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Εισαγωγή 

1. Η προσωρινή επιτροπή για τις προκλήσεις πολιτικής και τα δηµοσιονοµικά µέσα της 
διευρυµένης Ένωσης 2007-2013 συστήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 
Σεπτεµβρίου 2004. Με την απόφαση αυτή το Κοινοβούλιο ακολουθεί την επιτυχή 
πρακτική των προηγούµενων προσωρινών επιτροπών στο πλαίσιο της προετοιµασίας των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών (πακέτα Delors I και Delors II).  

2. Το Κοινοβούλιο ανέθεσε σαφή και απαιτητική αποστολή στην επιτροπή συγκεκριµένα να 
καθορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες για τις µελλοντικές δηµοσιονοµικές προοπτικές 
τόσο από νοµοθετική όσο και από δηµοσιονοµική άποψη. Με άλλα λόγια αυτή η 
επιτροπή πρέπει να έχει ως στόχο τον καθορισµό της πολιτικής ηµερήσιας διάταξης και 
τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόµενη περίοδο. 

3. Πέραν τούτου σε γενικές γραµµές αλλά και από διοργανική άποψη αυτή η προσωρινή 
επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα 

- να προωθήσει την προβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ισότιµο παράγοντα δίπλα 
στο Συµβούλιο για την ανάπτυξη των µελλοντικών δηµοσιονοµικών προοπτικών· 

- να δείξει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να αναπτύξει πολιτικές λύσεις µε 
πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία· 

- να παράσχει πλαίσιο που θα βοηθήσει το ίδιο το Κοινοβούλιο να χρησιµοποιήσει πλήρως 
τις δυνατότητές του. 

Ιστορικό1 

Περιεχόµενα των δηµοσιονοµικών προοπτικών 

4. Από το 1988 ένα πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο "δηµοσιονοµικές προοπτικές" 
χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς για τον ετήσιο προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Το ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο καλύπτει την περίοδο 2000-2006. Το πλαίσιο αυτό 
επισηµοποιήθηκε στην διοργανική συµφωνία (∆Σ) της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής2. Αυτή η συµφωνία 
βασίζεται στην κοινή θέση του Συµβουλίου όπως αυτή συνοψίζεται στα συµπεράσµατα 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Βερολίνου της 24ης και 25ης Μαρτίου 1999 και στις 
διαπραγµατεύσεις µε το Κοινοβούλιο το οποίο επέτυχε αύξηση των ανωτάτων ορίων της 
κατηγορίας 3 (για εσωτερικές πολιτικές) και 5 (για συντάξεις) κατά € 2 δισεκατ. καθώς 
και στην εδραίωση του µέσου ευελιξίας και την ενσωµάτωση άλλων τροποποιήσεων. Οι 
τρέχουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές προσαρµόσθηκαν και αναθεωρήθηκαν το 2003 για 
να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της διεύρυνσης στον προϋπολογισµό. Οι δηµοσιονοµικές 
προοπτικές παρουσιάζονται υπό την µορφή πίνακα (βλέπε παράρτηµα 1) και αποτελούν 
πολυετές πλαίσιο για δαπάνες που µπορεί να χαρακτηρισθεί από δύο κύρια στοιχεία: 

                                                 
1 Ο εισηγητής υπέβαλε µέρος αυτού του εγγράφου εργασίας στην Επιτροπή Προϋπολογισµών κατά τη 
συνεδρίασή της στις 13 Οκτωβρίου 2004. 
2 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1 
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 την κατανοµή και τα ετήσια ανώτατα όρια για κάθε κατηγορία (γεωργία, διαρθρωτικά 
ταµεία, κ.λπ....). Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές ορίζουν το ανώτατο όριο για τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων κατά κατηγορία και κατ' έτος. 

