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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σύµφωνα µε τις τρέχουσες δηµοσιονοµικές προοπτικές (2000-2006), ο όγκος της 
χρηµατοδότησης για το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίµων 
αντιστοιχεί αθροιστικά περίπου στο 0,7% των συνολικών δαπανών της ΕΕ. Η πρόταση της 
Επιτροπής για τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές (2007-2013) προβλέπει µια ελαφρά 
αύξηση. Επιπλέον, ορισµένοι στόχοι πολιτικής πρόκειται να επιτευχθούν µέσω της 
ενσωµάτωσης των πτυχών του περιβάλλοντος και της υγείας σε άλλους τοµείς πολιτικής. Η 
ενσωµάτωση αυτή θα περιλαµβάνει τη χρήση των πόρων αυτών των τοµέων πολιτικής, 
συγκεκριµένα των διαρθρωτικών ταµείων, του προγράµµατος έρευνας ή των πόρων για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι πόροι αυτοί είναι πολύ περισσότεροι από εκείνους που 
διατίθενται απευθείας για το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίµων. 
∆εν πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάµε ότι τα περιβαλλοντικά µέτρα θα πρέπει ταυτόχρονα να 
ανταγωνίζονται για τους ίδιους πόρους στο εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο µε άλλες 
δράσεις, όπως τα µέτρα της πολιτικής για την απασχόληση. Το βασικό ερώτηµα, συνεπώς, 
παραµένει: επαρκούν οι πόροι που προτείνονται στις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές για την 
αντιµετώπιση όλων των προβλέψιµων προκλήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της περαιτέρω 
διεύρυνσης; 
 
Η τρέχουσα κατάσταση 
 
Στον τοµέα του περιβάλλοντος, οι δαπάνες κατανέµονται σήµερα µεταξύ έξι πολυετών 
προγραµµάτων, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος και γραµµών που καλύπτουν 
τις δραστηριότητες της Επιτροπής (ευαισθητοποίηση, εφαρµογή και ανάπτυξη νέας 
νοµοθεσίας). 
 
Το πρόγραµµα LIFE Περιβάλλον στηρίζει έργα επίδειξης και πειραµατισµού που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και µεθόδων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Το LIFE Φύση στηρίζει την υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για την 
προστασία της φύσης και το LIFE Τρίτες Χώρες παρέχει χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη 
ικανότητας και την προαγωγή της βιώσιµης ανάπτυξης σε τρίτες χώρες. 
 
Τα άλλα προγράµµατα στον τοµέα του περιβάλλοντος είναι σηµαντικά µικρότερα. Το 
Κοινοτικό Πλαίσιο Συνεργασίας για την Προώθηση της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης 
παρέχει χρηµατοδοτική και τεχνική στήριξη σε δίκτυα τοπικών αρχών. Το Κοινοτικό 
Πρόγραµµα ∆ράσης για την προαγωγή των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) παρέχει 
χρηµατοδοτική ενίσχυση σε ΜΚΟ που συµµετέχουν στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της  
κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας. Το πρόγραµµα Έµφαση στα δάση 
καλύπτει την παρακολούθηση και την προστασία των δασών από την ατµοσφαιρική ρύπανση 
και τις πυρκαγιές. Το πλαίσιο για την κοινοτική συνεργασία στον τοµέα της θαλάσσιας 
ρύπανσης στηρίζει τα υφιστάµενα µέσα για την προστασία της θάλασσας και των ακτών. Το 
πρόγραµµα δράσης και ο κοινοτικός µηχανισµός για την Πολιτική Προστασία στηρίζουν 
και συµπληρώνουν τις προσπάθειες των κρατών µελών να προστατεύσουν τους ανθρώπους, 
το περιβάλλον και την περιουσία σε  περίπτωση φυσικής και τεχνολογικής καταστροφής.  
 
Στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, οι χρηµατοδοτικοί πόροι έχουν συγκεντρωθεί σε ενιαίο 
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χρηµατοδοτικό µέσο από το 2003. Το τρέχον Πρόγραµµα για τη ∆ηµόσια Υγεία θα 
συνεχιστεί µέχρι το 2008, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα αναθεωρηθεί για να ενσωµατώσει 
τις συνέπειες των νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών. Το τρέχον πρόγραµµα αποσκοπεί στη 
βελτίωση των πληροφοριών και των γνώσεων για την υγεία και, συνεπώς, της ικανότητας 
ταχείας αντίδρασης στις απειλές κατά της υγείας του πληθυσµού. 
 
Το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών θα είναι πλήρως 
λειτουργικό σε δύο χρόνια. Το κύριο καθήκον του είναι ο εντοπισµός, η συλλογή  
πληροφοριών και η αξιολόγηση των νεοεµφανιζόµενων απειλών κατά της ανθρώπινης υγείας 
από τις µεταδοτικές ασθένειες. 
 
Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδικό πρόγραµµα για την ασφάλεια των τροφίµων. Έµφαση 
δίδεται στη νοµοθεσία και στην αξιολόγηση των κινδύνων από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων. 
 
Το µέλλον – Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2017 
 
Κατά την άποψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, η πρόταση για τις νέες δηµοσιονοµικές 
προοπτικές περιέχει αρκετά σηµαντικά στοιχεία. Αναδιοργανώνει τη διάρθρωση των τοµέων 
δαπανών, δίνει έµφαση στην ευρωπαϊκή προσέγγιση και επιδιώκει τη συνεργία µεταξύ των 
διάφορων τοµέων πολιτικής. 
 
Το περιβάλλον υπάγεται στον τοµέα δαπανών 2, µαζί µε τη γεωργία και την αλιεία. Ο 
συνδυασµός µέτρων γεωργίας, αλιείας, περιβάλλοντος και ασφάλειας των τροφίµων στον ίδιο 
τοµέα δαπανών («Βιώσιµη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων») είναι κατ’ αρχήν 
επιθυµητός. Αν και η πρόταση της Επιτροπής στηρίζεται έντονα στην ενσωµάτωση των 
περιβαλλοντικών δράσεων σε άλλους τοµείς πολιτικής, διατηρεί εντούτοις ένα χωριστό µέσο 
για τις δράσεις καθαρά περιβαλλοντικής φύσεως. Το πρόγραµµα LIFE+ θα αντικαταστήσει 
όλα τα σηµερινά προγράµµατα (εκτός από την Πολιτική Προστασία) και θα συµβάλλει στην 
ανάπτυξη, την εφαρµογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλης της περιβαλλοντικής 
πολιτικής και νοµοθεσίας της ΕΕ καθ’ όλη αυτή την περίοδο. Το LIFE+ θα χρηµατοδοτεί 
επίσης δραστηριότητες του NATURA 2000 όποτε δεν µπορούν να αντληθούν 
χρηµατοδοτικοί πόροι από άλλες πηγές, όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου ή τα διαρθρωτικά 
ταµεία. 
 
Το πρόγραµµα για την Πολιτική Προστασία θα συνεχίσει να χρηµατοδοτείται ξεχωριστά 
από τον τοµέα δαπανών 3 («Άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, ελευθερία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη»), δυνάµει ενός ειδικού µέσου για την αλληλεγγύη και την ταχεία αντίδραση. Θα 
αποτελεί τµήµα του γενικού σχεδίου ετοιµότητας µε στόχο την πρόληψη ή/και την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των µεγάλων καταστροφών. 
 
Στο µέλλον, όλες οι σηµερινές περιβαλλοντικές δραστηριότητες εκτός της ΕΕ θα 
χρηµατοδοτούνται από τον τοµέα δαπανών 4 «Εξωτερικές δράσεις» («Η ΕΕ ως παγκόσµιος 
εταίρος»). 

