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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

EΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά κοινότητα µε κοινούς στόχους. Ορισµένα τµήµατα
του προϋπολογισµού της ΕΕ εξυπηρετούν έναν σαφή στόχο συνοχής. Κάποια άλλα
αποβλέπουν στη χρηµατοδότηση της επίτευξης ειδικών σκοπών διαµέσου
προγραµµάτων τα οποία έχουν συµφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, πάντα θα
υπάρχουν χώρες µε καθαρό όφελος από τον κοινοτικό προϋπολογισµό και χώρες µε
καθαρή συνεισφορά σε αυτόν, µολονότι η Ένωση ως σύνολο είναι αυτή που
καρπούται τα οφέλη από τις εφαρµοζόµενες πολιτικές.
Τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα (που καλούνται επίσης «καθαρά αποτελέσµατα»),
τα οποία προκύπτουν από τον υπολογισµό της διαφοράς µεταξύ συνεισφορών στον
κοινοτικό προϋπολογισµό και εσόδων από αυτόν, δεν αντανακλούν µε πληρότητα τα
οφέλη που τα κράτη µέλη αντλούν χάρη στη συµµετοχή τους στην ΕΕ.
Παραδείγµατος χάρη, οι δαπάνες για έρευνα ή για την προστασία των συνόρων δεν
ωφελούν µόνο τους άµεσους αποδέκτες, αλλά επιπλέον παράγουν δευτερογενή
αποτελέσµατα, τα οποία εξικνούνται πέραν των εθνικών συνόρων1. Ενίοτε ενδέχεται
να µην είναι δυνατό να εκτιµηθεί σε ποσοτικά µεγέθη η έκταση των εν λόγω
δευτερογενών αποτελεσµάτων, αλλά η συνεκτίµησή τους θα µετέβαλλε τον
υπολογισµό των λογιστικών ανισορροπιών.
Ο ορισµός των δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων προσκρούει επίσης σε πλειάδα
σοβαρών εννοιολογικών και λογιστικών προβληµάτων. Κατά τον υπολογισµό των
δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων, επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί µεγάλος αριθµός
επιλογών όσον αφορά τα στοιχεία που θα συµπεριληφθούν στις ροές εσόδων και
εξόδων, καθώς και σε σχέση µε τις περιόδους αναφοράς (π.χ. επιλογή µεταξύ
ταµειακών και δεδουλευµένων στοιχείων, πλεονάσµατα παλαιότερων ετών, κ.λπ.).
Τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτουν διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα
µε τις λύσεις που προκρίνονται κάθε φορά.
Παρόλα αυτά, το µέγεθος µερικών από τις εν λόγω ανισορροπίες έχει βρεθεί στο
επίκεντρο συζητήσεων. Έπειτα από χρόνια αποτελµάτωσης όσον αφορά τα θέµατα
προϋπολογισµού και αγωνιωδών συζητήσεων, το 1984 υπήρξε συµφωνία στο
Φοντενµπλό για την καθιέρωση της υφιστάµενης διόρθωσης υπέρ του Ηνωµένου
Βασιλείου. Η ρύθµιση αυτή τέθηκε σε ισχύ µε την απόφαση περί ιδίων πόρων της
7ης Μαΐου 1985. Η σχετική απόφαση βασίστηκε στην ακόλουθη γενική αρχή2:
«[…] οποιοδήποτε κράτος µέλος µε δηµοσιονοµικό βάρος το οποίο είναι υπερβολικό
σε σχέση µε τη σχετική του ευηµερία µπορεί να τύχει διόρθωσης σε κατάλληλο
χρόνο.».
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Τα εν λόγω δευτερογενή αποτελέσµατα περιλαµβάνουν τη δαπάνη εισοδηµάτων που προκύπτουν στο
λαµβάνον κράτος µέλος για αγαθά ή υπηρεσίες που παράγονται σε άλλο κράτος µέλος, την αγορά
χρηµατοοικονοµικών αξιών εκπεφρασµένων στα νοµίσµατα διαφόρων κρατών µελών, κ.ο.κ..
Βλ. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Φοντενµπλό, «Συµπεράσµατα της Προεδρίας», ∆ελτίο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 6-1984.
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Συνεπώς, η αρχή της γενικευµένης διόρθωσης είχε ήδη επιβεβαιωθεί από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 1984 («οποιοδήποτε κράτος µέλος»). Η απόφαση για την
παραχώρηση διόρθωσης είναι σκόπιµο να βασίζεται σε δύο κριτήρια: στο µέγεθος
της δηµοσιονοµικής ανισορροπίας (η οποία πρέπει να είναι «υπερβολική») και στον
πλούτο του εκάστοτε κράτους µέλους σε σύγκριση µε το σύνολο της ΕΕ («σχετική
ευηµερία»).
Οι λόγοι στους οποίους στηρίχτηκε η παραχώρηση διόρθωσης κατ’
αποκλειστικότητα στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι σήµερα λιγότερο βάσιµοι από ό,τι
ήταν κατά τον χρόνο πραγµατοποίησης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Φοντενµπλό, δεδοµένου ότι αρκετά άλλα κράτη µέλη µπορούν ευλόγως να
ισχυρισθούν ότι η τρέχουσα κατάστασή τους είναι συγκρίσιµη µε εκείνη του
Ηνωµένου Βασιλείου (Ενότητα 2). Πέραν αυτού, το κόστος της διεύρυνσης πρέπει
να κατανεµηθεί κατά τρόπο ακριβοδίκαιο. Εποµένως, υποστηρίζεται ότι, υπό το
πρίσµα της αρχής που διατυπώθηκε στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του
Φοντενµπλό, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την καθιέρωση γενικευµένου
µηχανισµού διορθώσεων. Στο παρόν έγγραφο εξετάζονται οι παράµετροι οι οποίες
καθορίζουν έναν τέτοιο διορθωτικό µηχανισµό και διατυπώνεται πρόταση, η οποία
ανταποκρίνεται στον εξής διττό στόχο:
• πρόληψη των υπερβολικών αρνητικών δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων, σε
συνδυασµό µε µείωση των διαφορών µεταξύ καθαρών συνεισφερόντων σε
συγκρίσιµα επίπεδα ευηµερίας·
• διασφάλιση του ότι το κόστος χρηµατοδότησης του µηχανισµού θα διατηρηθεί σε
λογικό επίπεδο.
2.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ

Στις δύο υποενότητες που ακολουθούν εξετάζεται η σχετική ευηµερία και το µέγεθος
των καθαρών δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων για όλους τους καθαρούς
συνεισφέροντες στον προϋπολογισµό της ΕΕ3.
2.1. Σχετικός βαθµός ευηµερίας
Ο κατωτέρω πίνακας περιέχει συγκεντρωτική παρουσίαση του κατά κεφαλή
Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος («ΑΕΕ»), σε όρους Μονάδων Αγοραστικής
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Η ανάλυση και η πρόταση που αναπτύσσονται στην παρούσα ανακοίνωση στηρίζονται στα
λεπτοµερέστερα στοιχεία και στην ανάλυση που περιλαµβάνει το τεχνικό παράρτηµα της έκθεσης της
Επιτροπής για τους ίδιους πόρους.
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∆ύναµης (ΜΑ∆4) για το έτος 2003 και για το σύνολο των κρατών µελών που ήταν
καθαροί συνεισφέροντες το έτος 20025.
Πίνακας 1. Κατά κεφαλή ΑΕΕ των καθαρών
συνεισφερόντων (σε ΜΑ∆)
(Μέσος όρος EΕ-15 = 100)

Ηνωµένο Βασίλειο
∆ανία
Αυστρία
Κάτω Χώρες
Σουηδία
Γαλλία
Γερµανία
Ιταλία

2003
111,2
111,1
109,8
106,6
104,6
104,2
98,6
97,3

1984
90,6
104,0
-95,0
-104,0
109,6
92,9

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει µε σαφήνεια ότι το 2003 το ΑΕΕ κατά
κεφαλή, εκπεφρασµένο σε ΜΑ∆, κυµαινόταν µεταξύ 97% και 111% του µέσου όρου
της ΕΕ-15 για το σύνολο των καθαρών συνεισφερόντων στον προϋπολογισµό της
ΕΕ. Η σχετική ευηµερία του Ηνωµένου Βασιλείου αντιστοιχούσε στο 111,2%, µε
αποτέλεσµα να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Τούτο σηµαίνει ότι
η κατάσταση έχει αλλάξει άρδην σε σύγκριση µε το 1984, όταν το Ηνωµένο
Βασίλειο είχε τη χαµηλότερη ευηµερία µεταξύ των καθαρών συνεισφερόντων.
Με βάση την εντυπωσιακή µεταβολή της θέσης του Ηνωµένου Βασιλείου σε
σύγκριση µε τους άλλους καθαρούς συνεισφέροντες, είναι θεµιτό να επανεξετασθεί
το υφιστάµενο καθεστώς διόρθωσης µε γνώµονα την αρχή του Φοντενµπλό, υπό την
έννοια ότι το καθαρό αποτέλεσµα ενός κράτους µέλους θα αξιολογείται σε
συνάρτηση µε τη σχετική του ευηµερία.
2.2. Καθαρά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα προ της διόρθωσης υπέρ του
Ηνωµένου Βασιλείου
Το καθαρό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του Ηνωµένου Βασιλείου για το έτος 1985
(δηλαδή για το πρώτο έτος για το οποίο υπολογίστηκε η διόρθωση) αντιστοιχούσε
στο -0,48% του ΑΕΕ προ της διόρθωσης. (Μολονότι δεν είναι διαθέσιµα ακριβή
στοιχεία για τα άλλα κράτη µέλη, η Γερµανία ήταν τότε το µοναδικό άλλο κράτος
µέλος µε σηµαντική καθαρή συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισµό.) Όπως
προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, το καθαρό αποτέλεσµα του Ηνωµένου
Βασιλείου έχει παραµείνει κατά µέσον όρο σε συγκρίσιµο επίπεδο κατά τα τελευταία
έτη. Κατά την περίοδο 1996-2002, το καθαρό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα – πριν
από τη διόρθωση υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου και λαµβανοµένων υπόψη των
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Η ΜΑ∆ είναι τεχνητό νόµισµα, το οποίο αντανακλά τις διαφορές των εθνικών επιπέδων των τιµών που
δεν αποτυπώνονται στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Πρόκειται για µονάδα που επιτρέπει την
ουσιαστική σύγκριση του µεγέθους οικονοµικών δεικτών µεταξύ διαφόρων χωρών. Τα στοιχεία για τη
ΜΑ∆ προκύπτουν από υπολογισµούς της Eurostat.
Στον υπολογισµό των καθαρών αποτελεσµάτων που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, όπως αυτά που
χρησιµοποιούνται για τη διόρθωση υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου, έχουν ληφθεί υπόψη και οι
διοικητικές δαπάνες. Ως εκ τούτου, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο δεν εµφανίζονται µεταξύ των
καθαρών συνεισφερόντων.
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διοικητικών δαπανών – για τους καθαρούς συνεισφέροντες της ΕΕ-15 είχε κατά
µέσον όρο ως εξής:
Πίνακας 2. Καθαρά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα πριν από τη διόρθωση
υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου για επιλεγµένα µέλη της ΕΕ-15 (ετήσιοι
µέσοι όροι 1996-2002)
% του ΑΕΕ
Ηνωµένο Βασίλειο
-0,47%
Γερµανία
-0,44%
Κάτω Χώρες
-0,43%
Σουηδία
-0,38%
Αυστρία
-0,24%
Ιταλία
-0,06%
Γαλλία
-0,04%

