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1. Η δεύτερη ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο µε θέµα  "∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές 2007-2013"  1 ορίζει την ουσία των 
πολιτικών στόχων που τέθηκαν σε προηγούµενη ανακοίνωση της 10ης Φεβρουαρίου µε 
θέµα "Οικοδόµηση του Κοινού µας Μέλλοντος - Προκλήσεις πολιτικής και 
δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013" 2. 

2. Η δεύτερη ανακοίνωση χωρίζεται σε δύο µέρη: 

- στο πρώτο µέρος, η Επιτροπή υπογραµµίζει τους λόγους, τις ανάγκες και την 
προστιθέµενη αξία της ευρωπαϊκής δράσης για την εκπλήρωση των πολιτικών στόχων 
που έχουν καθορισθεί στη Συνθήκη και στο Σύνταγµα· 

- στο δεύτερο µέρος, η Επιτροπή παρουσιάζει τα προγράµµατα που θα χρηµατοδοτηθούν 
στο πλαίσιο των νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών, ενόψει της υλοποίησης των 
πολιτικών στόχων.  Για κάθε τίτλο πραγµατοποιείται µια επισκόπηση όλων των νέων 
προγραµµάτων που αναµένεται να ξεκινήσουν µετά το 2006· 

3. Στο έγγραφο εργασίας του αριθ. 1, ο εισηγητής είχε επισυνάψει ένα πίνακα 
αντιστοιχίας µεταξύ των νέων προγραµµάτων που προτείνει η Επιτροπή σε κάθε 
κεφάλαιο και της ονοµατολογίας του προϋπολογισµού στο πλαίσιο των ισχυουσών 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

4. Στο έγγραφο εργασίας αριθ. 3, ο εισηγητής προβαίνει σε µια πρώτη ανάλυση των 
ποσών εκθέτοντας την αύξηση (ή µείωση) που προβλέπει η Επιτροπή για κάθε κύρια 
κατηγορία δαπανών στο πλαίσιο των διαφόρων κεφαλαίων για την περίοδο 2007-2013. 

5. Ο εισηγητής επιθυµεί να υπογραµµίσει ορισµένα βασικά σηµεία: 

- Το παρόν έγγραφο αποτελεί µόνο µια πρώτη και συνολική ανάλυση που περιορίζεται 
στις κύριες κατηγορίες δαπανών χωρίς να βασίζεται σε επιµέρους προγράµµατα, 
ωστόσο, ο εισηγητής φρονεί ότι µπορεί να χρησιµεύσει ως οδηγός για την εκτίµηση 
των πολιτικών προτεραιοτήτων. 

- Ο υπολογισµός βασίζεται στη σύγκριση µεταξύ του ποσού που έχει προγραµµατισθεί 
για το έτος 2006 και της συνολικής χρηµατοδότησης για µια περίοδο επτά ετών. Η 
συνολική αύξηση/ µείωση εκτίθεται τόσο ως συνολική αξία όσο και ως ποσοστό.  

- Η νέα δοµή των δηµοσιονοµικών προοπτικών βασίζεται στη µέθοδο υπολογισµού µε 
βάση τη δραστηριότητα που αποσκοπεί να καθορίσει το συνολικό κόστος των 
πολιτικών. Για το λόγο αυτό, οι διοικητικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 
εκτέλεση των προγραµµάτων περιλαµβάνονται στο συνολικό ποσό. Τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη σύγκριση της τρέχουσας χρηµατοδότησης που 
παρέχεται στα ισχύοντα προγράµµατα µε τη νέα δοµή. 

- Η δοµή των δαπανών βασίζεται σε τρέχουσες τιµές (βάση 2006) και όχι σε σταθερές 
τιµές. 