Η δηµόσια υγεία και η ασφάλεια των τροφίµων εγγράφονται στον τοµέα δαπανών 4, µαζί µε 
τη δικαιοσύνη, τις εσωτερικές υποθέσεις και τον πολιτισµό. Θα υπάρχει ένα νέο πρόγραµµα 
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για τη δηµόσια υγεία µε σηµαντικά πιο υψηλό προϋπολογισµό από ό,τι το σηµερινό, ώστε να 
καλύψει, εκτός από τις συνέπειες της διεύρυνσης, και την υπερβολική ζήτηση και να 
επιτρέψει επίσης τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του προγράµµατος. Στον τοµέα της 
ασφάλειας των τροφίµων ετοιµάζονται νέα µέτρα, όπως η καθιέρωση µηχανισµού για την 
ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, ενός συστήµατος για τον καλύτερο έλεγχο των 
εισαγωγών από τρίτες χώρες και της διεύρυνσης του σηµερινού συστήµατος ταχείας 
ειδοποίησης στις τρίτες χώρες. Τα  µέτρα αυτά θα εµπίπτουν στον τοµέα δαπανών 2 
(ΕΓΤΠΕ). 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καλεί την 
Προσωρινή Επιτροπή για τις Προκλήσεις Πολιτικής και τα ∆ηµοσιονοµικά Μέσα της 
∆ιευρυµένης Ένωσης 2007-2013, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να ενσωµατώσει στο 
σχέδιο ψηφίσµατός της τις ακόλουθες συστάσεις: 

1. Επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές, όπως και 
τον στόχο να αξιοποιηθεί όλο το δυναµικό της ΕΕ µε αύξηση της αποτελεσµατικότητας, 
της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και της συνεργίας στις κοινοτικές πολιτικές. 

 
2. Επισηµαίνει ότι το περιβάλλον, η δηµόσια υγεία και η ασφάλεια των τροφίµων δεν είναι 

µόνο τοµείς πολιτικής που σχετίζονται άµεσα µε τα συµφέροντα των πολιτών και την 
καθηµερινή ζωή τους, αλλά και παράγοντες που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ· τονίζει, συνεπώς, ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές 
και συνέπειες πρέπει να λαµβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη χρηµατοδότηση πολιτικών 
που εµπίπτουν στον τοµέα δαπανών 1 («Βιώσιµη ανάπτυξη»), αν και ο ακριβής τοµέας 
πολιτικής του περιβάλλοντος υπάγεται στον τοµέα 2 («Βιώσιµη διαχείριση και 
προστασία των φυσικών πόρων»). 

 
3. Υποστηρίζει ένθερµα την ενσωµάτωση των πολιτικών του περιβάλλοντος και της υγείας 

σε άλλους τοµείς πολιτικής, αλλά τονίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως 
δικαιολογία για να µειωθεί η χρηµατοδότηση των απαραίτητων ειδικών προγραµµάτων 
για το περιβάλλον και την υγεία. 

 
4. Είναι υπέρ της δηµιουργίας ενός ενιαίου χρηµατοδοτικού µέσου για το περιβάλλον 

(LIFE+), αλλά ζητά προσεκτική αξιολόγηση των µελλοντικών χρηµατοδοτικών 
αναγκών, εφιστά την προσοχή στις αυξανόµενες διεθνείς δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει επαρκή χρηµατοδότηση για τη διεθνή συνεργασία και τη στήριξη τρίτων 
χωρών στον τοµέα του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών µέσων για τις 
εξωτερικές σχέσεις. 