 Το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών αποτελείται από δύο δείκτες: ένα ανώτατο όριο για 
τις αναλήψεις υποχρεώσεων (ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων των 
διαφόρων κατηγοριών) και ένα ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωµών που 
συνδέονται µε τις αναλήψεις υποχρεώσεων και εκφράζονται σε ποσοστό του κοινοτικού 
ΑΕΕ (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα) µε βάση τις προβλέψεις. Τα ανώτατα όρια 
αντιπροσωπεύουν το ανώτατο επίπεδο δαπανών σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 
πληρωµών που εγκρίνονται για τους ετήσιους προϋπολογισµούς. Οι εθνικές εισφορές 
υπολογίζονται ετησίως βάσει των πιστώσεων πληρωµών που εγγράφονται στον 
προϋπολογισµό. 

6. Το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που εµφαίνεται επίσης στον προαναφερθέντα πίνακα, 
προσδιορίζει το ανώτατο ποσό για τα έσοδα του προϋπολογισµού της ΕΕ και καθορίζεται 
µε ξεχωριστή απόφαση του Συµβουλίου. Παράλληλα καταρτίζει το ανώτατο ποσό των 
εθνικών εισφορών και βασίζεται στο κοινοτικό Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα. Σύµφωνα 
µε την εν ισχύι απόφαση1, το ανώτατο όριο αντιπροσωπεύει 1,24% του αθροιστικού 
κοινοτικού ΑΕΕ.  

Φύση και όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών 

7. Επί του παρόντος οι δηµοσιονοµικές προοπτικές δεν προβλέπονται ούτε στη Συνθήκη 
ούτε στην κοινοτική νοµοθεσία. ∆ιατυπώνονται σε µια ιδιότυπη διοργανική συµφωνία 
µεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής που αντικατοπτρίζει 
συναίνεση µεταξύ αυτών και ως εκ τούτου και µε τον τρόπο αυτό προσδίδει νοµιµότητα 
στον µηχανισµό (ενδοτικό δίκαιο). Η τελική απόφαση υπόκειται στη συµφωνία 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου οι οποίοι εκφράζουν την κοινή τους βούληση 
για δηµοσιονοµική πειθαρχία στην διοργανική συµφωνία 

8. Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές αντιπροσωπεύουν πολυετές πλαίσιο για ετήσιους 
προϋπολογισµούς που εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 
σύµφωνα µε τη Συνθήκη και τις διαδικασίες που ορίζονται στη διοργανική συµφωνία. 

9. Tα ανώτατα όρια εφόσον εγκριθούν πρέπει να τηρούνται µολονότι η διοργανική 
συµφωνία προβλέπει ότι µπορούν να τροποποιηθούν σε διάφορες περιστάσεις: 
αναθεώρηση, ευελιξία για διεύρυνση, δηµιουργία του Ταµείου Aλληλεγγύης, κ.λπ ... 

10. Το Σύνταγµα για την Ευρώπη ενσωµατώνει το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο το οποίο 
θα αποτελεί ευρωπαϊκό νόµο που θα θεσπίζεται από το Συµβούλιο µετά από έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν συνεννοήσεως µε αυτό (άρθρο ΙΙ-308). 

11. Οι προσεχείς δηµοσιονοµικές προοπτικές (2007-2013) θα εγκριθούν βάσει της ισχύουσας 
διαδικασίας. 

12. Οι δύο πρώτες δηµοσιονοµικές προοπτικές συνοδεύθηκαν από αύξηση του ανώτατου 

                                                 
1 Απόφαση 597/2000/ΕΚ του Συµβουλίου 
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ορίου των ιδίων πόρων.  Τούτο δεν συνέβη µε τις τρέχουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές. 

