών όσον αφορά τα 
διαρθρωτικά ταµεία. Οι προβλέψεις 
αυτές παρέχονται από τα κράτη µέλη.  
- Νέα παράγραφος 2 για να ληφθούν 
υπόψη τα δελτία δραστηριότητας που 
συγκεντρώνουν τις προβλεπόµενες στο 
δηµοσιονοµικό κανονισµό πληροφορίες.
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32. Τα όργανα φροντίζουν να αποφεύγουν, στο µέτρο του δυνατού, την εγγραφή στον 
προϋπολογισµό γραµµών που αφορούν επιχειρησιακές δαπάνες τα ποσά των οποίων 
δεν είναι σηµαντικά.  
Τα δυο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής αναλαµβάνουν επίσης τη 
δέσµευση να λαµβάνουν υπόψη την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού, την οποία περιλαµβάνει η Επιτροπή στα προσχέδιά της, καθώς και 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισµού. 
Πριν από τη δεύτερη ανάγνωση του Συµβουλίου, η Επιτροπή αποστέλλει επιστολή 
στον πρόεδρο της επιτροπής προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε 
αντίγραφο στο άλλο σκέλος της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, η οποία 
περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις της για την δυνατότητα εκτέλεσης των τροπολογιών 
στο σχέδιο προϋπολογισµού που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη 
ανάγνωσή του. Τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής λαµβάνουν 
υπόψη τους τις παρατηρήσεις αυτές στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεννοήσεων που 
προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ.  
Με στόχο τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση και λόγω των επιπτώσεων που έχουν οι 
σηµαντικές µεταβολές της ονοµατολογίας του προϋπολογισµού, ως προς τους τίτλους 
και τα κεφάλαια, στις ευθύνες αναφοράς των υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά 
τη διαχείριση, τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής δεσµεύονται 
να συζητούν τις τυχόν σηµαντικές αλλαγές µε την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας συνεννοήσεων.  

Προσθήκες: 
- Η νέα § 2 αποβλέπει στην επίσηµη 
διατύπωση της πρακτικής που 
χρησιµοποιείται ήδη.  
- Η νέα § 3 συνδέεται µε την 
προηγούµενη και υπογραµµίζει το 
συσχετισµό µεταξύ χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εξασφάλισης ορισµένης σταθερότητας 
στην ονοµατολογία του 
προϋπολογισµού. 

Γ. Κατάταξη των δαπανών 
33. Τα όργανα θεωρούν ότι υποχρεωτικές δαπάνες είναι οι δαπάνες τις οποίες η 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή είναι υποχρεωµένη να εγγράψει στον 
προϋπολογισµό δυνάµει νοµικής δέσµευσης που αναλαµβάνεται βάσει των συνθηκών 
ή πράξεων που εκδίδονται δυνάµει αυτών. 

 

34. Για τις νέες γραµµές του προϋπολογισµού και αυτές των οποίων µεταβλήθηκε η 
νοµική βάση, το προσχέδιο προϋπολογισµού περιλαµβάνει πρόταση κατάταξης.  
Ελλείψει αποδοχής της προτεινόµενης κατάταξης στο προσχέδιο του 
προϋπολογισµού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα εξετάσουν την 
κατάταξη της αντίστοιχης γραµµής του προϋπολογισµού, στηριζόµενα στο παράρτηµα 
ΙΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας. Επιδιώκεται 
συµφωνία στο πλαίσιο της συνεννόησης που προβλέπεται στο παράρτηµα II. 
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∆. Το ανώτατο ποσοστό αύξησης των µη υποχρεωτικών δαπανών ελλείψει 
δηµοσιονοµικού πλαισίου  