                                                 
1 CΟΜ(2004) 487 τελικό 
2 CΟΜ(2004) 101 τελικό 
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Τίτλος 1 - Βιώσιµη ανάπτυξη 

Υπότιτλος 1α: Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

Ο υπότιτλος αυτός αφορά τις πολιτικές που συνδέονται µε την στρατηγική της Λισσαβόνας. 
Για την επίτευξη του στόχου του µετασχηµατισµού της ΕΕ σε µια δυναµική οικονοµία µε 
βάση τη γνώση που είναι προσανατολισµένη προς την ανάπτυξη, η Επιτροπή θεσπίζει πέντε 
στόχους στους οποίους υπάγονται σχετικά µέτρα και/ή σχετικοί προσανατολισµοί.  Πρόκειται 
για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας σε µια πλήρως ολοκληρωµένη αγορά· την έρευνα 
και τεχνολογική ανάπτυξη· τη σύνδεση των δικτύων της ΕΕ· την εκπαίδευση και κατάρτιση 
και την ατζέντα για την κοινωνική πολιτική. Η επικείµενη ενδιάµεση επισκόπηση της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας αποδεικνύει την ανάγκη επιτάχυνσης του βηµατισµού στον εν 
λόγω τοµέα πολιτικής. Η αύξηση των δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ουσιαστική 
συνιστώσα της στρατηγικής. 

 Έρευνα και Ανάπτυξη: αύξηση του προϋπολογισµού (159%)  
 Μεταφορές και Ενέργεια: αύξηση του προϋπολογισµού (309%)   
 Εκπαίδευση και κατάρτιση: αύξηση του προϋπολογισµού (323%)  
 Κοινωνική πολιτική : αύξηση του προϋπολογισµού (115%) 
 Εισαγωγή Ταµείου Ανάπτυξης και Προσαρµογής συµπεριλαµβανοµένης της πρότασης 
για τη µεταφορά στον υπότιτλο 1α των µη χρησιµοποιηθεισών πιστώσεων του υποτίτλου 
1β. 

 

• Έρευνα και Ανάπτυξη 

Σκοπός είναι η εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας µέσω της προώθησης της 
επιστηµονικής και τεχνολογικής αριστείας προκειµένου να επιτευχθούν επενδύσεις ύψους 
"3%" στην έρευνα και την καινοτοµία. Η εν λόγω κατηγορία δαπανών θα καλύψει κυρίως το 
7ο πρόγραµµα-πλαίσιο. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 συνολική χρηµατοδότηση

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% µέση αύξηση
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% αύξηση κατά το 2006

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας

 

 

• ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και ενέργειας  

Ο στόχος έγκειται στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας των δικτύων µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω κατηγορία δαπανών θα περιλαµβάνει δύο κύρια µέσα: 
Πρόγραµµα Marco Polo και Galileo. 



 

PE 349.839 4/10 DT\545783EL.doc 

EL 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 συνολική χρηµατοδότηση

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% µέση αύξηση
500 525 525 525 525 500 525 309% αύξηση κατά το 2006

∆ίκτυα µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Η βελτίωση των πολιτικών αυτών πραγµατοποιείται µέσω της συγκέντρωσης των τρεχόντων 
προγραµµάτων (Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates, Leonardo da Vinci) σε λιγότερα µέσα. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 συνολική χρηµατοδότηση

46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% µέση αύξηση
300 300 300 300 300 300 300 323% αύξηση κατά το 2006

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 

 

• Κοινωνική πολιτική 

Η πολιτική αυτή πρέπει να προάγει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα σε 
µια πλήρως ολοκληρωµένη εσωτερική αγορά καθώς και την εφαρµογή της ατζέντας για την 
κοινωνική πολιτική µέσω ενός ενιαίου προγράµµατος αποκαλούµενου "Progress", το οποίο 
συγκεντρώνει τις τρέχουσες δράσεις στον τοµέα αυτό (Eures, προγράµµατα κοινωνικής 
προστασίας, ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων κ.λπ....). 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 συνολική χρηµατοδότηση

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% µέση αύξηση
444 259 241 261 235 288 236 115% αύξηση κατά το 2006

Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα, εφαρµογή της ατζέντας για την κοινωνική πολιτική