1988-1992 από 1,15% σε 1,20% του ΑΕΠ 
1993-1999 από 1,24% σε 1,27% του ΑΕΠ 
2000-2006 1,27% του ΑΕΠ (ή 1,24% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος) 

13. Με τις δηµοσιονοµικές προοπτικές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θυσίασε επίσης ορισµένες 
αρµοδιότητες σε αντάλλαγµα τόσο για µια πιο βιώσιµη διάρθρωση του προϋπολογισµού 
όσο και για αύξηση των πόρων µε σκοπό να προβλεφθούν νέες πολιτικές υπέρ της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (πολυετή προγράµµατα). Η δηµιουργία νέων καθηκόντων και 
οργανισµών άσκησε όλο και µεγαλύτερη πίεση στις τρέχουσες δηµοσιονοµικές 
προοπτικές, λόγω ανεπαρκών πόρων και ανελαστικότητας. 

 
Τί θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε συµφωνία; 

14. Το άρθρο 26 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 περιέχει τις ακόλουθες 
διατάξεις: 

26. Ελλείψει συµφωνίας για νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές, και εκτός ρητής καταγγελίας 
των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών προοπτικών από ένα από τα µέρη της παρούσας 
συµφωνίας, τα ανώτατα όρια για το τελευταίο έτος που καλύπτεται από τις υφιστάµενες 
δηµοσιονοµικές προοπτικές θα προσαρµόζονται, σύµφωνα µε το σηµείο 15, µε την 
εφαρµογή σ' αυτά τα ποσά του µέσου ποσοστού αύξησης που διαπιστώθηκε για την 
προηγούµενη περίοδο, εκτός των προσαρµογών λόγω διεύρυνσης της Ένωσης.  Αυτό το 
ποσοστό αύξησης δεν µπορεί ωστόσο να υπερβεί το προβλεπόµενο για το αντίστοιχο έτος 
ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ της Κοινότητας.  

 

15. Ο εισηγητής επισηµαίνει ότι οι νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές πρέπει κανονικά να 
εγκριθούν πριν ξεκινήσει η Επιτροπή την κατάρτιση του ΠΣΠ για το 2007. 

16. Η Συνθήκη διατηρεί την υπεροχή της έναντι της διοργανικής συµφωνίας πράγµα που 
σηµαίνει ότι ελλείψει πολυετούς πλαισίου, ισχύουν οι διατάξεις για τους ετήσιους 
προϋπολογισµούς οπότε το µόνον όριο που επιβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είναι η τήρηση των µέγιστων ποσοστών αύξησης (MRI· άρθρο 272, παράγραφος 9). 9). 

Το πλαίσιο 

17. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εορτάσει τρεις σηµαντικές επετείους που θα µπορούσαν 
να ευνοήσουν την εκκίνηση νέων πρωτοβουλιών για την παγίωση των εµπειριών της και 
της ωριµότητάς της και για την αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων: 50 χρόνια 
από τη Συνθήκη της Ρώµης, 20 χρόνια δηµοσιονοµικών προοπτικών, 5 χρόνια από την 
εφαρµογή του ενιαίου νοµίσµατος. 

18. Πάντως, η προετοιµασία των προσεχών δηµοσιονοµικών προοπτικών θα διεξαχθεί κατά 
τη διάρκεια µιας περιόδου υψηλής πολιτικής έντασης: δύσκολο οικονοµικό και κοινωνικό 
πλαίσιο που επιβάλλεται στα εθνικά δηµόσια ταµεία από τις δηµοσιονοµικές πιέσεις, 
επικύρωση του Συντάγµατος, πιθανές προσχωρήσεις και προεκλογικές εκστρατείες σε 
αρκετά κράτη µέλη. 
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19. Ανά πάσα στιγµή οι δηµοσιονοµικές προοπτικές αντανακλούσαν στρατηγικούς 
προσανατολισµούς και µείζονες πολιτικές επιλογές: 

- 1988-1992: τέλος της κρίσης του προϋπολογισµού, τέλος της υπερίσχυσης της γεωργίας 
στον προϋπολογισµό, έναρξη διαρθρωτικών πολιτικών· 

- 1993-1999: σηµαντική αύξηση των διαρθρωτικών ταµείων (+41%), που κατέστησαν το 
κατ' εξοχήν µέσο για οικονοµική και κοινωνική συνοχή ως βάση για το ενιαίο νόµισµα· 

- 2000-2006: σταθεροποίηση του κοινοτικού προϋπολογισµού, µη αύξηση των ιδίων 
πόρων, εξοικονοµήσεις πόρων για τη χρηµατοδότηση της διεύρυνσης. 