35. Με την επιφύλαξη της πρώτης παραγράφου του σηµείου 12, τα όργανα 
συµφωνούν σχετικά µε τις ακόλουθες διατάξεις:  
α) Το αυτόνοµο "περιθώριο ελιγµού" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 272 παράγραφος 9 τέταρτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ, του οποίου το ποσό 
αντιστοιχεί στο ήµισυ του ανώτατου ποσοστού, εφαρµόζεται στο σχέδιο του 
προϋπολογισµού, όπως καταρτίζεται από το Συµβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, 
λαµβανοµένων υπόψη ενδεχοµένων διορθωτικών επιστολών στο εν λόγω σχέδιο. 
Η τήρηση του ανώτατου ποσοστού επιβάλλεται στον ετήσιο προϋπολογισµό, καθώς 
επίσης και στον (στους) συµπληρωµατικό(-ούς) ή/και διορθωτικό(-ούς) 
προϋπολογισµό(-ούς). Υπό την επιφύλαξη του καθορισµού νέου ποσοστού, το τµήµα 
του ανώτατου ποσού που ενδεχοµένως δεν χρησιµοποιήθηκε παραµένει διαθέσιµο για 
ενδεχόµενη χρησιµοποίηση στο πλαίσιο της εξέτασης ενός διορθωτικού ή/και 
συµπληρωµατικού σχεδίου προϋπολογισµού. 
β) Με την επιφύλαξη του στοιχείου α), αν κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού 
θεωρηθεί ότι για την ολοκλήρωσή της είναι απαραίτητος, για την αύξηση των µη 
υποχρεωτικών δαπανών, ο καθορισµός, µε κοινή συµφωνία, νέου ποσού για τις 
πιστώσεις πληρωµών ή/και ενός ποσού για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων - το 
δεύτερο αυτό ποσό µπορεί να είναι διαφορετικού επιπέδου από το πρώτο - τα όργανα 
προσπαθούν να επιτύχουν συµφωνία µεταξύ των δύο σκελών της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής κατά τη διαδικασία συνεννοήσεων που προβλέπεται στο 
παράρτηµα II. 

 

Ε. Η εγγραφή δηµοσιονοµικών διατάξεων στις νοµοθετικές πράξεις 
36. Οι νοµοθετικές πράξεις που αφορούν τα πολυετή προγράµµατα τα οποία 
θεσπίζονται µε τη διαδικασία συναπόφασης περιλαµβάνουν διάταξη στην οποία ο 
νοµοθέτης καθορίζει το χρηµατοδοτικό σύνολο του προγράµµατος.  
Το ποσόν αυτό αποτελεί, για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, προνοµιακή 
αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού.  
Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και η Επιτροπή, όταν υποβάλει το προσχέδιο 
προϋπολογισµού (ΠΣΠ) της, αναλαµβάνουν τη δέσµευση να µην αποκλίνουν από το 
ποσό αυτό κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 5%, µε εξαίρεση νέες αντικειµενικές και 

Προσθήκη: 
- Η προσθήκη στην § 3 είναι ουσιώδης 
προκειµένου να εισαχθεί κάποια 
ευελιξία στον ετήσιο προϋπολογισµό σε 
σύγκριση µε τα ποσά αναφοράς τα 
οποία εγκρίνονται µε συναπόφαση. 
Ωστόσο αυτή η ευελιξία πρέπει να 
περιορίζεται στο 5% προκειµένου να 
επιτρέπονται περιθωριακές 
προσαρµογές.  
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διαρκείς περιστάσεις οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο ρητής και σαφούς 
αιτιολόγησης, στην οποία θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα που έχουν 
προκύψει κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, ιδίως βάσει αξιολογήσεων.  
Αυτό το σηµείο δεν εφαρµόζεται στις πιστώσεις συνοχής οι οποίες εγκρίνονται µε τη 
διαδικασία της συναπόφασης και καταλογίζονται εκ των προτέρων από τα κράτη µέλη, 
οι οποίες περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικό σύνολο για ολόκληρη τη διάρκεια του 
προγράµµατος.  
37. Οι νοµοθετικές πράξεις που αφορούν πολυετή προγράµµατα τα οποία δεν 
υπάγονται σε διαδικασία συναπόφασης δεν περιλαµβάνουν ποσόν που κρίνεται 
αναγκαίο.  
Σε περίπτωση που το Συµβούλιο προτίθεται να εισαγάγει δηµοσιονοµική αναφορά, 
αυτή έχει χαρακτήρα ενδεικτικό της βούλησης του νοµοθέτη και δεν επηρεάζει τις 
αρµοδιότητες της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, όπως ορίζονται στη 
συνθήκη. Σχετική µνεία θα γίνεται σε κάθε πράξη που περιέχει τέτοια δηµοσιονοµική 
αναφορά.  
Εάν το εν λόγω ποσόν έχει αποτελέσει αντικείµενο συµφωνίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνεννόησης που προβλέπεται στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 1975(9), θα 
θεωρείται ποσόν αναφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 36 της παρούσας 
συµφωνίας.  

 

38. Το δηµοσιονοµικό δελτίο του άρθρου 28 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, εκφράζει 
σε δηµοσιονοµικά µεγέθη τους στόχους του προτεινόµενου προγράµµατος και 
περιλαµβάνει χρονοδιάγραµµα για τη διάρκεια του προγράµµατος. Οι πιστώσεις 
αναθεωρούνται, ενδεχοµένως, κατά την κατάρτιση του ΠΣΠ, λαµβάνοντας υπόψη την 
πορεία εκτέλεσης του προγράµµατος.  