 

 

Υπότιτλος 1β:  Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση 

Ο υπότιτλος αυτός καλύπτει κυρίως  τα σηµερινά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, επικεντρώνεται 
ωστόσο σε περισσότερους στρατηγικούς στόχους.  Η διεύρυνση της Ένωσης σε 25 κράτη 
µέλη, και προσεχώς σε 27 ή περισσότερα, συνιστά µια πρωτόγνωρη πρόκληση για την 
ανταγωνιστικότητα και την εσωτερική συνοχή της Ένωσης· για τον λόγο αυτό η Επιτροπή 
προτείνει ότι οι δράσεις που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
επικεντρώνονται σε επενδύσεις σε ένα περιορισµένο αριθµό κοινοτικών προτεραιοτήτων που 
θα αντανακλούν τις ατζέντες της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ. Τα ζητήµατα 
προτεραιότητας θα πρέπει να αρθρώνονται γύρω από τρεις στόχους: σύγκλιση (78% των 
συνολικών πόρων)· περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (17%)· εδαφική 
συνεργασία (4%). Τα προγράµµατα θα υποστηρίζονται από τους χρηµατοδοτικούς πόρους 
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του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου (ΕΚΤ)  και του Ταµείου Συνοχής. Το ανώτατο όριο 4% όπως και µια 
προσαρµοσµένη εκδοχή της µεθόδου κατανοµής του Βερολίνου πρέπει να τυγχάνουν 
εφαρµογές.  Η ΕΕ των 25 πρέπει να λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό της σχετικής 
ευηµερίας. Όλες οι περιοχές που δεν είναι πλέον επιλέξιµες για στήριξη στο πλαίσιο  του 
στόχου 1 µε βάση τους νέους κανονισµούς (οι λεγόµενες σταδιακά ενσωµατούµενες 
"phasing-in" περιοχές και οι περιοχές που επηρεάζονται από το "στατιστικό αποτέλεσµα") θα 
λαµβάνουν αντιστάθµιση.  Η αντιστάθµιση για τις περιοχές του στατιστικού αποτελέσµατος 
είναι περισσότερο γενναιόδωρη απ' ό,τι για τις σταδιακά ενσωµατούµενες περιοχές. 

 
 Σύγκλιση : αύξηση προϋπολογισµού (40%), µικρή αύξηση του ποσοστού στο 
συνολικό προϋπολογισµό· 
 Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα: αύξηση προϋπολογισµού (6%), µικρή µείωση του 
ποσοστού στο συνολικό προϋπολογισµό. 
 Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία: αύξηση προϋπολογισµού (14%), µικρή µείωση του 
ποσοστού στο συνολικό προϋπολογισµό. 

 
• Προώθηση της σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγµένων κρατών µελών και περιοχών 

Το µέσο αυτό καλύπτει µέρος του σηµερινού ΕΤΠΑ, το Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής. Για την επιλεξιµότητα στο πλαίσιο του στόχου 1 και του Ταµείου Συνοχής ισχύουν 
οι σηµερινοί κανόνες. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 συνολική χρηµατοδότηση

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% µέση αύξηση
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% αύξηση κατά το 2006

Σύγκλιση των λιγότερο ανεπτυγµένων κρατών µελών και περιοχών

 
 

• Στήριξη και ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης εκτός των 
λιγότερο ευηµερουσών περιοχών 

Το µέσο αυτό καλύπτει τις σηµερινές δράσεις που είναι επιλέξιµες εν µέρει στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και εν µέρει στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταµείου (Leader). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 συνολική χρηµατοδότηση

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% µέση αύξηση
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% αύξηση κατά το 2006

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

 

 

• Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής περιφερειακής συνεργασίας 

Το µέσο αυτό πρέπει να στοχεύει στην στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 συνολική χρηµατοδότηση

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% µέση αύξηση
-184 97 101 61 61 66 68 14% αύξηση κατά το 2006

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

 

 