20. Μέχρι τώρα ο εισηγητής είναι πεπεισµένος ότι οι επόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές 
θα αντικατοπτρίζουν τον βαθµό στον οποίο υπάρχει πολιτική βούληση να παρασχεθούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκή µέσα όσον αφορά τις φιλοδοξίες της και τις προσδοκίες 
της τηρουµένης της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και µε βάση αποτίµηση της κοινοτικής 
προστιθέµενης αξίας. 

21. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο που πρότεινε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2004 δεν είναι 
πρόταση αυτή καθαυτή αλλά συνοδεύεται από την ανανέωση ενός πολύ σηµαντικού 
τµήµατος της νοµοθεσίας. 

22. Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι για να καθορισθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά µε το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, είναι απαραίτητο να ορισθούν πολιτικές 
προτεραιότητες στο νοµοθετικό επίπεδο, από την άποψη της αναγκαιότητας για 
ευρωπαϊκή κανονιστική ρύθµιση και του σχετικού επιπέδου χρηµατοδότησης. 

Κατάσταση πραγµάτων 

Εντός της Επιτροπής 

23. Σύµφωνα µε το άρθρο 26 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999, 

"Η Επιτροπή θα υποβάλει πριν από την 1η Ιουλίου 2005 προτάσεις για νέες µεσοπρόθεσµες 
δηµοσιονοµικές προοπτικές." 

24. Τον Φεβρουάριο 2004 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά µε τις επόµενες 
δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013.1 Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται 
στα συµπεράσµατα µιας εσωτερικής οµάδας εργασίας που αποτελείται από έξι 
επιτρόπους οι οποίοι έχουν αναλάβει να προκαθορίσουν το πολιτικό πλαίσιο και να 
εντοπίσουν τις ανάγκες.  

25. Αργότερα τον Ιούλιο 2004 η Επιτροπή ενέκρινε το κύριο µέρος του αποκαλούµενου 
"πακέτου Prodi" που αποτελείται από άλλες τρεις ανακοινώσεις2 και 24 νοµοθετικές 

                                                 
1 COM(2004) 101 "Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος. Προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα 
της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013" 
2 COM(2004) 487 "∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007 - 2013", COM(2004) 498 "Πρόταση για ανανέωση της 
διοργανικής συµφωνίας σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του  
προϋπολογισµού", COM(2004) 505 "Τεχνικό παράρτηµα - Η χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έκθεση 
της Επιτροπής σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος ιδίων πόρων" 
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προτάσεις. Στις 29 Σεπτεµβρίου εγκρίθηκε δεύτερη δέσµη νοµοθετικών προτάσεων. 

26. Ο εισηγητής υπογραµµίζει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης σχεδόν όλα τα 
προγράµµατα λήγουν ταυτόχρονα (2006). Αυτό ήταν το κύριο επιχείρηµα που προέβαλε η 
Επιτροπή για να επισπεύσει την υποβολή των δηµοσιονοµικών προοπτικών και των 
σχετικών νοµοθετικών προτάσεων προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια. 

Εντός του Συµβουλίου 

27. Μια ad hoc οµάδα σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που συγκροτήθηκε από την 
Ιρλανδική Προεδρία και αποτελείται από εκπροσώπους του Συµβουλίου "Γενικές 
υποθέσεις", έχει αναλάβει να ετοιµάσει την εργασία για την COREPER και να συντονίσει 
την εξέταση των ειδικών πτυχών για τα ειδικά Συµβούλια. Μια πρώτη δέσµη 
συµπερασµάτων υποβλήθηκε ήδη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου.  