 

39. Εντός των ανώτατων ποσοστών αύξησης των µη υποχρεωτικών δαπανών που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο του σηµείου 12, τα δυο σκέλη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τις χορηγήσεις σε 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπονται στους οικείους κανονισµούς 
για τις διαρθωτικές ενέργειες, την αγροτική ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 

Τροποποίηση: 

Μεταφέρεται από το σηµείο 12 
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ΣΤ. ∆απάνες σχετικές µε τις συµφωνίες αλιείας 

40. Τα όργανα συµφωνούν να χρηµατοδοτήσουν τις δαπάνες για τις συµφωνίες αλιείας 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
συµφωνίας. 

 

Ζ. Η χρηµατοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 

41. Για τις δαπάνες της ΚΕΠΠΑ που βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε το άρθρο 28 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα όργανα κάθε έτος προσπαθούν, στα πλαίσια της διαδικασίας συνεννόησης 
που προβλέπεται στο παράρτηµα II και µε βάση το προσχέδιο προϋπολογισµού που 
καταρτίζει η Επιτροπή, να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε το ποσό των 
επιχειρησιακών δαπανών που θα καταλογισθούν στον προϋπολογισµό των 
Κοινοτήτων και σχετικά µε την κατανοµή του ποσού αυτού µεταξύ των άρθρων του 
κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισµού, που προτείνονται στο τέταρτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου. Ελλείψει συµφωνίας, εξυπακούεται ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα εγγράψουν στον προϋπολογισµό το ποσό που 
περιέχεται στον προηγούµενο προϋπολογισµό ή αυτό που προτείνεται στο προσχέδιο 
προϋπολογισµού εάν αυτό είναι µικρότερο.  
Το συνολικό ποσό των επιχειρησιακών δαπανών ΚΕΠΠΑ εγγράφεται ολόκληρο σε ένα 
κεφάλαιο του προϋπολογισµού (ΚΕΠΠΑ), και κατανέµεται στα άρθρα του κεφαλαίου 
αυτού, όπως προτείνεται στο τέταρτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Το ποσό 
αυτό καλύπτει τις πραγµατικές προβλεπόµενες ανάγκες και ένα λογικό περιθώριο για 
απρόβλεπτες δράσεις. Κανένα ποσό δεν εγγράφεται σε αποθεµατικό. Κάθε άρθρο θα 
καλύπτει κοινές δράσεις και αποφάσεις του Συµβουλίου για την υλοποίηση κοινών 
δράσεων που έχουν ήδη εγκριθεί, µέτρα τα οποία έχουν προβλεφθεί αλλά δεν έχουν 
ακόµη εγκριθεί, καθώς και όλες τις µελλοντικές - δηλαδή απρόβλεπτες - δράσεις που 
θα εγκριθούν από το Συµβούλιο κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου οικονοµικού 
έτους.  
Σύµφωνα µε τον δηµοσιονοµικό κανονισµό, η Επιτροπή, έχει την εξουσία, στο πλαίσιο 
µιας δράσης ΚΕΠΠΑ, να προβαίνει αυτόνοµα σε µεταφορές πιστώσεων µεταξύ 
άρθρων εντός ενός κεφαλαίου του προϋπολογισµού, συγκεκριµένα της 
χρηµατοδότησης ΚΕΠΠΑ, και εποµένως εξασφαλίζεται η ευελιξία που θεωρείται 