Εάν το ισχύον καθεστώς παρέµενε αµετάβλητο, τα µέσα καθαρά δηµοσιονοµικά
αποτελέσµατα για την περίοδο 2008-20136 θα χειροτέρευαν για όλους ανεξαιρέτως
τους καθαρούς συνεισφέροντες λόγω του χρηµατοδοτικού κόστους της διεύρυνσης.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Επιτροπής και µε βάση την υπόθεση ότι το ύψος των
δαπανών θα ισούται µε τα ανώτατα όρια των δηµοσιονοµικών προοπτικών που
έχουν προταθεί από την Επιτροπή στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 10
Φεβρουαρίου 20037, τα εκτιµώµενα καθαρά αποτελέσµατα των καθαρών
συνεισφερόντων θα είχαν ως εξής.
Πίνακας 3. Εκτιµώµενα καθαρά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα πριν από
τη διόρθωση υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου για επιλεγµένα
8
µέλη της ΕΕ-15 (ετήσιοι µέσοι όροι 2008-2013 )
% του ΑΕΕ
Ηνωµένο Βασίλειο
-0,62%
Κάτω Χώρες
-0,55%
Γερµανία
-0,52%
Σουηδία
-0,47%
Αυστρία
-0,37%
Ιταλία
-0,29%
Γαλλία
-0,27%
∆ανία
-0,20%
Φινλανδία
-0,14%

Με βάση την παραδοχή ότι θα παραµείνει αµετάβλητο το ύψος των γεωργικών
δαπανών για την ΕΕ-25 που αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των
Βρυξελλών τον Οκτώβριο του 2002, καθώς και το ύψος των δαπανών «συνοχής»
που έχει προταθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του καλουµένου «Στόχου 1» και
του Ταµείου Συνοχής, η µείωση του συνολικού επιπέδου των πιστώσεων πληρωµών,
παραδείγµατος χάρη, από το 1,14% του ΑΕΕ, που έχει προτείνει η Επιτροπή, στο
1,00%, δεν θα είχε παρά λίαν περιορισµένες συνέπειες για το µέγεθος των

6
7
8

EL

Λεπτοµερή στοιχεία για τις παραδοχές που έχουν χρησιµοποιηθεί για τις εκτιµήσεις αυτές παρατίθενται
στο τεχνικό παράρτηµα της έκθεσης σχετικά µε τους ίδιους πόρους.
COM(2004) 101 τελικό.
Καθώς το ποσό των διορθώσεων καταβάλλεται ένα έτος αργότερα, οι µέσοι όροι που αναγράφονται
στον συγκεκριµένο πίνακα και στους πίνακες που ακολουθούν έχουν υπολογισθεί για µία εξαετία,
δεδοµένου ότι η διόρθωση για το 2007 προβλέπεται να καταβληθεί το 2008, ενώ η διόρθωση για το
2013 θα πραγµατοποιηθεί κανονικά το 2014.
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εκτιµώµενων καθαρών αποτελεσµάτων. Ο λόγος είναι ότι η δαπάνη για τα νέα κράτη
µέλη πρόκειται κατά βάση να παραµείνει ανέπαφη, ενώ η µείωση θα επιτευχθεί µε
τη δραστική περικοπή των άλλων µη γεωργικών δαπανών µε προορισµό την ΕΕ-15
ή/και εξωτερικές δράσεις, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατανεµόµενες δαπάνες.
Κατά συνέπεια, η συνακόλουθη µείωση των πληρωµών ιδίων πόρων για τους
καθαρούς συνεισφέροντες θα αντισταθµισθεί σε µεγάλο βαθµό από αντίστοιχη
µείωση των κατανεµόµενων κοινοτικών δαπανών στα ίδια αυτά κράτη µέλη.
Εάν δεν υπήρχε διορθωτικός µηχανισµός, το Ηνωµένο Βασίλειο θα ήταν κατά µέσον
όρο ο µεγαλύτερος καθαρός συνεισφέρων κατά τα τελευταία επτά έτη και,
πιθανότατα, θα παρέµενε η χώρα µε τη µεγαλύτερη καθαρή συνεισφορά στον
προϋπολογισµό της ΕΕ κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2013. Ωστόσο, τα
καθαρά αποτελέσµατα των Κάτω Χωρών, της Γερµανίας και, σε µικρότερο βαθµό,
της Σουηδίας υπήρξαν κατά το παρελθόν και αναµένεται να παραµείνουν και
µελλοντικώς σε συγκρίσιµη τάξη µεγέθους. Όπως προκύπτει από την προηγούµενη
ενότητα, και τα τρία αυτά κράτη µέλη είναι σήµερα σχετικώς λιγότερο ευηµερούντα
από το Ηνωµένο Βασίλειο.
Το εάν το µέγεθος των καθαρών δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων είναι
«υπερβολικό» µε βάση τη σχετική ευηµερία των υπόψη κρατών µελών εξαρτάται εν
πολλοίς από τις πολιτικές αντιλήψεις για τον αποδεκτό βαθµό οικονοµικής
αλληλεγγύης στο εσωτερικό της Ένωσης. Σε περίπτωση που το καθαρό αποτέλεσµα
του Ηνωµένου Βασιλείου εθεωρείτο «υπερβολικό», τότε η εφαρµογή της «αρχής του
Φοντενµπλό» θα υπαγόρευε µάλλον την επέκταση του µηχανισµού διορθώσεων και
σε άλλα κράτη µέλη, τα οποία, ευρισκόµενα σε χαµηλότερα επίπεδα ευηµερίας,
βαρύνονται µε αρνητικά καθαρά αποτελέσµατα παρόµοιας τάξης µεγέθους.
Εν πάση περιπτώσει, η παραχώρηση διόρθωσης αποκλειστικά και µόνο σε ένα
κράτος µέλος φαίνεται αδικαιολόγητη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η αναµενόµενη
εξέλιξη των καθαρών δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων στη διευρυµένη Ένωση,
εφόσον δεν µεταβληθούν τα δεδοµένα, όπως εξηγείται στην επόµενη ενότητα.
3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ Ι∆ΙΩΝ
ΠΟΡΩΝ

Από κατά προσέγγιση υπολογισµούς προκύπτει ότι, την περίοδο 2007-2013, η
διόρθωση του Ηνωµένου Βασιλείου θα αυξηθεί σε ποσοστό άνω του 50% σε
σύγκριση µε τον µέσον όρο των τελευταίων επτά ετών και ότι θα ανέλθει στο ποσό
των 7,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ περίπου από τα 4,6 δισεκατοµµύρια ευρώ κατά την
περίοδο 1997-2003.
Λόγω των πρόσθετων δαπανών που καθιστά αναγκαίες η διεύρυνση, τα καθαρά
αποτελέσµατα όλων των κρατών µελών της ΕΕ-15 θα χειροτερεύσουν. Μολονότι η
διεύρυνση σε 10 νέα κράτη µέλη συµφωνήθηκε οµοφώνως κατά το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Βερολίνου τον Μάρτιο του 1999, το Ηνωµένο Βασίλειο διεκδίκησε
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µε έµφαση και εξασφάλισε τη συνεκτίµηση9 των δαπανών που συνδέονται µε τη
διεύρυνση για τον υπολογισµό της διόρθωσης υπέρ του ιδίου, πράγµα που
ισοδυναµεί µε θωράκιση του Ηνωµένου Βασιλείου έναντι των περισσοτέρων εκ των
δηµοσιονοµικών επιπτώσεων της διεύρυνσης. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της
αναµενόµενης µελλοντικής αύξησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου.
Εποµένως, το κόστος για τα κράτη µέλη που συµµετέχουν πλήρως στη
χρηµατοδότηση της διόρθωσης υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου, περιλαµβανοµένων
όλων των νέων κρατών µελών, πρόκειται να αυξηθεί αναλόγως.
Σε περίπτωση που παραµείνει σε ισχύ η υφιστάµενη απόφαση περί ιδίων πόρων, το
µέσο καθαρό αποτέλεσµα για τους καθαρούς συνεισφέροντες κατά την περίοδο
2007-2013 µετά τη διόρθωση υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου εκτιµάται ότι θα
ανέλθει στα εξής ποσοστά:
Πίνακας 4. Εκτιµώµενα καθαρά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα
µετά τη διόρθωση υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου
(ετήσιοι µέσοι όροι 2008-2013)
% του ΑΕΕ
Κάτω Χώρες
-0,56%
Γερµανία
-0,54%
Σουηδία
-0,50%
Αυστρία
-0,38%
Ιταλία
-0,41%
Κύπρος10
-0,37%
Γαλλία
-0,37%
∆ανία
-0,31%
Φινλανδία
-0,25%
Ηνωµένο Βασίλειο
-0,25%

Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις, το Ηνωµένο Βασίλειο θα καταστεί (µαζί µε τη
Φινλανδία) η χώρα µε τη χαµηλότερη καθαρή συνεισφορά στον προϋπολογισµό της
ΕΕ, σε πρόδηλη αντίθεση µε την προαναφερθείσα αρχή του Φοντενµπλό. Κατά
συνέπεια, το υφιστάµενο καθεστώς της µίας και µοναδικής διόρθωσης υπέρ του
Ηνωµένου Βασιλείου πρέπει να επανεξετασθεί. Κατ’ αντιδιαστολή, η γενίκευση του
µηχανισµού,διορθώσεων ως µετεξέλιξη της υφιστάµενης διόρθωσης, θα επέτρεπε το
να προσεγγίσει το όλο σύστηµα τον αρχικό στόχο, δηλαδή την αποφυγή των
υπερβολικών δηµοσιονοµικών βαρών σε συνάρτηση µε τη σχετική ευηµερία των
κρατών µελών. Η καθιέρωση ενός είδους «διχτυού ασφαλείας» για τις χώρες µε
µεγάλη καθαρή συνεισφορά πέρα από ένα ορισµένο επίπεδο, θα διευκόλυνε επίσης
ενδεχοµένως την υιοθέτηση εποικοδοµητικότερης προσέγγισης, προκειµένου να
εξασφαλισθούν τα δηµοσιονοµικά µέσα που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των
στρατηγικών προκλήσεων της διευρυµένης Ένωσης.
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Οι προενταξιακές δαπάνες που σχετίζονται µε πραγµατικές πληρωµές κατά το τελευταίο έτος πριν από
την προσχώρηση οποιασδήποτε προσχωρούσας χώρας αφαιρούνται µονίµως από τις κατανεµόµενες
δαπάνες.
Στο σύνολο του παρόντος εγγράφου, οι εκτιµήσεις βασίζονται σε στοιχεία για τις περιοχές που τελούν
υπό τον έλεγχο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
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4.

ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ
4.1. Γενικά χαρακτηριστικά του µηχανισµού
Ο προτεινόµενος γενικευµένος µηχανισµός διορθώσεων πρέπει να γίνει αντιληπτός
υπό το φως της συνολικής «δέσµης µέτρων» που έχει επεξεργασθεί η Επιτροπή για
το δηµοσιονοµικό πλαίσιο µετά το 2006. Ειδικότερα, η τελική καθαρή θέση των
κρατών µελών πριν και µετά τη διόρθωση είναι πιθανό να επηρεασθεί από τις
αποφάσεις που θα ληφθούν για το σκέλος δαπανών της εν λόγω δέσµης.
Ο γενικευµένος µηχανισµός διορθώσεων θα υπολογίζεται µε βάση το καθαρό
δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα εκάστου κράτους µέλους σε συνάρτηση µε τον
προϋπολογισµό της ΕΕ. Ο µηχανισµός είναι σκόπιµο να ενεργοποιείται πέρα από
ένα κατώτατο όριο, που θα είναι εκπεφρασµένο ως ποσοστό του ΑΕΕ εκάστου
κράτους µέλους, αντανακλώντας το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο απεριόριστης
οικονοµικής αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών και αντιστοιχώντας σε µια
µορφή βασικής καθαρής εύλογης συνεισφοράς. Οι καθαρές θέσεις που υπερβαίνουν
αυτό το κατώτατο όριο θα είναι επιλέξιµες για διόρθωση (µερική επιστροφή). Το
ποσό της διόρθωσης θα στηρίζεται στο µέρος εκείνο του καθαρού αποτελέσµατος
που υπερβαίνει το εν λόγω κατώτατο όριο, πολλαπλασιαζόµενο επί έναν συντελεστή
επιστροφής (πρόκειται για το ποσοστό του ποσού καθ’ υπέρβαση του
συµφωνηθέντος κατώτατου ορίου που πρέπει να αντισταθµισθεί). Εάν το άθροισµα
του συνόλου των διορθώσεων υπερβαίνει έναν συνολικό προκαθορισµένο ύψος, ο
συντελεστής επιστροφής ελαττώνεται αντιστοίχως. Στο παράρτηµα 1 εξηγούνται τα
απαιτούµενα βήµατα και η λειτουργία του προτεινόµενου µηχανισµού διορθώσεων.
4.2. Το ύψος του κατώτατου ορίου
Έχουν πραγµατοποιηθεί προσοµοιώσεις για διάφορες τιµές κατώτατου ορίου (µε
συντελεστή επιστροφής 66%), οι οποίες κυµαίνονται από µηδέν µέχρι 0,50% του
ΑΕΕ.
Το συνολικό άθροισµα των διορθώσεων στα διάφορα επίπεδα του κατώτατου ορίου
εκτιµάται ως εξής:
Πίνακας 5. Κατά προσέγγιση ακαθάριστες διορθώσεις
(µέσος όρος 2008-2013)
Ύψος του κατώτατου ορίου
Άθροισµα όλων των διορθώσεων

(ως ποσοστό του ΑΕΕ, ΕΕ-27)

(σε δισεκατοµµύρια ευρώ)

0,00%
0,10%
0,20%
0,25%
0,30%
0,40%
0,50%

25,8
19,8
13,8
11,1
8,8
5,2
1,9

Ένα ύψος κατώτατου ορίου της τάξης του -0,25% θα αποτελούσε ένα είδος
ουδέτερου σηµείου, υπό την έννοια ότι το εκτιµώµενο µελλοντικό κόστος
χρηµατοδότησης του γενικευµένου µηχανισµού διορθώσεων θα ήταν ίσο µε το
εκτιµώµενο µελλοντικό κόστος χρηµατοδότησης του τρέχοντος διορθωτικού
µηχανισµού προς όφελος του Ηνωµένου Βασιλείου. Εάν το κατώτατο όριο είναι
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χαµηλότερο από 0,25%, αυτό θα σήµαινε ότι τα κράτη µέλη τα οποία καταβάλλουν
στο ακέραιο την «έκπτωση» υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου (σήµερα βαρύνονται µε
ποσοστό άνω του 90% του συνολικού κόστους) θα είναι υποχρεωµένα να
καταβάλλουν ποσό µεγαλύτερο από το εκτιµώµενο κόστος χρηµατοδότησης του
τρέχοντος διορθωτικού µηχανισµού προς όφελος του Ηνωµένου Βασιλείου στο
µέλλον. Εάν το κατώτατο όριο είναι µεγαλύτερο από 0,25%, ο µηχανισµός θα
κοστίζει λιγότερο από τη χρηµατοδότηση της εκτιµώµενης µελλοντικής διόρθωσης
υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου για τα συγκεκριµένα κράτη µέλη,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατών µελών που είναι καθαροί αποδέκτες από
τον προϋπολογισµό της ΕΕ.
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των διορθώσεων, µε βάση
ένα κατώτατο όριο 0,25%, θα ήταν σηµαντικά υψηλότερο από το εκτιµώµενο ύψος
της µελλοντικής διόρθωσης υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου, εάν υποτεθεί ότι θα
παραµείνει ως έχει η τρέχουσα απόφαση περί ιδίων πόρων (στο εξής: «ΑΙΠ»). Σε
περίπτωση που εφαρµοσθεί κατώτατο όριο ύψους -0,25%, θα προέκυπτε ένα ύψος
(ακαθάριστων) διορθώσεων ελαφρώς πάνω από τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό
που υπερβαίνει κατά πολύ τον µέσο όρο της (καθαρής) διόρθωσης υπέρ του
Ηνωµένου Βασιλείου (7 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου) για την ίδια χρονική
περίοδο. Η διαφορά αυτή σχετίζεται µε την παραδοχή ότι η χρηµατοδότηση των
διορθώσεων θα κατανεµόταν µεταξύ όλων των κρατών µελών, ανάλογα µε το
µερίδιό τους στο ΑΕΕ (βλ. την ενότητα 4.3 κατωτέρω).
Εποµένως, ένα συνολικό ύψος διορθώσεων µέχρι 11 δισεκατοµµύρια ευρώ θα
µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί προτού ο γενικευµένος µηχανισµός διορθώσεων
(«ΓΜ∆») καταστεί δαπανηρότερος από τη διατήρηση της υφιστάµενης ΑΙΠ για τα
κράτη µέλη εκείνα τα οποία δεν θα είχαν λαµβάνειν από τον ΓΜ∆.
Ο αντίκτυπος της καθιέρωσης γενικευµένου µηχανισµού µε κατώτατο όριο δεν έχει
γραµµικό χαρακτήρα. Οι συνέπειες για τα καθαρά αποτελέσµατα των κρατών µελών,
σε σύγκριση µε την τρέχουσα κατάσταση, επηρεάζονται από συνδυασµό των
ακόλουθων παραγόντων: α) από το ύψος της δηµοσιονοµικής ανισορροπίας των
κρατών µελών προ της διόρθωσης· β) από το ύψος του κατώτατου ορίου· και γ) από
τους κανόνες χρηµατοδότησης βάσει της τρέχουσας διόρθωσης υπέρ του Ηνωµένου
Βασιλείου.
Όλοι οι µείζονες καθαροί συνεισφέροντες στον προϋπολογισµό της ΕΕ (Ηνωµένο
Βασίλειο, Γερµανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία) θα ωφελούνταν από τον διορθωτικό
µηχανισµό εάν το κατώτατο όριο είναι χαµηλότερο ή ίσο µε το 0,50% του ΑΕΕ. Τα
κράτη µέλη µε µικρότερη καθαρή συνεισφορά θα εξασφάλιζαν διορθώσεις
αναλόγως του ύψους του κατώτατου ορίου. Η σχετική θέση εκάστου µεµονωµένου
καθαρού συνεισφέροντος, σε σύγκριση µε την εκτιµώµενη µελλοντική θέση του
βάσει της τρέχουσας ΑΙΠ, επικαθορίζεται από τον συνδυασµό των εξής δύο
παραγόντων:
¾
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από το µέγεθος του αρνητικού καθαρού αποτελέσµατος πριν από
διόρθωση, όπου οι µεγαλύτεροι καθαροί συνεισφέροντες (π.χ. Γερµανία,
Κάτω Χώρες και Σουηδία) τείνουν να αποκοµίζουν µεγαλύτερο όφελος
όταν το κατώτατο όριο τίθεται σε χαµηλότερο επίπεδο (σε σύγκριση µε
τους µικρότερους καθαρούς συνεισφέροντες)·
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¾

από το υφιστάµενο καθεστώς χρηµατοδότησης της διόρθωσης υπέρ του
Ηνωµένου Βασιλείου, όπου τα κράτη µέλη τα οποία σήµερα απολαύουν
ειδικής ρύθµισης (Γερµανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Αυστρία) τείνουν
να αποκοµίζουν µικρότερο όφελος όταν το κατώτατο όριο τίθεται σε
υψηλότερο επίπεδο (σε σύγκριση µε τους µικρότερους καθαρούς
συνεισφέροντες).