 
5. Ανησυχεί για τα σχέδια χρηµατοδότησης του Natura 2000 σχεδόν αποκλειστικά από τα 

διαρθρωτικά ταµεία και τους πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου, επειδή αυτό θα 
άφηνε τις τελικές αποφάσεις για τη χρηµατοδότηση των επιµέρους δικτύων στα κράτη 
µέλη· φοβάται ότι αυτή η πρόταση, αν δεν συνοδεύεται από αποτελεσµατική 
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στοχοθέτηση των πόρων, θα άφηνε τοµείς του Natura 2000 χωρίς επαρκή 
χρηµατοδότηση· ζητά είτε χωριστό χρηµατοδοτικό µέσο για το Natura 2000 είτε 
σηµαντική αύξηση των πόρων για το LIFE+, µε τη συµπερίληψη ενός ειδικού κονδυλίου 
για τη βιοποικιλότητα, ώστε να µπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι του Natura 2000. 

 
6. Υποστηρίζει την ιδέα της δηµιουργίας ενός πρόσθετου προγράµµατος δράσης για την 

προαγωγή και τη στήριξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προκειµένου να 
ενθαρρυνθεί η καινοτοµία σύµφωνα µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του 
Γκέτεµποργκ. 

 
7. Επικροτεί τα σχέδια να αυξηθεί η χρηµατοδότηση του προγράµµατος δράσης για την 

υγεία, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανησυχίες και τις επιθυµίες των 
πολιτών, αφήνοντας και περιθώριο για τη µελλοντική διεύρυνση σε χώρες που 
απειλούνται πιο άµεσα από µάστιγες για την υγεία από ό,τι τα σηµερινά κράτη µέλη. 

 
8. Θεωρεί την ασφάλεια των τροφίµων τοµέα προτεραιότητας, όπου τα αποτελεσµατικά 

µέτρα και η συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο µπορούν να παράσχουν πραγµατική 
προστιθέµενη αξία· ζητεί επαρκή χρηµατοδότηση για τα µέτρα βελτίωσης των τροφίµων 
και των ζωοτροφών, όπως η κτηνιατρική συνεργασία για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση των ασθενειών των ζώων, ο επαρκής ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος 
των εισαγωγών από τρίτες χώρες και η εξαγωγή του υφιστάµενου συστήµατος ταχείας 
ειδοποίησης στις τρίτες χώρες. 

 
9. Υποστηρίζει την ιδέα της συγκέντρωσης των πόρων και της εµπειρογνωµοσύνης σε 

επίπεδο ΕΕ, προκειµένου να ενισχυθεί πραγµατικά η απόδοσή τους, για παράδειγµα στα 
σχέδια πρόληψης και ετοιµότητας για διάφορες καταστάσεις κρίσης· συνιστά το νέο 
µέσο για την αλληλεγγύη και την ταχεία αντίδραση να καλύπτει, εκτός από την πρόληψη 
και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της βιοτροµοκρατίας, και τις φυσικές 
καταστροφές, όπως οι πληµµύρες. 

 
10. Επισηµαίνει ότι η απόδειξη κάθε κοινοτικής νοµοθεσίας έγκειται στην εφαρµογή της και 

ζητεί επαρκείς πόρους για µέτρα βελτίωσης της ορθής εφαρµογής των κοινοτικών 
πολιτικών.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αντιστοιχία ανάµεσα στις σηµερινές δηµοσιονοµικές προοπτικές και στη νέα διάρθρωση που 
προτείνεται για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013* 

ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ** ∆ιάρθρωση ΠΒ∆ 
του προϋπολογισµού του 2004 

Τοµείς δαπανών των 
σηµερινών ∆Π** 

1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (1) (3) 
 1.α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση   
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (εξαιρ. πολιτισµού) 15 (Εκπαίδευση και πολιτισµός) 3 
ΕΡΕΥΝΑ (συµπερ. έρευνας των Γ∆ ENTR, TREN & FISH) 08 (Έρευνα) & 10 (Άµεση 

έρευνα) 
Έρευνα του τοµέα 02 
(Επιχειρήσεις), 06 (Ενέργεια και 
µεταφορές) & 11 (Αλιεία) 