Επικαιροποίηση. 
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αναγκαία για την ταχεία εφαρµογή των δράσεων ΚΕΠΠΑ. Στην περίπτωση κατά την 
οποία το ποσό του προϋπολογισµού ΚΕΠΠΑ κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 
είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο συµφωνούν να εξεύρουν λύση επειγόντως, προτάσει της Επιτροπής 
και λαµβάνοντας υπόψη το σηµείο 24.  
Εντός του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του προϋπολογισµού, τα άρθρα στα οποία εγγράφονται 
οι δράσεις ΚΕΠΠΑ, θα µπορούσαν να έχουν ως εξής:  
- παρακολούθηση και έλεγχος συγκρούσεων και διαδικασίες ειρήνευσης,  
- µη διάδοση και αφοπλισµός,  
- αστυνοµικές αποστολές,  
- επείγουσες δράσεις,  
- προπαρασκευαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης,  
- ειδικοί απεσταλµένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
- επίλυση συγκρούσεων και άλλα µέτρα σταθεροποίησης.  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι το ποσό για 
δράσεις που εγγράφονται στο άρθρο που αναφέρεται στην τέταρτη περίπτωση, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 20 % του συνολικού ποσού του κεφαλαίου ΚΕΠΠΑ του 
προϋπολογισµού. 
42. Μία φορά κατ’έτος, η Προεδρία του Συµβουλίου ζητεί τη γνώµη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά µε έγγραφο που καταρτίζει το Συµβούλιο για τα κύρια θέµατα και 
τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσιονοµικών 
επιπτώσεων για τον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπλέον, 
βάσει της συµφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 24ης 
Νοεµβρίου 2003, η Προεδρία του Συµβουλίου και οι δύο επόµενες προεδρίες θα 
τηρούν ενήµερο το Κοινοβούλιο διοργανώνοντας κοινές διαβουλεύσεις τουλάχιστον 
πέντε φορές κατ’έτος, που συµφωνούνται το αργότερο κατά τη συνεδρίαση 
συνεννόησης που πρέπει να πραγµατοποιείται πριν από τη δεύτερη ανάγνωση του 
Συµβουλίου. Η Επιτροπή θα είναι συνδεδεµένη και θα συµµετέχει σε αυτές τις 
συνεδριάσεις.  
Το Συµβούλιο, κάθε φορά που λαµβάνει απόφαση στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ, η οποία 
συνεπάγεται δαπάνες, αµέσως και για κάθε περίπτωση κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκτίµηση του προβλεπόµενου κόστους (δηµοσιονοµικό δελτίο), ειδικότερα 
όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα, το απασχολούµενο προσωπικό, τη χρήση χώρων και 

Η τροποποίηση στην § 1 ακολουθεί τη 
συµφωνία που συνάφθηκε κατά τη 
συνεδρίαση συνεννόησης της 24ης 
Νοεµβρίου 2003. 
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άλλων έργων υποδοµής, τα µέσα µεταφοράς, τις ανάγκες κατάρτισης και τις ρυθµίσεις 
ασφαλείας.  
Η Επιτροπή ενηµερώνει σε τριµηνιαία βάση την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 
σχετικά µε την εκτέλεση των δράσεων ΚΕΠΠΑ και τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις για 
το υπόλοιπο του οικονοµικού έτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007-2013 

2006 (α) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

46.621 58.735 61.875 64.895 67.350 69.795 72.865 75.950

8.791 12.105 14.390 16.680 18.965 21.250 23.540 25.825

37.830 46.630 47.485 48.215 48.385 48.545 49.325 50.125

56.015 57.180 57.900 58.115 57.980 57.850 57.825    57.805

εκ των οποίων : Γεωργία - ∆απάνες αγορών και άµεσες πληρωµές 43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506    42.293

2.342 2.570 2.935 3.235 3.530 3.835 4.145      4.455

11.232 11.280 12.115 12.885 13.720 14.495 15.115    15.740

5. ∆ιοίκηση (δ) 3.436 3.675 3.815 3.950 4.090 4.225 4.365      4.500

Αντισταθµίσεις (ε) 1.041 120 60 60

Σύνολο πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων 120.688 133.560 138.700 143.140 146.670 150.200 154.315 158.450

Σύνολο πιστώσεων πληρωµών (γ) 114.740 124.600 136.500 127.700 126.000 132.400 138.400 143.100 Μέσος όρος

1,09% 1,15% 1,23% 1,12% 1,08% 1,11% 1,14% 1,15% 1,14%

0,15% 0,09% 0,01% 0,12% 0,16% 0,13% 0,10% 0,09% 0,10%

1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

   1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση

2. ∆ιατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Βιώσιµη ανάπτυξη 

   1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

Εκατ. € σε τιµές 2004 

(ε) Ποσά προβλεπόµενα στην συµφωνηθείσα κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάσκεψη προσχώρησης µε τη Βουλγαρία  (CONF-BG 27/04)

(β) Περιλαµβάνει δαπάνες για το Μέσο Αλληλεγγύης (1 δισεκατ.€ το 2004 σε τρέχουσες τιµές ) από το 2006 και εξής. Ωστόσο, οι αντίστοιχες πληρωµές υπολογίστηκαν µόνο από το 2007 και εξής. 

(γ)  Η ενσωµάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό της ΕΕ αναµένεται να εφαρµοστεί από το 2008. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2006 και 2007 περιλαµβάνονται µόνο για λόγους σύγκρισης. Οι 
πληρωµές για τις αναλήψεις υποχρεώσεων πριν από το  2008 δεν λαµβάνονται υπόψη στα ποσά των πληρωµών.  

3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη (β)

(δ) Περιλαµβάνει τις διοικητικές δαπάνες των οργάνων πλην της Επιτροπής, τις συντάξεις και τα ευρωπαϊκά σχολεία. Οι διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής ενσωµατώνονται στους τέσσερεις 
πρώτους τοµείς δαπανών. 