28. Υπό την Ολλανδική προεδρία η ad hoc οµάδα συνέχισε την εξέταση των διαφόρων 
προτάσεων µέσω µιας πιο εµπεριστατωµένης ανάλυσης των διαφόρων κατηγοριών µε 
σκοπό να καταγραφεί το γενικό φάσµα των θέσεων των κρατών µελών.  

29. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να είναι σε θέση να εγκρίνει τους προσανατολισµούς 
τον ∆εκέµβριο 2004 αλλά τα συµπεράσµατα δεν αναµένονται πριν από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Ιουνίου 2005.  

Εντός του Κοινοβουλίου 

30. Πριν από τη λήξη της 5ης κοινοβουλευτικής περιόδου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε έκθεση1 που δίνει γενικές κατευθύνσεις όσον αφορά την πρώτη ανακοίνωση της 
Επιτροπής (COM(2004) 101) µε τη σαφή εντολή να µην προκαταλαµβάνονται οι απόψεις 
του Κοινοβουλίου: 

6. είναι αποφασισµένο, για λόγους δηµοκρατίας, κατά τη διάρκεια της παρούσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου να µη λάβει καµία απόφαση η οποία ενδεχοµένως να περιορίσει 
το πεδίο δράσης ή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κοινοβουλίου που πρόκειται να 
εκλεγεί τον Ιούνιο του 2004· εντούτοις, προκειµένου να διασφαλιστεί η θεσµική συνέχεια, 
καλεί το επόµενο Κοινοβούλιο, την επόµενη Επιτροπή και το διευρυµένο Συµβούλιο να 
λάβουν υπόψη τους προσανατολισµούς που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση ως βάση 
για τις µελλοντικές διαπραγµατεύσεις· 

31. Ο εισηγητής θεωρεί χρήσιµο να υπενθυµίσει τις κύριες κατευθύνσεις που δόθηκαν από το 
προηγούµενο Κοινοβούλιο σχετικά µε την προαναφερθείσα ανακοίνωση µε σκοπό την 
επανεκτίµηση και εκτίµηση για τις επικείµενες συζητήσεις. 

• Βάσει της ισχύουσας Συνθήκης δεν υπάρχει υποχρέωση για δηµοσιονοµικές προοπτικές. 
Εποµένως δεν θα υπάρξουν δηµοσιονοµικές προοπτικές χωρίς συµφωνία µεταξύ 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου επί του δηµοσιονοµικού πακέτου 
(παράγραφος 5). 

• Η ανάγκη να ληφθεί υπόψη η προστιθέµενη αξία των κοινοτικών δαπανών στους 
                                                 
1 A5-0268/2004, "Έκθεση σχετικά µε την οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος: προκλήσεις πολιτικής και 
δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013" (Εισηγητής: Terence Wynn)  
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εθνικούς προϋπολογισµούς (παράγραφος 7). 

• Οι επόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές πρέπει να επιτρέπουν τη χρηµατοδότηση των 
κρίσιµων και στρατηγικών στόχων που εξαγγέλλονται στο Σύνταγµα. 

• Το χρονοδιάγραµµα πρέπει να είναι καλύτερα προσαρµοσµένο στη διάρκεια θητείας του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, δηλαδή πέντε έτη (παράγραφος 13). Αυτό το αίτηµα 
είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα που προβλέπει δηµοσιονοµικό πλαίσιο το οποίο να 
καλύπτει περίοδο «τουλάχιστον 5 ετών» (άρθρο III-308). 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δεσµεύεται από την απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Οκτωβρίου 2002 σχετικά µε τις δαπάνες για τη γεωργία έως το 2013 
(παράγραφοι 14 και 26). 

• Η σχέση ανάµεσα στις αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωµών που προβλέπει η 
Επιτροπή στην πρότασή της είναι αµφισβητούµενο (παράγραφοι 15 και 19). 

• Κατά το χρονικό διάστηµα 1999-2002 ο κοινοτικός προϋπολογισµός αυξήθηκε κατά 8,2% 
σε σύγκριση µε τη µέση αύξηση κατά 22,9% των εθνικών προϋπολογισµών (παράγραφος 
18). 