3 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (εξαιρ. eTEN) 09 (Κοινωνία της πληροφορίας) 3 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (εξαιρ. έρευνας) 02 (Επιχειρήσεις) εξαιρ. έρευνας  3 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 12 (Εσωτερική Αγορά) 3 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 03 (Ανταγωνισµός) 3 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (εξαιρ. 
αποθεµατικού για την εγγύηση δανείων & µακροοικονοµικής 
συνδροµής) 

01 (Οικονοµικές και 
χρηµατοδοτικές υποθέσεις) 

3 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ  14 (Φορολογία και τελωνειακή 
ένωση) 

3 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 29 (Στατιστικές) 3 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (εξαιρ. έρευνας) 06  (Ενέργεια και µεταφορές) 

εξαιρ. έρευνας 
3 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (εξαιρ. έρευνας) 09 (Κοινωνία της πληροφορίας) 3 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (δαπάνες του 
σηµερινού τοµέα 3 «Εσωτερικές πολιτικές») 

04 (Απασχόληση και κοινωνικές 
υποθέσεις) 

3 

Λοιπά (α) 20 (Εµπόριο), 24 (Καταπολέµηση 
της απάτης) & 25 (Συντονισµός 
των πολιτικών της Επιτροπής και 
νοµική υπηρεσία) 

3 

 1. β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΤΠΑ, interreg 13 (Περιφερειακή πολιτική) 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – Ταµείο Συνοχής 13 04  (Ταµείο Συνοχής) 2 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  04 (Απασχόληση και κοινωνικές 

υποθέσεις) 
2 

ΓΕΩΡΓΙΑ (µέρος του LEADER) 05 04 (Ανάπτυξη της υπαίθρου) 2 
   
 2. ΒΙΩΣΙΜΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (εξαιρ. εξωτερικής διάστασης) 07 (Περιβάλλον) 3 
ΓΕΩΡΓΙΑ – συµπερ. µέτρων του σηµερινού τοµέα 3 και ανάπτυξης 
της υπαίθρου 

05  (Γεωργία)  

εκ των οποίων (επιχειρησιακές δαπάνες µόνο): Γεωργικές αγορές 05 1α 
Ανάπτυξη της υπαίθρου  05 1β 
Ανάπτυξη της υπαίθρου + µέρος του LEADER   05 2 
∆ασοκοµία & Έλεγχοι και επιθεωρήσεις  05 3 
ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (υγεία των ζώων, 
ορθή µεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών) 

17 04 (Ασφάλεια των τροφίµων, 
υγεία των ζώων, ορθή 
µεταχείριση των ζώων και υγεία 
των φυτών) 

1α 

ΑΛΙΕΙΑ (εξαιρ. έρευνας) 11 (Αλιεία) εξαιρ. έρευνας  
εκ των οποίων (επιχειρησιακές δαπάνες µόνο): Αλιευτικές αγορές 11 1a 
∆ιαρθρωτικές παρεµβάσεις 11 2 
∆ιακυβέρνηση & Έλεγχοι και επιθεωρήσεις 11 3 
∆ιεθνής οργάνωση αλιείας 11 4 
 3. ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 3 
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 EL 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 (Εκπαίδευση και πολιτισµός) 3 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – Καταπολέµηση 
των διακρίσεων και ισότητα των φύλων 

04 04 (Προώθηση µιας κοινωνίας 
χωρίς αποκλεισµούς) 

3 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 18 (Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης) 

3 

ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (εξαιρ. υγείας των 
ζώων, ορθής µεταχείρισης των ζώων και υγείας των φυτών) 

17 (Υγεία και προστασία των 
καταναλωτών) (εξαιρ. 17 04 
(Ασφάλεια των τροφίµων, υγεία 
των ζώων, ορθή µεταχείριση των 
ζώων και υγεία των φυτών)) 

3 

ΤΥΠΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 (Τύπος και επικοινωνία) 3 
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ - Μεταβατική χρηµατοπιστωτική διευκόλυνση 
(θεσµική ανάπτυξη) 

22 03 Μεταβατική 
χρηµατοπιστωτική διευκόλυνση 
για µέτρα θεσµικής ανάπτυξης 
µετά την προσχώρηση 