Οποιοσδήποτε µελλοντικός «δικαιότερος» µηχανισµός πρέπει να εξασφαλίζει, ιδίως,
ότι το προκύπτον κόστος χρηµατοδότησης δεν συνεπάγεται µεγαλύτερη επιβάρυνση
σε σύγκριση µε τον τρέχοντα διορθωτικό µηχανισµό υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου
για τα κράτη µέλη «συνοχής».
4.3. Κανόνες χρηµατοδότησης
Από τεχνική άποψη, η διόρθωση θα µπορούσε να χρηµατοδοτείται µε τρεις
διαφορετικούς τρόπους:
• Τα κράτη µέλη που λαµβάνουν διόρθωση δεν συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση.
Βάσει της συγκεκριµένης εναλλακτικής λύσης, ολόκληρο το βάρος της
χρηµατοδότησης επικεντρώνεται σε χώρες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό
κατώτερο του 50% του συνολικού ΑΕΕ της ΕΕ-27, εκ των οποίων πολλές έχουν
σχετικά χαµηλό επίπεδο ευηµερίας. Εποµένως, είτε θα χειροτερεύσει κατά τρόπο
απαράδεκτο η καθαρή δηµοσιονοµική θέση των χωρών αυτών είτε θα πρέπει να
περικοπεί δραστικά το ύψος των διορθώσεων. Εκτός αυτού, ενδέχεται να
προκληθούν στρεβλώσεις σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος του οποίου η
καθαρή θέση υπολείπεται ελάχιστα του κατώτατου ορίου αναγκασθεί να
συµµετάσχει στη χρηµατοδότηση των διορθώσεων, ενώ κάποιο άλλο κράτος
µέλος, µε καθαρή θέση µόλις πάνω από το κατώτατο όριο, θα εξαιρείται από τη
χρηµατοδότηση.
• Τα κράτη µέλη συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση όλων των διορθώσεων µε
εξαίρεση τις δικές τους διορθώσεις. Αυτή η εναλλακτική λύση θα προσέθετε
σηµαντική περιπλοκότητα στην πρόταση, καθώς θα συνεπάγετο ξεχωριστό γύρο
χρηµατοδότησης για την κάθε διόρθωση.
• Όλα τα κράτη µέλη συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση όλων των διορθώσεων. Το
µερίδιο χρηµατοδότησης εκάστου κράτους µέλους επί του συνολικού ποσού των
διορθώσεων θα καθορίζεται µε βάση το µερίδιό του στο ΑΕΕ.
Προς χάριν της εφικτής, διαφανούς και απλής λειτουργίας του συστήµατος,
ενδείκνυται να συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη στη χρηµατοδότηση του συνόλου
των διορθώσεων (τρίτη εναλλακτική λύση).
Καίτοι οι παραπάνω κανόνες χρηµατοδότησης ισοδυναµούν µε προσθήκη του ποσού
των διορθώσεων στο σκέλος δαπανών του προϋπολογισµού (οπότε αυτό θα
χρηµατοδοτείτο επίσης αποκλειστικά και µόνο µε αύξηση του οριακού πόρου του
ΑΕΕ), προτείνεται η διατήρηση του ΓΜ∆ στο σκέλος εσόδων του προϋπολογισµού,
όπως γίνεται για την υφιστάµενη διόρθωση υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου. Η τυχόν
προσθήκη των διορθώσεων στις δαπάνες θα διόγκωνε τεχνητά το ύψος των
δηµοσιονοµικών δαπανών, µε αντίστοιχη ελάττωση των διαθέσιµων περιθωρίων
βάσει των συνολικών ανώτατων ορίων που ισχύουν για τις δαπάνες.
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4.4. Σύγκριση του ύψους των διορθώσεων
Εάν το κατώτατο όριο τεθεί στο -0,35% του ΑΕΕ, θα προκύψει ένα εκτιµώµενο
µέσο ύψος ακαθάριστων διορθώσεων της τάξεως των 7 δισεκατοµµυρίων € για την
περίοδο 2007-2012 (που θα χρηµατοδοτηθεί κατά την περίοδο 2008-2013).
Η γενίκευση του µηχανισµού διορθώσεων, σε συνδυασµό µε τη µεταβολή του
καθεστώτος χρηµατοδότησης, σηµαίνει ότι η σύγκριση µε το ύψος της διόρθωσης
βάσει του τρέχοντος συστήµατος δεν είναι απολύτως αξιόπιστη. Επειδή όλα τα
κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που θα αντλούν οφέλη από τον σχετικό
µηχανισµό, θα συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση του συνόλου των διορθώσεων, η
συνολική καθαρή διόρθωση θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις χαµηλότερη από την
ακαθάριστη διόρθωση, ενώ βάσει του τρέχοντος συστήµατος δεν υπάρχει διαφορά
µεταξύ καθαρής και ακαθάριστης διόρθωσης (το ποσό που λαµβάνει το Ηνωµένο
Βασίλειο ισούται µε το ποσό που καταβάλλουν τα υπόλοιπα κράτη µέλη).
Τα καθαρά αποτελέσµατα που προκύπτουν για τις χώρες µε µεγάλη καθαρή
συνεισφορά µετά τη διόρθωση θα είναι µεγαλύτερα από το καθορισµένο κατώτατο
όριο, λόγω της συνδυασµένης επίδρασης της µερικής επιστροφής και της
συµµετοχής στη χρηµατοδότηση του συστήµατος διόρθωσης. Αντιστρόφως, η
επιβάρυνση για τα κράτη µέλη που είναι αναγκασµένα να καταβάλλουν ολοσχερώς
το µερίδιο του κόστους χρηµατοδότησης που τους αναλογεί και τα οποία δεν
ωφελούνται από τη διόρθωση είναι χαµηλότερη από αυτήν που ισχύει σήµερα,
ακόµη και αν η συνολική ακαθάριστη διόρθωση είναι µεγαλύτερη. Συνεπώς, εάν το
κατώτατο όριο τεθεί στο 0,35% του ΑΕΕ και το ανώτατο προκαθορισµένο ύψος της
διόρθωσης τεθεί στα 7,5 δισεκατοµµύρια €, η συνδυασµένη επιβάρυνση για τα
συγκεκριµένα κράτη µέλη θα είναι ακόµη χαµηλότερη (κατά 1 δισεκατοµµύριο €
περίπου) σε σύγκριση µε τον µέσο όρο του ποσού που καταβλήθηκε κατά την
περίοδο 2001-2004 και πολύ χαµηλότερη από το εκτιµώµενο κόστος της συνέχισης
του τρέχοντος συστήµατος κατά τη διάρκεια ισχύος του επόµενου δηµοσιονοµικού
πλαισίου (βλ. πίνακα 6).
5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οποιοσδήποτε µηχανισµός διορθώσεων συνεπάγεται αύξηση της περιπλοκότητας
που χαρακτηρίζει τη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού. Ως εκ τούτου, η βασική
πρόταση πρέπει να είναι σχετικά και αρκούντως διαφανής. Για τον σκοπό αυτό, οι
τρέχουσες παράµετροι του υπολογισµού της διόρθωσης υπέρ του Ηνωµένου
Βασιλείου ενδείκνυται να τροποποιηθούν µόνο στον βαθµό που τούτο είναι
αναγκαίο, καθώς και να απλουστευθούν στο µέτρο του εφικτού.
Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει την εφαρµογή των ακόλουθων παραµέτρων για τον
γενικευµένο διορθωτικό µηχανισµό:
– διατήρηση ως έχουν των κατηγοριών εσόδων που λαµβάνονται υπόψη (ΦΠΑ +
ΑΕΕ). Κάθε άλλη υπάρχουσα περιπλοκή11 είναι σκόπιµο να καταργηθεί·
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– διατήρηση ως έχουν των τοµέων δαπανών που συµπεριλαµβάνονται στις
κατανεµηµένες δαπάνες·
– απλούστευση της χρηµατοδότησης, µε τη στήριξή της αποκλειστικά και µόνο σε
µερίδια του ΑΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, όλα τα κράτη µέλη θα συµµετέχουν στη
χρηµατοδότηση του συνολικού ποσού των διορθώσεων αναλόγως της σχετικής
ευηµερίας εκάστου κράτους µέλους·
– καθορισµός του ύψους του κατώτατου ορίου στο -0,35% του ΑΕΕ·
– χρήση του συντελεστή επιστροφής ως µεταβλητής προσαρµογής, µε µέγιστο
συντελεστή το 66%, που θα µειώνεται αυτοµάτως οσάκις σηµειώνεται σε µια
δεδοµένη χρονιά υπέρβαση του συµφωνηθέντος µέγιστου ποσού επιστροφής·
– πρόβλεψη ότι το µέγιστο διαθέσιµο προς επιστροφή ποσό δεν είναι δυνατό να
υπερβεί τα 7,5 δισεκατοµµύρια €.
Σε απόλυτα µεγέθη, το Ηνωµένο Βασίλειο θα ήταν µε µεγάλη διαφορά το κράτος
µέλος µε το µεγαλύτερο όφελος από τον γενικευµένο διορθωτικό µηχανισµό, καθώς
θα ελάµβανε κατά µέσον όρο καθαρή αντιστάθµιση που θα υπερβαίνει τα 2
δισεκατοµµύρια € ετησίως, δηλαδή αντιστάθµιση περίπου διπλάσια από το καθαρό
ποσό που θα εισπράττει η Γερµανία.
Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθενται τα εκτιµώµενα καθαρά δηµοσιονοµικά
αποτελέσµατα για την υπό εξέταση χρονική περίοδο βάσει του προτεινόµενου ΓΜ∆,
καθώς και σύγκρισή τους µε τα άλλα δύο εναλλακτικά σενάρια.
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Πίνακας 6. Εκτιµώµενα καθαρά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα

Ηνωµένο Βασίλειο
Κάτω Χώρες
Γερµανία
Σουηδία
Αυστρία
Ιταλία
Κύπρος
Γαλλία
∆ανία
Φινλανδία
Ισπανία
Ιρλανδία
Μάλτα
Βέλγιο12
Σλοβενία
Πορτογαλία
Ελλάδα
Ουγγαρία
∆ηµοκρατία της Τσεχίας
Σλοβακία
Εσθονία
Πολωνία
Λιθουανία
Λετονία
Λουξεµβούργο12