• Η δοµή των τρεχουσών δηµοσιονοµικών προοπτικών απέδειξε την αποτελεσµατικότητά 
της. Ο περιορισµός του αριθµού των κατηγοριών δεν πρέπει να επιφέρει µεγαλύτερη 
αυστηρότητα (παράγραφος 22). 

• Το ΕΤΑ πρέπει να ενσωµατωθεί στον γενικό προϋπολογισµό σύµφωνα µε την αρχή της 
ενότητας και για διασφάλιση της άσκησης δηµοκρατικού ελέγχου επί αυτού του 
σηµαντικού τµήµατος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ (παράγραφος 29). 

• Άνοιγµα προς την αξιολόγηση των προτάσεων που προβλέπουν µηχανισµό γενικής 
διόρθωσης µε βάση την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης (παράγραφος 30). 

32. Για να ανοίξει τη συζήτηση στο πλαίσιο της 6ης κοινοβουλευτικής περιόδου ο εισηγητής 
επιθυµεί να θέσει ορισµένα γενικά ερωτήµατα: 

- Είναι αποδεκτό το χρονικό διάστηµα των επτά ετών; 

- Η πρόταση της Επιτροπής συµβαδίζει µε τους µεσοπρόθεσµους πολιτικούς στόχους και 
τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόµενη δεκαετία; 

- Θέτει η πρόταση της Επιτροπής επαρκώς σαφείς προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση των 25 και περισσότερων κρατών µελών; 

- Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να τροποποιήσει / διακόψει µερικές από τις τρέχουσες 
δραστηριότητές της µε γνώµονα τις µελλοντικές προκλήσεις και τους δηµοσιονοµικούς 
περιορισµούς των κρατών µελών; 

- Μήπως πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόµενο να διακόψει 
κάποιες από τις υφιστάµενες πολιτικές στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών; 
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- Μήπως πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικά χρηµατοπιστωτικά µέσα; 

- Μήπως πρέπει να περιληφθούν νέα καθήκοντα στις δραστηριότητες της Ένωσης; 

- Ενδείκνυνται οι µηχανισµοί ευελιξίας και αναθεώρησης για την χρηµατοδότηση 
απρόβλεπτων νέων δραστηριοτήτων περιλαµβανοµένων των µελλοντικών 
διευρύνσεων; 

- Έχει νόηµα η θεµατική προσέγγιση της νέας διάρθρωσης των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών; 

- Βοηθάει τους πολίτες να αντιληφθούν καλύτερα την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

- Ο διαχωρισµός της υφιστάµενης κατηγορίας 3 (εσωτερικές πολιτικές) σε τρεις 
διαφορετικές κατηγορίες (1α, 1β και 3) δεν θα αυξήσει την ανελαστικότητα του 
συστήµατος; 

- ∆ικαιολογείται η νέα κατηγορία 3 σε σύγκριση µε τις άλλες από την άποψη του όγκου 
των πιστώσεων; 

- Είναι αποδεκτό οι διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής να αποκλείονται από την 
κατηγορία 5 ή µήπως θα έπρεπε να εξακολουθούν να εµφαίνονται σε ξεχωριστή 
κατηγορία ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη κατανοµή µεταξύ επιχειρησιακών και 
διοικητικών δαπανών; 

Μήπως πρέπει οι αποκεντρωµένοι οργανισµοί και υπηρεσίες να εγγράφονται σε ειδική 
υποκατηγορία; 
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ANNEX I  

 
Correspondence between the current Financial Perspective and the new structure 

proposed for the 2007-2013 Financial Perspective * 
 
NEW EXPENDITURE HEADINGS ** 2004 budget 

ABB structure 
Headings of 

current FP**
1. SUSTAINABLE GROWTH (1) (3) 
 1.a. Competitiveness for growth and employment   
EDUCATION & TRAINING (excl. culture) 15 (Education & Culture) 3 
RESEARCH (including research from ENTR, TREN & FISH) 08  (Research) & 10 (Direct 