Τίτλος 2: ∆ιαφύλαξη και διαχείριση των φυσικών πόρων 

Ο τίτλος αυτός περιλαµβάνει υποχρεωτικές και µη υποχρεωτικές δαπάνες και καλύπτει τα 
ακόλουθα σηµερινά προγράµµατα: 
 

- Τίτλος 1: Γεωργία: 1α) στήριξη αγοράς και 1β) ανάπτυξη της υπαίθρου 
- Τίτλος 2: ∆ιαρθρωτικές δράσεις (ΧΜΠΑ) 
- Τίτλος 3: Εσωτερικές πολιτικές: πρόγραµµα Life και λοιπές περιβαλλοντικές δράσεις 
- Τίτλος 4: ∆ιεθνείς συµφωνίες για την αλιεία. 
 

Ο τίτλος 2 υιοθετεί τις µεταρρυθµίσεις της ΚΓΠ που εισήχθησαν το 2003 και 2004 και 
ειδικότερα το ανώτατο όριο δαπανών που αφορούν την αγορά και άµεσες πληρωµές στη 
γεωργία που έχουν καθορισθεί µέχρι το 2013 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών 
του ∆εκεµβρίου 2002. Το κέντρο βάρους της µεταρρύθµισης κατά τη νέα χρηµατοδοτική 
περίοδο πρέπει να εστιαστεί στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα 
του Γκέτεµποργκ, η νέα αυτή πολιτική θα πρέπει να δώσει νέα έµφαση στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην επίτευξη ενός περισσότερο βιώσιµου προτύπου ανάπτυξης. Τα νέα 
µέσα για την αλιεία στο πλαίσιο του τίτλου αυτού θα συµπεριλάβουν τις παρεµβάσεις του 
ΧΜΠΑ σε όλες τις επιλέξιµες περιοχές, τις διεθνείς συµφωνίες για την αλιεία και τα µέτρα 
διαχείρισης και διαφύλαξης. Τέλος, ένα νέο χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον θα 
χρηµατοδοτηθεί µε βάση τον τίτλο αυτό, προκειµένου όλα τα κονδύλια του προϋπολογισµού 
για το περιβάλλον να συγκεντρωθούν σε ένα µέσο. 

 
 Στήριξη της αγοράς: Μείωση (3%) για τις 25 χώρες της ΕΕ. 
 Ανάπτυξη της υπαίθρου: Αύξηση προϋπολογισµού (23%). Σταθερός προϋπολογισµός 
για τις 25 χώρες της ΕΕ. 
 Αλιεία: Άυξηση προϋπολογισµού (24%). Σταθερός προϋπολογισµός για τις 25 χώρες 
της ΕΕ. 
 Περιβάλλον: Αύξηση προϋπολογισµού (67%). Αύξηση των κονδυλίων για ένα µέσο 
που θα χρηµατοδοτεί αµιγώς περιβαλλοντικής φύσεως δράσεις και θα λαµβάνει 
υπόψη τη διεύρυνση. 

 
• Προώθηση µιας περισσότερο ανταγωνιστικής, προσανατολισµένης στην αγορά και 

βιώσιµης γεωργίας στην ΕΕ 
 
Οι δαπάνες για τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία δεν συµπεριλαµβάνονται. (επιπλέον του 
ανωτάτου ορίου που καθορίστηκε στις Βρυξέλλες). 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 συνολική χρηµατοδότηση

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% µέση αύξηση
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% αύξηση κατά το 2006

Βιώσιµη γεωργία

 
 
• Στήριξη και ενίσχυση της ανάπτυξης της υπαίθρου 
 
Η δαπάνη αυτή δεν αφορά την ΕΕ των 25. Οι δαπάνες για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία δεν 
συµπεριλαµβάνονται. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 συνολική χρηµατοδότηση

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% µέση αύξηση
1.031 475 450 100 125 125 125 23% αύξηση κατά το 2006

Ανάπτυξη της υπαίθρου

 
 