4. Η ΕΕ ως παγκόσµιος εταίρος (γ)

Πιστώσεις πληρωµών σε ποσοστό του ΑΕΕ

Ανώτατο όριο ιδίων πόρων σε ποσοστό του ΑΕΕ 

∆ιαθέσιµο περιθώριο

(α)  Οι δαπάνες του 2006 βάσει των ισχυουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών κατανεµήθηκαν σύµφωνα µε τη νέα προταθείσα ονοµατολογία για λόγους αναφοράς και για τη διευκόλυνση των 
συγκρίσεων. Οι δαπάνες στους τοµείς 3 και 4 περιλαµβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν στο Μέσο Αλληλεγγύης (961€ σε τιµές 2004) και στο EΤΑ (εκτιµώνται σε  3 δισεκατ.€).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 Παρατηρήσεις 
A. Μετά την τεχνική προσαρµογή του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου για το ερχόµενο οικονοµικό έτος, λαµβάνοντας 
υπόψη την ετήσια στρατηγική πολιτικής που υποβάλλεται 
από την Επιτροπή και πριν από την απόφασή της για το 
προσχέδιο προϋπολογισµού, συγκαλείται τριµερής 
σύσκεψη για να συζητηθούν οι προβλεπόµενες 
προτεραιότητες για τον προϋπολογισµό του ερχόµενου 
οικονοµικού έτους. Λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι 
αρµοδιότητες των οργάνων καθώς και η προβλέψιµη 
εξέλιξη των αναγκών για το ερχόµενο οικονοµικό έτος και 
για τα επόµενα έτη που καλύπτονται από το δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο. Επίσης λαµβάνονται υπόψη τα νέα στοιχεία από 
την κατάρτιση του αρχικού δηµοσιονοµικού πλαισίου τα 
οποία πιθανώς να έχουν σηµαντικές και διαρκείς 
δηµοσιονοµικές συνέπειες στον προϋπολογισµό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα όργανα καταλήξουν µε κοινή 
συµφωνία ότι απαιτείται αναθεώρηση του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει σχετική 
πρόταση. 
B. Για τις υποχρεωτικές δαπάνες, η Επιτροπή καθορίζει 
στην παρουσίαση του προσχεδίου του προϋπολογισµού: 
α) τις πιστώσεις που συνδέονται µε νέες ή προβλεπόµενες 
νοµοθετικές διατάξεις·  
β) τις πιστώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας κατά την έγκριση του 
προηγούµενου προϋπολογισµού.  
Η Επιτροπή προβαίνει σε αυστηρή εκτίµηση των 
δηµοσιονοµικών επιπτώσεων των υποχρεώσεων της 
Κοινότητας που βασίζονται στη ρύθµιση. Εν ανάγκη, 
ενηµερώνει τις εκτιµήσεις της κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας του προϋπολογισµού. Θέτει στη διάθεση της 
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής όλα τα αναγκαία 
αποδεικτικά στοιχεία.  
Εάν το κρίνει απαραίτητο, η Επιτροπή µπορεί να αποταθεί 
στα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής 
µε ειδική διορθωτική επιστολή, προκειµένου να ενηµερώσει 
τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εκτίµηση των γεωργικών 
δαπανών που αναφέρονται στο προσχέδιο 
προϋπολογισµού ή/και για να διορθώσει, µε βάση τις 
τελευταίες διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις 