Research) 
research from 02 (Enterprise), 
06 (Energy & Transport) & 11 
(Fisheries) 

3 

INFORMATION SOCIETY (excl. eTENs) 09 (Information Society) 3 
ENTERPRISE (excluding research) 02 (Enterprise) excl. research 3 
INTERNAL MARKET 12 (Internal Market) 3 
COMPETITION 03 (Competition) 3 
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS (excl. loan guarantee reserve & 
macrofinancial assistance) 

01 (Economic and Financial 
Affairs) 

3 

TAXATION AND CUSTOMS UNION 14 (Taxation and Customs 
Union) 

3 

STATISTICS 29 (Statistics) 3 
ENERGY AND TRANSPORT (excl. research) 06  (Energy & Transport) excl. 

research 
3 

INFORMATION SOCIETY (excl. research) 09 (Information Society) 3 
EMPLOYMENT & SOCIAL AFFAIRS (expenditure under current heading 3 
'internal policies') 

04 (Employment and Social 
Affairs) 

3 

Other (a) 20 (Trade), 24 (Fight against 
Fraud) & 25 (Commission's 
policy coordination and legal 
advice) 

3 

 1. b. Cohesion for growth and employment   
REGIONAL POLICY - FEDER, interreg 13 (Regional Policy) 2 
REGIONAL POLICY - Cohesion Fund 13 04  (Cohesion Fund) 2 
EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS 04 (Employment and Social 

Affairs) 
2 

AGRICULTURE (part of LEADER) 05 04 (Rural Development) 2 
   
 2. PRESERVATION AND MANAGEMENT OF NATURAL 
RESOURCES 

  

ENVIRONMENT (excl. external dimension) 07 (Environment) 3 
AGRICULTURE- incl. measures under current heading 3 and rural 
development 

05  (Agriculture)  

of which (operational expenditure only):                                           'market 
measures' 

05 1a 

rural development'  05 1b 
rural development'+ part of LEADER   05 2 
forestry' and 'controls and inspections'  05 3 
HEALTH & CONSUMER PROTECTION (animal health, animal welfare 
and plant health) 

17 04 (Food safety, animal 
health, animal welfare and plant 
health) 

1a 

FISHERIES (excl. research) 11 (Fisheries) excl. research  
of which (operational expenditure only):                                          'market 
measures' 

11 1a 

structural interventions' 11 2 
governance' and 'controls and inspections' 11 3 



 

PE 349.838 10/11 DT\545322EL.doc 

EL 

 fisheries international' 11 4 

NEW EXPENDITURE HEADINGS ** 2004 budget 
ABB structure 

Headings of 
current FP**

 3. CITIZENSHIP, FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE  3 
CULTURE 15 (Education and Culture) 3 
EMPLOYMENT & SOCIAL AFFAIRS - fight against discrimination and 
gender equality 

04 04 (Promoting an inclusive 
society) 

3 

JUSTICE & HOME AFFAIRS 18 (Area of Freedom, Security 
and Justice) 

3 

HEALTH & CONSUMER PROTECTION (excl. animal health, animal 
welfare and plant health) 

17 (Health and Consumer 
Protection) (excl. 17 04 (Food 
safety, animal health, animal 
welfare and plant health)) 

3 

PRESS & COMMUNICATION 16 (Press and Communication) 3 
ENLARGEMENT -Transition facility (institution building) 22 03 Transition facility for 

institution-building measures 
after accession 

3 

SOLIDARITY FUND (p.m.)   
4. THE EU AS A GLOBAL PARTNER   
EXTERNAL RELATIONS  19 (External Relations)  
of which (operational expenditure only):                                           'external 
relations' 