• Προώθηση µιας ανταγωνιστικής και βιώσιµης αλιείας 
 
Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν τις διεθνείς συµφωνίες περί αλιείας που χρηµατοδοτούνται 
σήµερα µε βάση τον τίτλο 4: (Εξωτερικές ∆ράσεις). ∆εν περιλαµβάνει τις δαπάνες για τη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 συνολική χρηµατοδότηση

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% µέση αύξηση
116 25 25 25 0 25 0 24% αύξηση κατά το 2006

Βιώσιµη αλιεία

 
 
• ∆ιατήρηση ενός σταθερού υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και 

προώθηση της βιώσιµης χρήσης και διαχείρισης των πόρων 
 
Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν πιστώσεις του σηµερινού υπότιτλου 1α): (αγροτο-
περιβαλλοντικά µέτρα) του υπότιτλου 1β) (αλιεία στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπαίθρου), 
του τίτλου 2 (ΧΜΠΑ)  και του τίτλου 4: (∆ιεθνείς Συµφωνίες για την αλιεία). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 συνολική χρηµατοδότηση

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% µέση αύξηση
21 25 25 25 25 25 25 67% αύξηση κατά το 2006

Βιώσιµη διαχείριση και χρήση των πόρων

 
 

Τίτλος 3: Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 
 
Ο τίτλος αυτός καλύπτει ένα πολύ µικρό µέρος του µελλοντικού χρηµατοδοτικού πλαισίου. Η 
Επιτροπή αποσκοπεί να συγχωνεύσει στο νέο αυτό τίτλο τρεις τύπους πολιτικών που 
χρηµατοδοτούνται σήµερα στο πλαίσιο του τίτλου 3 (εσωτερικές πολιτικές) και που 
καλύπτονται από µια πληθώρα µέσων και κονδυλίων του προϋπολογισµού. Αυτές αφορούν 
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τις δραστηριότητες στους τοµείς της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, την πολιτική 
καταναλωτών, την πολιτική ενηµέρωσης και τον πολιτισµό. 
 

 ∆ικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις : αύξηση  260 % 
 Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και ποικιλοµορφία: αύξηση 110% 

 
• Προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων, προώθηση της αλληλεγγύης σε σχέση µε 

την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ενίσχυση της πρόληψης και της 
καταπολέµησης του εγκλήµατος 

 
Η πολιτική αυτή χαρακτηρίζεται από µια τεράστια αύξηση σε σύγκριση µε τον ισχύοντα 
τίτλο 18-Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (διπλασιασµός της χρηµατοδότησης 
µετά από δύο χρόνια). Προβλέπονται τρία µέσα:  
 

- Ελευθερία κυκλοφορίας και αλληλεγγύη στον τοµέα των εξωτερικών συνόρων, άσυλο 
και µετανάστευση (SIS ή  VIS, Ταµείο για τους Πρόσφυγες, Υπηρεσία Εξωτερικών 
Συνόρων)  

- Πρόγραµµα για την ασφάλεια (Europol, Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία) 
- Πρόγραµµα για τη δικαιοσύνη και τα θεµελιώδη δικαιώµατα (Eurojust, Κέντρο 

Παρακολούθησης για τον Ρατσισµό και την Ξενοφοβία) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 συνολική χρηµατοδότηση

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% µέση αύξηση
146 225 175 175 175 175 175 260% αύξηση κατά το 2006

Θεµελιώδη δικαιώµατα, πρόληψη και καταπολέµηση του  εγκλήµατος

 
 
• Προστασία της υγείας και των καταναλωτών, πολιτισµός και ιθαγένεια 
 
Το τµήµα αυτό του  νέου τίτλου αποσκοπεί να διασφαλίσει πρόσβαση σε βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες µέσω προγραµµάτων για την υγεία και τους καταναλωτές που ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες των πολιτών. Καλύπτει επίσης τα τρέχοντα προγράµµατα για τον πολιτισµό, 
την νεότητα και τα µέσα ενηµέρωσης, την πολιτική ενηµέρωσης και τα πρώην προγράµµατα 
του κεφαλαίου Α-30 (επιχορηγήσεις). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 συνολική χρηµατοδότηση