Τροποποιήσεις και 
επικαιροποιήσεις: 
- § A: γίνεται αναφορά στην 
ανακοίνωση για την ετήσια 
στρατηγική πολιτικής ως 
στοιχείο του στρατηγικού 
σχεδιασµού και 
προγραµµατισµού.  
- § A: για να αποδοθεί στη 
διαδικασία αναθεώρησης ο 
αρχικός της ρόλος και να 
αποδραµατοποιηθεί η 
χρήση της, προτείνεται να 
επανεξεταστούν οι νέες 
δηµοσιονοµικές ανάγκες 
που θα µπορούσαν να 
έχουν διαρκή 
δηµοσιονοµικό αντίκτυπο. 
Αυτή η επανεξέταση θα 
πραγµατοποιηθεί κατά την 
τριµερή σύσκεψη για τον 
προϋπολογισµό και µπορεί 
να οδηγήσει σε πρόταση 
αναθεώρησης του 
δηµοσιονοµικού πλαισίου. 
- § B: ανακατάταξη των 
σηµείων.  
- § B.5: από την εµπειρία 
προκύπτει ότι η τριµερής 
σύσκεψη που γίνεται πριν 
από τη πρώτη ανάγνωση 
του ΕΚ είναι πολλές φορές 
άχρηστη.  
- § ∆ (νέα) αντικαθιστά τα 
σηµεία 37 και 38 της 
διοργανικής συµφωνίας.  
Τα νέα στοιχεία για τα 
πιλοτικά σχέδια και τις 
προπαρασκευαστικές 
δράσεις υπολογίστηκαν 
βάσει των στοιχείων της 
τρέχουσας διοργανικής 
συµφωνίας τα οποία 
προσαρµόστηκαν σε τιµές 
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συµφωνίες αλιείας που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 
του αντίστοιχου οικονοµικού έτους, τα ποσά και την 
κατανοµή τους ανάµεσα στις πιστώσεις που είναι 
εγγεγραµµένες στην επιχειρησιακή γραµµή για τις διεθνείς 
συµφωνίες στον τοµέα της αλιείας και τις πιστώσεις που 
έχουν εγγραφεί στο αποθεµατικό.  
Η διορθωτική αυτή επιστολή πρέπει να διαβιβασθεί στην 
αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή πριν από το τέλος 
Οκτωβρίου. 
Εάν το Συµβούλιο επιληφθεί του θέµατος λιγότερο από ένα 
µήνα πριν από την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο συζητά κατά κανόνα την ειδική 
διορθωτική επιστολή κατά τη δεύτερη ανάγνωση του 
σχεδίου προϋπολογισµού. 
Συνεπώς, τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής θα προσπαθήσουν να 
συγκεντρώσουν, πριν από τη δεύτερη ανάγνωση του 
σχεδίου του προϋπολογισµού από το Συµβούλιο, τις 
προϋποθέσεις που θα καθιστούν δυνατή την απόφαση για 
τη διορθωτική επιστολή µε µία µόνο ανάγνωση καθενός 
από τα οικεία όργανα. 
Γ. 1. Καθιερώνεται διαδικασία συνεννοήσεων για όλες τις 
δαπάνες.  
2. Ο στόχος αυτών των συνεννοήσεων είναι:  
α) η συνέχιση της συζήτησης για τη συνολική εξέλιξη των 
δαπανών και, στο πλαίσιο αυτό, για τις γενικές κατευθύνσεις 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προϋπολογισµό του 
ερχόµενου οικονοµικού έτους, βάσει του προσχεδίου 
προϋπολογισµού της Επιτροπής·  
β) η αναζήτηση συµφωνίας µεταξύ των δύο σκελών της 
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, όσον αφορά:
- τις πιστώσεις που αναφέρονται στα σηµεία 2.α) και 2.β), 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προτείνονται στην ειδική 
διορθωτική επιστολή που αναφέρεται στο σηµείο 2, 
- τις πιστώσεις που πρέπει να εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό ως µη υποχρεωτικές δαπάνες µε τήρηση 
των διατάξεων του σηµείου 39 της παρούσας συµφωνίας, 
- και, ιδιαίτερα, τα ζητήµατα για τα οποία γίνεται αναφορά 
στην εν λόγω διαδικασία στην παρούσα συµφωνία. 
3. Η διαδικασία αρχίζει µε τριµερή σύσκεψη που συγκαλείται 
σε εύθετο χρόνο, ώστε να καταστεί δυνατόν στα όργανα να 
επιδιώξουν συµφωνία, το αργότερο τη στιγµή που καθορίζει 
το Συµβούλιο για την κατάρτιση του σχεδίου 
προϋπολογισµού του. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της τριµερούς σύσκεψης 
αποτελούν το αντικείµενο συνεννοήσεων µεταξύ του 