(µέσος όρος 2008-2013)
% του ΑΕΕ
ΓΜ∆
Τρέχουσα
απόφαση περί
ιδίων πόρων
-0,51%
-0,25%
-0,48%
-0,56%
-0,48%
-0,54%
-0,45%
-0,50%
-0,41%
-0,38%
-0,35%
-0,41%
-0,33%
-0,37%
-0,33%
-0,37%
-0,25%
-0,31%
-0,19%
-0,25%
0,26%
0,23%
0,51%
0,47%
1,10%
1,06%
1,27%
1,21%
1,34%
1,31%
1,54%
1,50%
2,20%
2,16%
3,09%
3,06%
3,21%
3,17%
3,31%
3,27%
3,79%
3,76%
3,80%
3,76%
4,44%
4,41%
4,45%
4,40%
5,84%
5,80%

Χωρίς
διόρθωση
-0,62%
-0,55%
-0,52%
-0,47%
-0,37%
-0,29%
-0,28%
-0,27%
-0,20%
-0,14%
0,32%
0,56%
1,16%
1,32%
1,40%
1,60%
2,25%
3,15%
3,26%
3,36%
3,85%
3,85%
4,50%
4,51%
5,89%

Βάσει του προτεινόµενου µηχανισµού, κατά µέσο όρο, τα καθαρά αποτελέσµατα
των κρατών µελών µε τη µεγαλύτερη καθαρή συνεισφορά θα διαµορφώνονταν σε
συγκρίσιµα επίπεδα· ειδικότερα, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, οι Κάτω Χώρες
και η Σουηδία θα κυµαίνονταν στο σύνολό τους µεταξύ του -0,51% και του -0,45%,
ενώ βάσει του µηχανισµού διορθώσεων υπέρ του Ηνωµένου Βασιλείου η σχετική
διακύµανση είναι µεταξύ -0,56% και -0,25% (και µεταξύ -0,62% και -0,47% άνευ
διόρθωσης). Το καθαρό αποτέλεσµα αρκετών κρατών µελών (Γαλλία, Ιταλία,
Κύπρος και Αυστρία) θα ήταν κατά µέσον όρο µεταξύ -0,40% και -0,30%, µε την
Αυστρία να βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τις άλλες τρεις χώρες. Η ∆ανία και η
Φινλανδία θα ήταν οι εναποµένοντες δύο, µικρότερης τάξεως, καθαροί
συνεισφέροντες, µε εκτιµώµενα µέσα καθαρά αποτελέσµατα -0,19% και -0,25%,
αντιστοίχως.
Ακόµη και αν το κατώτατο όριο τεθεί στο -0,35%, οι χώρες µε τη µεγαλύτερη
καθαρή συνεισφορά θα καταλήξουν να έχουν καθαρά αποτελέσµατα πάνω από το
κατώτατο όριο, λόγω της συνδυασµένης επίδρασης της µερικής επιστροφής και της
συµµετοχής στη χρηµατοδότηση του συστήµατος διόρθωσης. Παρόλα αυτά, τα
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καθαρά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα που θα προκύπτουν για τους καθαρούς
συνεισφέροντες θα ανταποκρίνονται περισσότερο στην αρχή του Φοντενµπλό σε
σύγκριση µε το τρέχον σύστηµα.
Από την άλλη πλευρά, η εκτιµώµενη επιβάρυνση για τη χρηµατοδότηση της
διόρθωσης στο σύνολό της για όλα τα άλλα κράτη µέλη θα είναι χαµηλότερη από
αυτήν που ισχύει βάσει του τρέχοντος συστήµατος.
6.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η καθιέρωση γενικευµένου συστήµατος για τη διόρθωση των δηµοσιονοµικών
ανισορροπιών («ΓΜ∆») ενδείκνυται να συνοδευθεί από µεταβατικές ρυθµίσεις υπέρ
του Ηνωµένου Βασιλείου, προκειµένου να αµβλυνθούν οι δηµοσιονοµικές συνέπειες
της µετάβασης στο νέο καθεστώς για το συγκεκριµένο κράτος µέλος. Για να µην
αυξηθεί υπέρµετρα το συνολικό κόστος των διορθώσεων, η εφαρµογή του
γενικευµένου συστήµατος είναι σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί σε διαδοχικά στάδια
για τα άλλα επιλέξιµα κράτη µέλη.
Η εναλλακτική λύση που παρουσιάζεται εδώ είναι σχετικά ευεφάρµοστη και
στηρίζεται, αφενός, σε επιπλέον συµπληρωµατικές πληρωµές προς όφελος του
Ηνωµένου Βασιλείου και, αφετέρου, σε σταδιακή συµµετοχή των υπολοίπων
κρατών µελών στον ΓΜ∆ (ενώ η ένταξη του Ηνωµένου Βασιλείου στον ΓΜ∆ θα
είναι άµεση).
6.1. Επιπλέον συµπληρωµατικές πληρωµές προς όφελος του Ηνωµένου
Βασιλείου
Επιπλέον των διορθώσεων που το Ηνωµένο Βασίλειο θα λάβει κατ’ εφαρµογή του
ΓΜ∆, προτείνεται να γίνουν δεκτές οι ακόλουθες συµπληρωµατικές πληρωµές προς
το Ηνωµένο Βασίλειο, οι οποίες καλύπτουν µία τετραετία:
• το 2008: 2,0 δισ. €
• το 2009: 1,5 δισ. €
• το 2010: 1,0 δισ. €
• το 2011: 0,5 δισ. €
Οι εν λόγω συµπληρωµατικές πληρωµές θα άµβλυναν τις δηµοσιονοµικές συνέπειες
της καθιέρωσης του ΓΜ∆ για το Ηνωµένο Βασίλειο σε 4 διαδοχικά στάδια. Τα
τελευταία έτη (1997-2003), το Ηνωµένο Βασίλειο έλαβε καθαρή διόρθωση η οποία
κατά µέσον όρο ήταν 4,6 δισ. € ετησίως. Βάσει του ΓΜ∆, το Ηνωµένο Βασίλειο
αναµένεται να λάβει 2,1 δισ. € ετησίως κατά µέσο όρο στη χρονική περίοδο
αναφοράς. Με τις προτεινόµενες µεταβατικές ρυθµίσεις, το µέσο αυτό ετήσιο ποσό
αυξάνεται στα 3,1 δισ. €.
Επειδή αυτές οι πληρωµές κατ’αποκοπή ποσών ισοδυναµούν µε σταδιακή
κατάργηση του τρέχοντος συστήµατος, προβλέπεται να συνεχισθεί η χρηµατοδότησή
τους µε βάση τους τρέχοντες κανόνες χρηµατοδότησης. Πιο συγκεκριµένα, το
Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχει στη χρηµατοδότηση, ενώ το µερίδιο της
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Γερµανίας, των Κάτω Χωρών, της Αυστρίας και της Σουηδίας στη χρηµατοδότηση
δεν µπορεί να υπερβεί το 25% του κανονικού τους µεριδίου.
Επίσης προτείνεται οι πληρωµές αυτές προς το Ηνωµένο Βασίλειο αλλά και η
χρηµατοδότησή τους να µην επηρεάσουν τον υπολογισµό των διορθώσεων βάσει
του προτεινόµενου γενικευµένου µηχανισµού διορθώσεων (ΓΜ∆). Ειδικότερα, αυτό
σηµαίνει ότι:
• οι διορθώσεις βάσει του ΓΜ∆ θα βασίζονται στα καθαρά αποτελέσµατα των
κρατών µελών, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συνέπειες των συµπληρωµατικών
πληρωµών·
• οι συµπληρωµατικές πληρωµές προς όφελος του Ηνωµένου Βασιλείου δεν θα
λαµβάνονται υπόψη για το µέγιστο διαθέσιµο προς επιστροφή ποσό («οροφή»).
6.2. Σταδιακή θέση σε εφαρµογή του ΓΜ∆ για τα άλλα κράτη µέλη
Για να αντισταθµισθεί το αυξηµένο κόστος που συνεπάγονται οι προτεινόµενες
συµπληρωµατικές πληρωµές προς όφελος του Ηνωµένου Βασιλείου, ούτως ώστε να
περιορισθεί το συνολικό κόστος χρηµατοδότησης κατά τη µεταβατική περίοδο,
ενδείκνυται να προβλεφθεί µια περίοδος για τη σταδιακή ένταξη των υπολοίπων
κρατών µελών στον ΓΜ∆. (Για να διαφυλαχθεί το σκεπτικό που αναπτύσσεται στην
προηγούµενη παράγραφο, το Ηνωµένο Βασίλειο πρέπει να ενταχθεί πλήρως και
αµέσως στον ΓΜ∆.)
Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η σταδιακή θέση σε εφαρµογή του συντελεστή
επιστροφής, ο οποίος εφαρµόζεται στο τυχόν τµήµα του καθαρού αποτελέσµατος
του εκάστοτε κράτους µέλους το οποίο υπερβαίνει το κατώτατο όριο που έχει
ορισθεί, κατά το ακόλουθο τρόπο για όλα τα κράτη µέλη (µε εξαίρεση το Ηνωµένο
Βασίλειο, για το οποίο γίνεται δεκτός συντελεστής 66% από το πρώτο κιόλας έτος):
• το 2008: 33%
• το 2009: 50%
• το 2010: 50%
• το 2011: 66%
6.3. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης
Το συνολικό ύψος των διορθώσεων (δηλαδή περιλαµβανοµένων τόσο των
συµπληρωµατικών πληρωµών προς όφελος του Ηνωµένου Βασιλείου όσο και του
ΓΜ∆) που προκύπτει από την παρούσα πρόταση για τη θέσπιση µεταβατικού
καθεστώτος είναι 7.205 εκατοµµύρια € σε σύγκριση µε 6.771 εκατοµµύρια € βάσει
του προτεινόµενου ΓΜ∆ κατά µέσο όρο την περίοδο 2008-2013. Τούτο ισοδυναµεί
µε αύξηση της τάξεως των 430 εκατοµµυρίων € ετησίως.
Τα καθαρά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την προαναφερθείσα συνδυασµένη
σταδιακή θέση σε εφαρµογή παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα. Ο πίνακας
επιτρέπει τη σύγκριση µε την κατάσταση πριν από τη διόρθωση, την κατάσταση
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βάσει της τρέχουσας απόφασης περί ιδίων πόρων και την κατάσταση µε βάση τον
ΓΜ∆ χωρίς µεταβατική περίοδο.
Εκτιµώµενα καθαρά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα για τους καθαρούς
συνεισφέροντες (µέσος όρος 2008-2013)
% του ΑΕΕ
Χωρίς
Τρέχουσα
διόρθωση
διόρθωση
υπέρ του
Η.Β.
Βέλγιο
∆ηµοκρατία της Τσεχίας
∆ανία
Γερµανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

7.