3 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (προς υπόµνηση)   
4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ   
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 19 (Εξωτερικές σχέσεις)  
εκ των οποίων (επιχειρησιακές δαπάνες µόνο): Εξωτερικές σχέσεις 19 4 
Υποστήριξη στα θύµατα παραβιάσεων των δικαιωµάτων του ανθρώπου 19 3 
ΓΕΩΡΓΙΑ (SAPARD) 05 4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ISPA) 13 7 
ΕΜΠΟΡΙΟ 20 4 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ 21 4 
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ (εξαιρ. µεταβατικής χρηµατοπιστωτικής διευκόλυνσης) 22 εξαιρ. 22 03 7 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 23 4 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (εκτός του προϋπολογισµού 
της ΕΕ το 2004) 

[21]  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – 
Αποθεµατικό για εγγυήσεις δανείων 

01 04 01 13 6 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – 
Μακροοικονοµική συνδροµή 

01 4 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – Αποθεµατικό έκτακτης βοήθειας 31 6 
Λοιπά (β) 06, 07, 14 & 15 4 
5. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ **   
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ – Άλλα όργανα  5 
Συντάξεις 30 5 
Ευρωπαϊκά σχολεία 26 01 50 5 
ΣΥΝΟΛΟ (συµπερ. αντιστάθµισης) 31 τοµείς πολιτικής  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
   
Αντιστάθµιση  8 

* Η νέα διάρθρωση στην οποία γίνεται αναφορά στον παρόντα πίνακα είναι αυτή που προτείνεται από την Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της COM(2004)101 τελικό της 10ης Φεβρουαρίου 2004. 
* * Στη διάρθρωση των σηµερινών ∆Π, οι διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής εγγράφονται, µαζί µε τις αντίστοιχες δαπάνες 
των άλλων οργάνων, στον χωριστό τοµέα δαπανών 5. Όπως προτείνεται στο έγγρ. COM(2004)101 τελικό, οι διοικητικές 
δαπάνες της Επιτροπής θα εγγράφονται στο εξής στον αντίστοιχο τοµέα πολιτικής. Στον παρόντα πίνακα, οι διοικητικές 
δαπάνες της Επιτροπής βάσει του σηµερινού τοµέα δαπανών 5 (2.846.469.262 ευρώ) είναι κατανεµηµένες κατά τοµείς 
πολιτικές σύµφωνα µε τη νέα προσέγγιση που προτείνεται. Οι διοικητικές δαπάνες για τις «οριζόντιες» διοικητικές 
υπηρεσίες της Επιτροπής (Λογιστικός Έλεγχος, ∆ιοίκηση, Προϋπολογισµός, Συντονισµός των πολιτικών) έχουν 
κατανεµηθεί ως «Γενικά έξοδα» κατ’ αναλογία προς τις διοικητικές δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε καθέναν από τους 
υπόλοιπους τοµείς πολιτικής, βάσει του ΠΒ∆ 2004. Εξαίρεση είναι ο τοµέας πολιτικής ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ο οποίος (µαζί µε τις 
δαπάνες για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία) παραµένει εγγεγραµµένος στον επανορισθέντα τοµέα δαπανών «∆ιοίκηση». 
(α) Συµπεριλαµβάνει ειδικές δράσεις που σχετίζονται µε την καταπολέµηση της απάτης, το εµπόριο, τις διαδικασίες 
ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων και το πρόγραµµα Prince (πληροφόρηση για το µέλλον της Ευρώπης). 
(β) Συµπεριλαµβάνει την εξωτερική διάσταση των εσωτερικών πολιτικών (εκπαίδευση, περιβάλλον, φορολογία και 
τελωνειακή ένωση, ενέργεια και µεταφορές, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις). 
 
Πηγή:  FINP Έγγραφο Εργασίας 2 του κ. Böge της 21ης Οκτωβρίου 2004 (DT\545322EN, PE 349.838). 
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