19 4 

 'aid to the victims of human rights violations' 19 3 
AGRICULTURE (SAPARD) 05 4 
REGIONAL POLICY (ISPA) 13 7 
TRADE 20 4 
DEVELOPMENT & COOPERATION WITH ACP COUNTRIES 21 4 
ENLARGEMENT (excl. transition facility) 22 excl. 22 03 7 
HUMANITARIAN AID 23 4 
EUROPEAN DEVELOPMENT FUND  (Outside the EU budget in 2004) [21]  
ECFIN- Loan guarantee reserve 01 04 01 13 6 
ECFIN - macrofinancial assistance 01 4 
RESERVE-Emergency aid reserve 31 6 
Other (b) 06, 07, 14 & 15 4 
5. ADMINISTRATION **   
ADMINISTRATIVE EXPENDITURE - other institutions  5 
Pensions 30 5 
European Schools 26 01 50 5 
TOTAL (incl. compensation) thirty-one policy areas  
TOTAL COMMISSION   
   
Compensation  8 
 
* The new structure referred to in the present table corresponds to the one proposed by the Commission in its 
communication of 10 February 2004, COM(2004)101 final. 
* *In the current FP structure the Commission administrative expenditure, together with the other institutions, is 
included in the separate heading 5. As proposed in the COM(2004) 101 final, the Commission administrative 
expenditure is to be included in the relevant policy area. In this table, the Commission administrative 
expenditure under the current heading 5 (EUR 2 846 469 262) is broken down by policy areas in line with the 
proposed new approach. Administrative expenditure concerning administrative 'horizontal' Commission services 
(Audit, Administration, Budget, Policy Coordination) has been broken down as 'overheads' in proportion to the 
administrative expenditure directly related to each of the remaining policy areas, on the basis of the PDB 2004. 
One exception concerns the policy area PENSIONS, which (together with expenditure for the European Schools) 
remains under the re-defined heading  'Administration'. 
 
(a) Includes specific actions related to fight against fraud, trade, public procurements procedures, and Prince 
(information on the future of Europe). 
(b) Includes external dimension of internal policies (education, environment, taxation & customs union, energy 
& transport, justice & home affairs) 
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Annex II  

Financial perspective 2000-2006 (EU-25) adjusted for enlargement at 2004 prices 
(EUR million) 

Current  
Commitment appropriations  

2000  2001  2002  2003  

1. AGRICULTURE  41 738 44 530  46 587 47 378 
1(a) Common agricultural policy   37 352 40 035  41 992 42 680 
1(b) Rural development 4 386 4 495 4 595 4 698 

2. STRUCTURAL ACTIONS 32 678 32 720 33 638 33 968
Structural funds 30 019 30 005  30 849 31 129 
Cohesion fund  2 659 2 715 2 789 2 839 

3. INTERNAL POLICIES  6 031 6 272  6 558 6 796 
4. EXTERNAL ACTIONS  4 627 4 735  4 873 4 972 

5. ADMINISTRATION (1)  4 638 4 776  5 012 5 211 
6. RESERVES  906  916   676  434  
Monetary reserve  500 500  250 0 
Emergency aid reserve 203 208  213 217 
Guarantee reserve 203 208 213 217 

7. PRE-ACCESSION AID  3 174 3 240   3 328 3 386
Agriculture  529 540 555 564 
Pre-accession structural instrument  1 058 1 080  1 109 1 129 
Phare (applicant countries)  1 587 1 620 1 664 1 693

8. COMPENSATION  
TOTAL APPROPRIATIONS FOR COMMITMENTS 93 792 97 189  100 672 102 145 

TOTAL APPROPRIATIONS FOR PAYMENTS 91 322 94 730  100 078 102 767
Ceiling, appropriations for payments as % of GNI (ESA 95)  1,07 % 1,08 % 1,11 % 1,09 % 
Margin for unforeseen expenditure 0,17 % 0,16 %  0,13 % 0,15 % 
Own resources ceiling  1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,24 % 
(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of staff contributions to the pension scheme, up 
to a maximum of EUR 1 100 million at 1999 prices for the period 2000 to 2006. 
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