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% µέση αύξηση
103 161 139 141 150 150 150 110% αύξηση κατά το 2006

∆ηµόσια υγεία και προστασία των καταναλωτών

 

 

Τίτλος 4: Εξωτερικές πολιτικές: Η ΕΕ ως παγκόσµιος εταίρος 
 
Η νέα αρχιτεκτονική που προτείνεται για τις εξωτερικές πολιτικές χαρακτηρίζεται από µια 
συγκέντρωση των υφισταµένων προγραµµάτων σε τέσσερα κυρίως µέσα: 
 

 η ΕΕ και οι γειτονικές της χώρες: αύξηση  17 % 
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 η ΕΕ ως εταίρος για τη βιώσιµη ανάπτυξη: αύξηση 41% συµπεριλαµβανοµένου του 
ΕΤΑ 
 η ΕΕ ως παγκόσµιος παράγων: αύξηση 185 % 
 δάνεια και εγγυήσεις: διαφορά 0 %  

 
Ο τίτλος αυτός, το περιεχόµενο του οποίου είναι περισσότερο συγκρίσιµο µε τον υφιστάµενο 
τίτλο 4 αυξάνει κατά 41% συνολικά. 
 
• Η ΕΕ και οι γειτονικές της χώρες 
 
Καλύπτει τα προενταξιακά µέσα (IPA), τα µέσα για τις γειτονικές χώρες και την εταιρική 
σχέση (ΕΝPI), τα οποία θα αντικαταστήσουν τα τρέχοντα προγράµµατα Phare, Ispa, Sapard, 
το προενταξιακό µέσο για την Τουρκία και το πρόγραµµα CARDS   
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 συνολική χρηµατοδότηση

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% µέση αύξηση
-770 300 250 350 275 100 200 17% αύξηση κατά το 2006

Η ΕΕ και οι γειτονικές της χώρες

 
 
• Η ΕΕ ως εταίρος για τη βιώσιµη ανάπτυξη 
 
Καλύπτει κυρίως τα προγράµµατα στους τοµείς της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της 
οικονοµικής συνεργασίας. Το σενάριο της Επιτροπής βασίζεται στην ένταξη του ΕΤΑ στον 
προϋπολογισµό  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 συνολική χρηµατοδότηση

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% µέση αύξηση
1 350 425 325 400 225 275 41% αύξηση κατά το 2006

Η ΕΕ ως εταίρος για την βιώσιµη ανάπτυξη

 
 
• Η ΕΕ ως παγκόσµιος παράγων  
 
Το µέρος αυτό καλύπτει παρεµβάσεις όπως η µακροοικονοµική βοήθεια, η ανθρωπιστική 
βοήθεια και µέσα για την αντιµετώπιση κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ΚΕΠΠΑ 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 συνολική χρηµατοδότηση

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% µέση αύξηση
865 50 50 25 50 200 75 185% αύξηση κατά το 2006

Η ΕΕ ως παγκόσµιος παράγων

 
 
• Αποθεµατικά για την εγγύηση δανείων και την έκτακτη βοήθεια 
 
Ουδεµία αλλαγή σε σχέση µε την ισχύουσα κατάσταση. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σύνολο
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 συνολική χρηµατοδότηση

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% µέση αύξηση
0 0 0 0 0 0 0 0% αύξηση κατά το 2006

Αποθεµατικά για την εγγύηση δανείων και την έκτακτη βοήθεια

 
 
 
Τίτλος 5: ∆ιοικητικές δαπάνες 
 
Ο τίτλος αυτός δεν περιλαµβάνει τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής (περίπου 3 δισ. ευρώ 
στον προγραµµατισµό του 2006), οι οποίες κατανέµονται σε διάφορους τίτλους στη νέα 
διάρθρωση. 
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