(1)

(2)

ΓΜ∆ µε
κατώφλι
0,35% & και
οροφή στα 7,5
δις €
(3)

1,32%
3,26%
-0,20%
-0,52%
3,85%
2,25%
0,32%
-0,27%
0,56%
-0,29%
-0,28%
4,51%
4,50%
5,89%
3,15%
1,16%
-0,55%
-0,37%
3,85%
1,60%
1,40%
3,36%
-0,14%
-0,47%
-0,62%

1,21%
3,17%
-0,31%
-0,54%
3,76%
2,16%
0,23%
-0,37%
0,47%
-0,41%
-0,37%
4,40%
4,41%
5,80%
3,06%
1,06%
-0,56%
-0,38%
3,76%
1,50%
1,31%
3,27%
-0,25%
-0,50%
-0,25%

1,26%
3,20%
-0,26%
-0,48%
3,79%
2,19%
0,26%
-0,33%
0,51%
-0,35%
-0,33%
4,45%
4,44%
5,83%
3,09%
1,10%
-0,48%
-0,41%
3,79%
1,54%
1,34%
3,30%
-0,20%
-0,45%
-0,51%

Πρόταση της
Επιτροπής:
ΓΜ∆ +
µεταβατική
περίοδος
(4)
1,26%
3,20%
-0,26%
-0,49%
3,78%
2,19%
0,25%
-0,34%
0,50%
-0,36%
-0,34%
4,44%
4,43%
5,83%
3,09%
1,09%
-0,50%
-0,41%
3,79%
1,53%
1,33%
3,30%
-0,20%
-0,46%
-0,46%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το σύστηµα ιδίων πόρων, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
ο υφιστάµενος, αποκλειστικού χαρακτήρα, µηχανισµός διορθώσεων δεν είναι πλέον
δικαιολογηµένος και προτείνει την καθιέρωση γενικευµένου µηχανισµού για τη
διόρθωση των υπερβολικών αρνητικών δηµοσιονοµικών ανισορροπιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου γενικευµένου µηχανισµού διορθώσεων
Βάσει του προτεινόµενου µηχανισµού,
περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

ο

υπολογισµός

των

διορθώσεων

1.

Υπολογίζεται το σωρευτικό ποσό όλων των δαπανών που κατανέµονται σε
κάθε κράτος µέλος. Οι κατανεµηµένες δαπάνες, όπως και στον ισχύοντα
µηχανισµό, περιλαµβάνουν όλες τις κατηγορίες δαπανών που είναι
«εσωτερικές» της ΕΕ13.

2.

Υπολογίζεται το ποσοστό που κατέχει κάθε κράτος µέλος στις συνολικές
κατανεµηµένες δαπάνες.

3.

Προσδιορίζεται το ποσοστό κάθε κράτους µέλους στις καταβολές ιδίων πόρων.
Επειδή δε οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι εξαιρούνται από τις κατηγορίες εσόδων
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, για τον υπολογισµό του ποσοστού κάθε
κράτους µέλους στα έσοδα του κοινοτικού προϋπολογισµού χρησιµοποιείται
το συνδυασµένο ποσοστό στους ίδιους πόρους ΦΠΑ και ΑΕΕ14.

4.

Αφαιρείται το (2) από το (3) για κάθε κράτος µέλος, οπότε προκύπτει το
αντίστοιχο ποσοστό που εµφαίνει το θετικό/αρνητικό υπόλοιπο.

5.

Για κάθε κράτος µέλος, πολλαπλασιάζεται το ποσοστό που προκύπτει υπό (4)
επί τις συνολικές κατανεµηµένες δαπάνες, οπότε προκύπτει η καθαρή
συνεισφορά/όφελος ως προς τον κοινοτικό προϋπολογισµό, σε ευρώ.

6.

Πολλαπλασιάζεται το κατώτατο όριο που αντιστοιχεί στην καθαρή εύλογη
συνεισφορά (ΚΕΣ) επί το ΑΕΠ (σε ευρώ) κάθε κράτους µέλους και το γινόµενο
αφαιρείται από το γινόµενο υπό (5).

7.

Εάν το αποτέλεσµα υπό (6) είναι µεγαλύτερο του µηδενός, πολλαπλασιάζεται
το αποτέλεσµα υπό (6) επί τον συντελεστή επιστροφής, οπότε προκύπτει η
διόρθωση για κάθε κράτος µέλος, ενώ ο συντελεστής επιστροφής µειώνεται,
όπου χρειάζεται, εάν το άθροισµα όλων των διορθώσεων υπερβαίνει το
προαποφασισµένο µέγιστο προς επιστροφή ποσό (βλέπε κατωτέρω).

Το συνολικό κόστος του µηχανισµού διορθώσεων, δηλαδή το άθροισµα όλων των
διορθώσεων, περιορίζεται στο µέγιστο διαθέσιµο προς επιστροφή ποσό (Μ∆ΕΠ), το
13

14
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Το ποσό αυτό περιλαµβάνει στην ουσία το συνολικό ποσό των τοµέων 1 (γεωργία) και 2 (διαρθρωτικές
ενέργειες) των τρεχουσών δαπανών, καθώς και το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών των τοµέων 3
εσωτερικές πολιτικές) και 5 (διοικητικές δαπάνες), εξαιρουµένων µόνο ορισµένων δευτερευουσών
δαπανών οι οποίες δεν µπορούν λογικά να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένο κράτος µέλος. Οι τοµείς 4
(εξωτερικές ενέργειες), 6 (αποθεµατικά) και 7 (προενταξιακές δαπάνες) έχουν σαφώς σχέση µε τις
«εξωτερικές» δαπάνες, οπότε δεν λαµβάνονται υπόψη.
Μια πρόταση για έναν γενικευµένο µηχανισµό διορθώσεων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλή
και διαφανής. Ως εκ τούτου, όλες οι µέχρι σήµερα περιπλοκές στον υπολογισµό της έκπτωσης υπέρ του
ΗΒ, οι οποίες αποσκοπούν στη διατήρηση της καθαρής θέσης που είχε το ΗΒ κατά το 1984 (ποσοστό
στη µη προσαρµοσµένη βάση ΦΠΑ, υπολογισµός του «πλεονεκτήµατος» και «απρόοπτα κέρδη ΠΙΠ»),
θα πρέπει να καταργηθούν.
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οποίο θα πρέπει να προσδιορίζεται εκ των προτέρων για την περίοδο αναφοράς των
δηµοσιονοµικών προοπτικών, και ειδικά για κάθε έτος15.
Οι καθαρές θέσεις που υπερβαίνουν την ΚΕΣ είναι επιλέξιµες για µερική επιστροφή,
βάσει του διορθωτικού συντελεστή, ή συντελεστή επιστροφής (ΣΕ), που πρέπει να
εφαρµοσθεί στο τµήµα του καθαρού δηµοσιονοµικού υπολοίπου υπέρ το όριο
(ΚΕΣ). Αυτός ο συντελεστής επιστροφής είναι µεταβλητός, ισχύει δε γι’ αυτόν
µέγιστο όριο 66% (όπως για την τρέχουσα διόρθωση υπέρ του ΗΒ). Ο πραγµατικός
συντελεστής επιστροφής προκύπτει από το διαθέσιµο προς επιστροφή ποσό. Έτσι, ο
συντελεστής επιστροφής µειώνεται αυτόµατα οσάκις µε την εφαρµογή του µέγιστου
συντελεστή επιστροφής 66% παραβιάζεται το Μ∆ΕΠ.
Η µερική επιστροφή πραγµατοποιείται εκ των υστέρων, όπως συµβαίνει σήµερα µε
τη διόρθωση υπέρ του ΗΒ.
Ο µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό της γενικευµένης διόρθωσης έχει ως εξής:

∆ΣΕ
x

=

[( ΣΚ
ΣΚ
∆ΣΕ
x

εάν

_ Ex

x

E *E

_

ΚΕΣ * Yx

] * ΣΕ

>0

όπου ΣΕ = 0,66 εάν

∑∆

0 ,66
x

≤ Μ∆ΕΠ και

x

= Μ∆ΕΠ

ΣΕ

∑∆

0 ,66
x

∑∆

0 ,66
x

* 0,66 εάν

x

> Μ∆ΕΠ

x

Όπου: ΣΚ = Συνολικές καταβολές βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ, από όλα τα κράτη µέλη κατά το
έτος t
ΣΚx = Συνολικές καταβολές βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ, από το κράτος µέλος x κατά το
έτος t
E = Συνολικές κατανεµηµένες δαπάνες για το έτος t
Ex = Συνολικές δαπάνες κατανεµηµένες στο κράτος µέλος x για το έτος t

∆ΣΕ
x

= ∆ιόρθωση (µε συντελεστή διόρθωσης ΣΕ) για το κράτος µέλος x και για το έτος t
ΚΕΣ = Καθαρή εύλογη συνεισφορά (= κατώτατο όριο) ως % του ΑΕΕ
Yx = Καθαρό ΑΕΕ του κράτους µέλους x κατά το έτος t
ΣΕ = Συντελεστής επιστροφής
Μ∆ΕΠ = Μέγιστο διαθέσιµο προς επιστροφή ποσό

∑∆

0 ,66
x

x
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= Συνολικό ποσό διορθώσεων, εάν ο ΣΕ είναι ίσος µε 0,66

Ο καθορισµός του ύψους του Μ∆ΕΠ εµπίπτει σαφώς στη διακριτική ευχέρεια των αρµοδίων, οπότε δεν
υπόκειται εκ των προτέρων σε καµία δέσµευση. Ωστόσο, για λόγους πολιτικού ρεαλισµού το κόστος
χρηµατοδότησης των διορθώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ισόποσο του εκτιµώµενου
µελλοντικού κόστους χρηµατοδότησης της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ για εκείνα τα κράτη µέλη που
σήµερα καταβάλλουν πλήρες µερίδιο (δηλαδή όλα πλην UK, DΕ, NL, SΕ και AΤ).
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2004/0170 (CNS)
Πρόταση για
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 269,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το
άρθρο 173,
την πρόταση της Επιτροπής16,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου17,
τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου18,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής19,
Εκτιµώντας τα εξής :
(1)

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που συνήλθε στο
Βερολίνο στις 24 και 25 Μαρτίου 1999, προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι το σύστηµα
των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να είναι δίκαιο, διαφανές,
αποδοτικό και απλό, και να βασίζεται σε κριτήρια που να εκφράζουν όσο το δυνατόν
καλύτερα την ικανότητα συνεισφοράς κάθε κράτους µέλους.