του 2004 και σε αύξηση 
κατά 10% για να ληφθεί 
υπόψη η διεύρυνση. Το 
ποσό για το σύνολο των 
προπαρασκευαστικών 
δράσεων υπολογίστηκε 
βάσει του ποσού για τις νέες 
προπαρασκευαστικές 
δράσεις 
πολλαπλασιαζόµενου επί 
2,5. 
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Συµβουλίου και αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου µε τη συµµετοχή της Επιτροπής.  
Εάν δεν αποφασισθεί άλλως κατά τη διάρκεια της τριµερούς 
σύσκεψης, η συνεδρίαση για τις συνεννοήσεις 
πραγµατοποιείται κατά την παραδοσιακή συνάντηση που 
λαµβάνει χώρα µεταξύ των ίδιων συµµετεχόντων την ηµέρα 
που είχε καθορίσει το Συµβούλιο για την κατάρτιση του 
σχεδίου προϋπολογισµού.
4. Εφόσον είναι αναγκαίο, νέα τριµερής σύσκεψη µπορεί να 
συγκαλείται πριν από την πρώτη ανάγνωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µετά από έγγραφη πρόταση της 
Επιτροπής ή έγγραφο αίτηµα του προέδρου της επιτροπής 
προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
προέδρου του Συµβουλίου «Προϋπολογισµού». Η απόφαση 
για τη διοργάνωση αυτής της τριµερούς σύσκεψης αποτελεί 
αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των οργάνων µετά την 
έγκριση του σχεδίου προϋπολογισµού του Συµβουλίου και 
πριν από την ψηφοφορία της επιτροπής προϋπολογισµών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
σχετικά µε τις τροπολογίες. 
5. Τα όργανα συνεχίζουν τις συνεννοήσεις µετά από την 
πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισµού από τα δύο σκέλη 
της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, ώστε να 
επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε τις υποχρεωτικές και µε τις 
µη υποχρεωτικές δαπάνες, και ιδίως για να συζητηθεί η 
ειδική διορθωτική επιστολή που αναφέρεται στο σηµείο 2.
Για το σκοπό αυτό, συγκαλείται τριµερής σύσκεψη µετά από 
την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
Τα αποτελέσµατα της εν λόγω τριµερούς σύσκεψης 
αποτελούν το αντικείµενο δεύτερης συνεδρίασης 
συνεννόησης, η οποία πραγµατοποιείται, την ηµέρα της 
δεύτερης ανάγνωσης του Συµβουλίου.  
Αν κριθεί αναγκαίο, τα όργανα συνεχίζουν τις συζητήσεις 
τους σχετικά µε τις µη υποχρεωτικές δαπάνες µετά από τη 
δεύτερη ανάγνωση του Συµβουλίου.  
6. Στο πλαίσιο των τριµερών συσκέψεων, επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών των οργάνων είναι, αντίστοιχα, ο 
πρόεδρος του Συµβουλίου "Προϋπολογισµός", ο πρόεδρος 
της επιτροπής προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και το µέλος της Επιτροπής που είναι αρµόδιο 
για τον προϋπολογισµό.  
7. Κάθε σκέλος της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής 
θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις ώστε τα αποτελέσµατα που 
είναι δυνατό να προκύψουν από τις συνεννοήσεις να 
τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας 
προϋπολογισµού. 
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∆. Προκειµένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιµήσει 
εγκαίρως τη δυνατότητα εκτέλεσης των τροπολογιών που 
προβλέπονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό 
αρχή, µε σκοπό τη δηµιουργία νέων προπαρασκευαστικών 
δράσεων ή πιλοτικών σχεδίων ή την παράταση των 
υφισταµένων, τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής ενηµερώνουν την Επιτροπή µέχρι τα 
µέσα Ιουνίου για τις προθέσεις τους στον τοµέα αυτό, ούτως 
ώστε να πραγµατοποιηθεί µία πρώτη συζήτηση κατά τη 
συνεδρίαση συνεννοήσεων στην πρώτη ανάγνωση του 
Συµβουλίου. Τα επόµενα βήµατα της διαδικασίας 
συνεννοήσεων που προβλέπεται στο παρόν παράρτηµα 
εφαρµόζονται επίσης, καθώς και διατάξεις για τη 
δυνατότητα εκτέλεσης που αναφέρονται στο σηµείο 35 της 
παρούσας συµφωνίας. 
Επιπλέον τα τρία όργανα συµφωνούν να περιορίσουν το 
συνολικό ποσό των πιστώσεων για πιλοτικά σχέδια σε 38 
εκατ. ευρώ ανά οικονοµικό έτος. Επίσης συµφωνούν να 
περιορίσουν σε 36 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό των 
πιστώσεων για νέες προπαρασκευαστικές δράσεις ανά 
οικονοµικό έτος και σε 90 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό των 
πιστώσεων που δεσµεύονται πραγµατικά για τις 
προπαρασκευαστικές δράσεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ 1* Βιώσιµη ανάπτυξη 

1A Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Μη υποχρεωτικές 
δαπάνες (ΜΥ∆)

1B Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΥ∆
ΤΟΜΕΑΣ 2* ∆ιατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων ΜΥ∆

Πλην:

∆απανών της κοινής γεωργικής πολιτικής σχετικών µε τα 
µέτρα αγοράς και τις άµεσες πληρωµές, περιλαµβανοµένων 
των µέτρων αγοράς για την αλιεία και τις συµφωνίες αλιείας 

Υποχρεωτικές 
δαπάνες (Υ∆)

ΤΟΜΕΑΣ 3* Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη ΜΥ∆

ΤΟΜΕΑΣ 4* Η ΕΕ ως παγκόσµιος εταίρος ΜΥ∆
Πλην:

∆απανών που προκύπτουν από διεθνείς συµφωνίες που έχει 
συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τρίτους Υ∆

Συµµετοχών σε διεθνείς οργανισµούς και ιδρύµατα Υ∆
Συνεισφορών για την τροφοδότηση του Ταµείου Εγγύησης 
∆ανείων Υ∆

ΤΟΜΕΑΣ 5 ∆ιοίκηση ΜΥ∆

Πλην συντάξεων και επιδοµάτων αποχώρησης Υ∆
* Οι ακόλουθες διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής είναι υποχρεωτικές :
- δικαστικά έξοδα,
- αποζηµιώσεις,
- αποζηµιώσεις και διάφορες συνεισφορές σχετικές µε την οριστική λήξη των καθηκόντων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Α. Οι δαπάνες για τις αλιευτικές συµφωνίες χρηµατοδοτούνται από 
δύο γραµµές που υπάγονται στον τοµέα πολιτικής «αλιεία» (µε 
αναφορά στην ονοµατολογία του προϋπολογισµού βάσει 
δραστηριοτήτων): 
α) ∆ιεθνείς συµφωνίες για θέµατα αλιείας (11 03 01)·
β) Συνεισφορές σε διεθνείς οργανισµούς (11 03 02). 
Όλα τα ποσά που αφορούν τις συµφωνίες και τα πρωτόκολλά τους 
που θα ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του σχετικού οικονοµικού έτους 
θα εγγραφούν στη γραµµή 11 03 01. Τα ποσά που αφορούν όλες 
τις νέες ή ανανεώσιµες συµφωνίες, που θα αρχίσουν να ισχύουν 
µετά την 1η Ιανουαρίου του σχετικού οικονοµικού έτους, θα 
διατεθούν για τη θέση 31 02 04 02 – Αποθεµατικά/∆ιαχωριζόµενες 
πιστώσεις (υποχρεωτικές δαπάνες). 

Επικαιροποίηση 

Β. Προτάσει της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο θα επιχειρήσουν να καθορίσουν µε κοινή συµφωνία, 
στα πλαίσια της διαδικασίας συνεννόησης που προβλέπεται στο 
παράρτηµα III, το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στις γραµµές του 
προϋπολογισµού και στο αποθεµατικό. 

 

Γ. Η Επιτροπή αναλαµβάνει τη δέσµευση να τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τακτικά ενήµερο επί της προετοιµασίας και της 
πορείας των διαπραγµατεύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
δηµοσιονοµικών επιπτώσεων. 
Στο πλαίσιο της νοµοθετικής διαδικασίας σχετικά µε τις αλιευτικές 
συµφωνίες, τα θεσµικά όργανα αναλαµβάνουν τη δέσµευση να 
πράξουν το δυνατόν ώστε όλες οι διαδικασίες να εκτελεσθούν το 
ταχύτερο δυνατό.  
Εάν οι πιστώσεις σχετικά µε τις αλιευτικές συµφωνίες 
(συµπεριλαµβανοµένου του αποθεµατικού) αποδειχθούν 
ανεπαρκείς, η Επιτροπή παρέχει στην αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή τις πληροφορίες που θα καταστήσουν 
δυνατή µια ανταλλαγή απόψεων, µε τη µορφή τριµερούς σύσκεψης 
ενδεχοµένως απλουστευµένης, για τα αίτια της κατάστασης αυτής, 
καθώς και για τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διαδικασίες. Ενδεχοµένως, η Επιτροπή θα προτείνει τα 
κατάλληλα µέτρα. 
Ανά τρίµηνο, η Επιτροπή θα υποβάλλει στην αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό αρχή λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την 
εκτέλεση των ισχυουσών συµφωνιών και τις δηµοσιονοµικές 
προβλέψεις για το υπόλοιπο έτος. 

 



 

EL 32   EL 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 

∆ήλωση όσον αφορά την προσαρµογή των διαρθρωτικών ταµείων,  
της αγροτικής ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας προς τους όρους 

εκτέλεσης 

Τα όργανα µπορούν να αποφασίζουν, µετά από πρόταση της Επιτροπής, ότι σε 
περίπτωση έγκρισης της νέας ρύθµισης των διαρθρωτικών ταµείων, της αγροτικής 
ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας µετά την 1η Ιανουαρίου 2007, οι 
πιστώσεις που δεν χρησιµοποιήθηκαν κατά το πρώτο έτος του δηµοσιονοµικού 
πλαισίου, θα µπορούσαν να µεταφερθούν στα επόµενα οικονοµικά έτη. 