(2)

Το σύστηµα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων πρέπει να εξασφαλίζει επαρκείς
πόρους για την εύρυθµη ανάπτυξη των πολιτικών των Κοινοτήτων, µε την επιφύλαξη
τυχόν εφαρµογής αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.

(3)

Σύµφωνα µε την απόφαση 2000/597/EΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 29ης
Σεπτεµβρίου 2000, σχετικά µε το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων20, το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα (ΑΕΕ) του εκάστοτε έτους
καθορίζεται σε τιµές αγοράς, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή κατ’ εφαρµογήν

16

ΕΕ C […] της […], σ. […].
Γνώµη δοθείσα στις … (ΕΕ C […], […], σ. […]).
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ C […] της […], σ. […].
ΕΕ L 253, της 07.10.2000, σ. 42.
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του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ολοκληρωµένων Οικονοµικών Λογαριασµών (εφεξής
«το ΕΣΟΛ 95»), σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96.

EL

(4)

Είναι σκόπιµο, όταν οι τροποποιήσεις του ΕΣΟΛ 95 οδηγούν σε σηµαντικές αλλαγές
του ΑΕΕ όπως αυτό προσδιορίζεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2223/96, να αποφασίζει το Συµβούλιο αν οι τροποποιήσεις θα ισχύουν σε
ό,τι αφορά τους ιδίους πόρους.

(5)

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης 2000/597/EΚ, Ευρατόµ
του Συµβουλίου, τον ∆εκέµβριο του 2001 η Επιτροπή υπολόγισε τις νέες τιµές των
ανώτατων ορίων για τους ίδιους πόρους και για τις πιστώσεις πληρωµών, µε δύο
δεκαδικά ψηφία και µε βάση τους προβλεπόµενους µαθηµατικούς τύπους.

(6)

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση21 της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, σχετικά µε την αναπροσαρµογή του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων
και του ανώτατου ορίου των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων µετά την έναρξη
της ισχύος της απόφασης 2000/597/EΚ, Ευρατόµ, της 12ης ∆εκεµβρίου 2001, το
µέγιστο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων καθορίσθηκε στο 1,24% του ΑΕΕ των
Κοινοτήτων, σε τιµές αγοράς, για δε τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων
καθορίσθηκε ως συνολικό ανώτατο όριο το 1,31% του ΑΕΕ των Κοινοτήτων.

(7)

Ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί παρόµοια µέθοδος στο µέλλον εφόσον επέλθουν
µεταβολές στο ΕΣΟΛ 95 οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν το ύψος του ΑΕΕ
και το Συµβούλιο αποφασίσει ότι οι µεταβολές αυτές είναι εφαρµοστέες για τους
σκοπούς των ιδίων πόρων.

(8)

Μετά την ενσωµάτωση στην κοινοτική νοµοθεσία των συµφωνιών που συνήφθησαν
κατά τη διάρκεια του Γύρου της Ουρουγουάης, σχετικά µε τις πολυµερείς εµπορικές
σχέσεις, δεν υπάρχει πλέον ουσιώδης διαφορά µεταξύ γεωργικών εισφορών και
τελωνειακών δασµών. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να καταργηθεί η διάκριση αυτή σε
ό,τι αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισµό.

(9)

Ενδείκνυται, οι βάσεις του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας να εξακολουθήσουν να
περιορίζονται στο 50% του ΑΕΕ.

(10)

Για λόγους διαφάνειας και απλότητας, προτείνεται να θεσπισθεί ενιαίος συντελεστής
εισφορών ΦΠΑ ως πάγιο ποσοστό. Για να αποφευχθεί η επίδραση αυτής της τεχνικής
αλλαγής στις εκ µέρους των κρατών µελών καταβολές του πόρου ΦΠΑ, ο πάγιος
συντελεστής θα πρέπει να αντιστοιχεί στον τρέχοντα ενιαίο συντελεστή απόληψης. Ως
εκ τούτου, ο πάγιος ενιαίος συντελεστής εισφορών ΦΠΑ θα πρέπει να καθορισθεί σε
0,30 %.

(11)

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 25ης και 26ης Ιουνίου 1984 κατέληξε στο συµπέρασµα
ότι κάθε κράτος µέλος που υφίσταται δηµοσιονοµική επιβάρυνση υπερβολική σε
σχέση µε τη σχετική ευηµερία του είναι δυνατόν να τυγχάνει διόρθωσης την
κατάλληλη στιγµή. ∆εδοµένου δε ότι αρκετά κράτη µέλη µε παρόµοιο επίπεδο
ευηµερίας υφίστανται παρόµοια δηµοσιονοµική επιβάρυνση, ενδείκνυται να
αντικατασταθεί η διόρθωση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών που χορηγείται στο

21

COM(2001) 801 τελικό.
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Ηνωµένο Βασίλειο δυνάµει του άρθρου 4 της απόφασης 2000/597/EΚ, Ευρατόµ του
Συµβουλίου µε ένα γενικευµένο σύστηµα διόρθωσης των δηµοσιονοµικών
ανισορροπιών.
(12)

Ενδείκνυται, η εισαγωγή του γενικευµένου συστήµατος διόρθωσης των
δηµοσιονοµικών ανισορροπιών να συνοδεύεται από µεταβατικά µέτρα για το ΗΒ, έτσι
ώστε να µετριασθούν οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της µεταβολής σε αυτό το κράτος
µέλος. Για να µην αυξηθεί υπερβολικά το συνολικό κόστος των διορθώσεων, η
εφαρµογή του γενικευµένου συστήµατος θα πρέπει να γίνει σταδιακά για τα υπόλοιπα
επιλέξιµα κράτη µέλη.

(13)

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τις δυνατότητες τροποποίησης της διάρθρωσης
των ιδίων πόρων µε την καθιέρωση ενός ίδιου πόρου µε αυθεντική φορολογική βάση,
ο οποίος θα αρχίσει να εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014, θα υποβάλει δε
σχετική πρόταση στο Συµβούλιο.

(14)

Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις που θα εξασφαλίσουν τη µετάβαση από το καθεστώς
που θεσπίζει η απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ σε εκείνο που προκύπτει από την
παρούσα απόφαση,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΣΥΝΙΣΤΑ
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:
Άρθρο 1
Οι ίδιοι πόροι διατίθενται στις Κοινότητες σύµφωνα µε τους κανόνες που τίθενται στα
επόµενα άρθρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 269 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής "η συνθήκη ΕΚ") και το άρθρο 173 της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (εφεξής "η συνθήκη Ευρατόµ").
Ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από τους ιδίους
πόρους των Κοινοτήτων, µε την επιφύλαξη τυχόν άλλων εσόδων,.
Άρθρο 2
1.
Συνιστούν ιδίους πόρους εγγραφοµένους στον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τα έσοδα από:
α) εισφορές, επιδοτήσεις, πρόσθετα ή αντισταθµιστικά ποσά, πρόσθετα ποσά ή
χρηµατοδοτήσεις, δασµούς βάσει του Κοινού ∆ασµολογίου και λοιπούς δασµούς που έχουν
επιβληθεί ή πρόκειται να επιβληθούν από τα θεσµικά όργανα των Κοινοτήτων επί των
εµπορικών συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες, τελωνειακούς δασµούς επί των προϊόντων που
εµπίπτουν στην πρώην συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα, καθώς και εισφορές και λοιπούς δασµούς που προβλέπονται στο πλαίσιο των
κοινών οργανώσεων αγοράς για τη ζάχαρη·
β) την εφαρµογή ενιαίου συντελεστή για όλα τα κράτη µέλη, όσον αφορά την εναρµονισµένη
βάση ΦΠΑ, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες. Η εναρµονισµένη
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βάση που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη προς τούτο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του
ΑΕΕ κάθε κράτους µέλους, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 7·
γ) την εφαρµογή συντελεστή – που πρόκειται να καθορισθεί βάσει της διαδικασίας του
προϋπολογισµού και µε γνώµονα το άθροισµα όλων των λοιπών εσόδων – επί του
αθροίσµατος των ΑΕΕ όλων των κρατών µελών.
2.
Επίσης, συνιστούν ιδίους πόρους εγγραφοµένους στον προϋπολογισµό των
Κοινοτήτων τα έσοδα από άλλες επιβαρύνσεις οι οποίες θα θεσπισθούν ενδεχοµένως στο
πλαίσιο κοινής πολιτικής, σύµφωνα µε τη συνθήκη ΕΚ ή τη συνθήκη Ευρατόµ, εφόσον θα
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του άρθρου 269 της συνθήκης ΕΚ, ή του άρθρου 173 της
συνθήκης Ευρατόµ.
3.
Τα κράτη µέλη παρακρατούν, ως έξοδα είσπραξης, το 25 % των ποσών που πρέπει να
καταβληθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο α).
4.
Ο ενιαίος συντελεστής στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 στοιχείο β) ανέρχεται
σε 0,30 %.
5.
Ο συντελεστής που καθορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρµόζεται στο ΑΕΕ
κάθε κράτους µέλους.
6.
Εάν, κατά την έναρξη ενός οικονοµικού έτους, δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισµός,
εξακολουθούν να εφαρµόζονται ο προηγούµενος ενιαίος συντελεστής εισφορών ΦΠΑ και ο
συντελεστής που εφαρµόζεται επί του ΑΕΕ κάθε κράτους µέλους, µέχρις ότου τεθούν σε ισχύ
οι αντίστοιχοι νέοι συντελεστές.
7.
Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, το ΑΕΕ του εκάστοτε έτους υπολογίζεται
σε αγοραίες τιµές από την Επιτροπή, κατ' εφαρµογήν του ΕΣΟΛ 95 και σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96.
Σε περίπτωση τροποποιήσεων του ΕΣΟΛ 95 που συνεπάγονται σηµαντικές µεταβολές του
ΑΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται από την Επιτροπή, το Συµβούλιο, αποφαινόµενο οµοφώνως
βάσει προτάσεως της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
αποφασίζει αν οι τροποποιήσεις αυτές θα ισχύσουν για τους σκοπούς της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 3
1.
Το συνολικό ύψος των ιδίων πόρων που διατίθενται στις Κοινότητες για την κάλυψη
των πιστώσεων πληρωµών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 1,24% του αθροίσµατος των
ΑΕΕ των κρατών µελών.
2.
Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισµό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακολουθήσουν οµαλή αυξητική πορεία, η οποία να
καταλήξει σε συνολικό ποσό που να µην υπερβαίνει το 1,31% του αθροίσµατος των ΑΕΕ των
κρατών µελών.
Θα διατηρηθεί οµαλή αριθµητική σχέση µεταξύ των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων
και των πιστώσεων για πληρωµές, για να διασφαλισθεί η συµβατότητά τους και να τηρηθούν
κατά τα επόµενα έτη τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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3.
Σε περίπτωση τροποποίησης του ΕΣΟΛ 95 µε αποτέλεσµα µεταβολές στο ύψος του
ΑΕΕ που χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, τα ανώτατα όρια για τις
πιστώσεις πληρωµών και αναλήψεων υποχρεώσεων κατά τις παραγράφους 1 και 2
υπολογίζονται εκ νέου από την Επιτροπή, βάσει του ακόλουθου µαθηµατικού τύπου:
ΑΕΕ t – 2

+ ΑΕΕ t – 1 + ΑΕΕ t

ισχύον ΕΣΟΛ

ΑΕΕ t – 2

+ ΑΕΕ t – 1 + ΑΕΕ t

τροποποιηµένο ΕΣΟΛ

1,24%(1,31%)*

όπου t είναι το τελευταίο πλήρες έτος για το οποίο είναι διαθέσιµα στοιχεία της Ευροστάτ.
Άρθρο 4
1. Σε κάθε κράτος µέλος που υφίσταται αρνητική δηµοσιονοµική ανισορροπία η οποία
υπερβαίνει ένα κατώτατο όριο εκφραζόµενο ως ποσοστό του ΑΕΕ αυτού, χορηγείται
διόρθωση. Το συνολικό ύψος των διορθώσεων για ένα συγκεκριµένο έτος δεν υπερβαίνει ένα
µέγιστο ποσό διαθέσιµο για επιστροφές, το οποίο εκφράζεται σε ευρώ. Το Συµβούλιο,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που θεσπίζεται µε το άρθρο 279 παρ. της συνθήκης ΕΚ, καθορίζει
τους κανόνες υπολογισµού των διορθώσεων και χρηµατοδότησής τους, ιδίως το
προαναφερόµενο κατώτατο όριο και το µέγιστο διαθέσιµο για επιστροφές ποσό.
Οι διορθώσεις καθορίζονται ως ακολούθως:
α) µε υπολογισµό για κάθε κράτος µέλος της δηµοσιονοµικής ανισορροπίας ως της διαφοράς,
για ένα συγκεκριµένο οικονοµικό έτος, µεταξύ:
- του µεριδίου αυτού του κράτους µέλους στο άθροισµα των προς καταβολή ιδίων πόρων
ΦΠΑ και ΑΕΕ, και
- του µεριδίου αυτού του κράτους µέλους στο σύνολο των κατανεµηµένων δαπανών·
β) µε πολλαπλασιασµό της εν λόγω διαφοράς επί το σύνολο των κατανεµηµένων δαπανών·
γ) µε αφαίρεση από το γινόµενο του στοιχείου β) του γινοµένου του προαναφερθέντος
κατώτατου ορίου επί το ΑΕΕ του εκάστοτε κράτους µέλους·
δ) εάν το αποτέλεσµα της αφαίρεσης υπό γ) είναι θετικό, µε πολλαπλασιασµό του
αποτελέσµατος αυτού επί έναν συντελεστή επιστροφής, ο οποίος καθορίζεται σε 66% το
πολύ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, µειώνεται αναλογικά, έτσι ώστε να τηρείται το
µέγιστο διαθέσιµο για επιστροφές ποσό.
2. Εφαρµόζονται τα ακόλουθα µεταβατικά µέτρα:
α) Επιπλέον των διορθώσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 4 παρ. 1 της
παρούσας απόφασης, το Ηνωµένο Βασίλειο εισπράττει τα ακόλουθα ποσά:
το 2008: 2,0 δισ. ευρώ,
το 2009: 1,5 δισ. ευρώ,
το 2010: 1,0 δισ. ευρώ,
το 2011: 0,5 δισ. ευρώ.
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Τα ποσά αυτά χρηµατοδοτούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 5 της απόφασης
2000/597/EΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου.
Τα ποσά αυτά και η χρηµατοδότησή τους δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των
διορθώσεων βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο δ) της παρούσας απόφασης.
Ο µέγιστος συντελεστής επιστροφής στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο δ)
της παρούσας απόφασης εφαρµόζεται σταδιακά για όλα τα κράτη µέλη πλην του Ηνωµένου
Βασιλείου, και µε το εξής χρονοδιάγραµµα:
το 2008: 33%,
το 2009: 50%,
το 2010: 50%,
το 2011: 66%.
Άρθρο 5
1.
Το κόστος των διορθώσεων βαρύνει όλα τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις εξής
ρυθµίσεις: Η κατανοµή του κόστους υπολογίζεται σε συνάρτηση µε το µερίδιο κάθε κράτους
µέλους στο συνολικό ΑΕΕ της ΕΕ.
2.
∆ιόρθωση χορηγείται σε οποιοδήποτε κράτος µέλος, µε µείωση των καταβολών του
που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Η οικονοµική
επιβάρυνση στην οποία υποβάλλονται όλα τα κράτη µέλη προστίθεται στις καταβολές τους
που προκύπτουν από την εφαρµογή, για κάθε κράτος µέλος, του άρθρου 2 παράγραφος 1
στοιχείο γ).
3.
Η Επιτροπή προβαίνει στους αναγκαίους υπολογισµούς για την εφαρµογή του άρθρου
4 και του παρόντος άρθρου.
4.
Αν ο προϋπολογισµός δεν έχει ακόµη εγκριθεί κατά την έναρξη του οικονοµικού
έτους, η διόρθωση που χορηγήθηκε σε οποιοδήποτε κράτος µέλος και η οικονοµική
επιβάρυνση που φέρουν όλα τα κράτη µέλη εξακολουθούν να ισχύουν, όπως είχαν εγγραφεί
στον τελευταίο οριστικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό.
Άρθρο 6
Τα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 2 χρησιµοποιούνται αδιακρίτως για τη χρηµατοδότηση
όλων των δαπανών που εγγράφονται στον προϋπολογισµό.
Άρθρο 7
Τυχόν πλεόνασµα των εσόδων των Κοινοτήτων έναντι του συνόλου των πραγµατικών
δαπανών κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους µεταφέρεται στο επόµενο οικονοµικό
έτος.
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Άρθρο 8
1.
Οι κοινοτικοί ίδιοι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)
εισπράττονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις, οι οποίες προσαρµόζονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στις
απαιτήσεις των κοινοτικών ρυθµίσεων.
Η Επιτροπή προβαίνει, σε τακτά διαστήµατα, σε εξέταση των εθνικών διατάξεων που της
κοινοποιούν τα κράτη µέλη, ανακοινώνει στα κράτη µέλη τις προσαρµογές που κρίνει
αναγκαίες για τη συµµόρφωσή τους προς τις κοινοτικές ρυθµίσεις, και υποβάλλει έκθεση
στην Αρµόδια για τον Προϋπολογισµό Αρχή.
Τα κράτη µέλη θέτουν τους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α)
έως γ) στη διάθεση της Επιτροπής.
2.
Με την επιφύλαξη της επαλήθευσης των λογαριασµών και των ελέγχων νοµιµότητας
και κανονικότητας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 248 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160Γ
της συνθήκης Ευρατόµ, και αφορούν κυρίως την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα των
εθνικών συστηµάτων και των διαδικασιών προσδιορισµού της βάσης των ιδίων πόρων που
προέρχονται από τον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, καθώς και µε την επιφύλαξη των ελέγχων δυνάµει
του άρθρου 279 παρ. 1 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 183 στοιχείο γ) της
συνθήκης Ευρατόµ, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµοφώνως βάσει προτάσεως της
Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει τις διατάξεις
που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, καθώς και για τον έλεγχο της
είσπραξης, την απόδοση στην Επιτροπή και την καταβολή των εσόδων που αναφέρονται στα
άρθρα 2 και 5.
Άρθρο 9
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο πρόταση για την τροποποίηση της δοµής των ιδίων
πόρων µε την εισαγωγή ενός νέου ίδιου πόρου µε αυθεντική φορολογική βάση, ο οποίος θα
τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 10
1.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στα κράτη µέλη από τον Γενικό Γραµµατέα του
Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµελλητί στον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου την
ολοκλήρωση των οικείων συνταγµατικών διαδικασιών για την κύρωση της παρούσας
απόφασης.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα του µήνα που έπεται της παραλαβής
της τελευταίας από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στη δεύτερη ως άνω περίοδο. Η
παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσµατα από την 1η Ιανουαρίου 2007.
2. α) Με την επιφύλαξη του στοιχείου β), η απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ καταργείται
από την 1η Ιανουαρίου 2007. Οποιαδήποτε παραποµπή στην απόφαση του Συµβουλίου της
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21ης Απριλίου 1970, περί αντικαταστάσεως των χρηµατικών συνεισφορών των κρατών
µελών µε ιδίους πόρους των Κοινοτήτων22, στην απόφαση 85/257/ΕΟΚ, Ευρατόµ του
Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1985, για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων23, στην
απόφαση 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόµ, στην απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόµ, ή στην απόφαση
2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ νοείται ως παραποµπή στην παρούσα απόφαση.
β) Τα άρθρα 2, 4 και 5 των αποφάσεων 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόµ, 94/728/ΕΚ, Ευρατόµ και
2000/597/ΕΚ, Ευρατόµ εξακολουθούν να ισχύουν για τον υπολογισµό και τις
αναπροσαρµογές των εσόδων που προκύπτουν από την εφαρµογή ενιαίου συντελεστή,
ισχύοντος για όλα τα κράτη µέλη, στη βάση του ΦΠΑ, η οποία προσδιορίζεται µε ενιαίο
τρόπο και περιορίζεται µεταξύ του 50% και του 55% του ΑΕΠ ή του ΑΕΕ κάθε κράτους
µέλους, ανάλογα µε το εκάστοτε οικονοµικό έτος, καθώς και για τον υπολογισµό της
διόρθωσης των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών η οποία χορηγείται στο Ηνωµένο Βασίλειο,
για τα οικονοµικά έτη 1988 έως 2006.
γ) Για τα ποσά στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), και τα οποία θα
πρέπει να έχουν αποδοθεί από τα κράτη µέλη έως την 28η Φεβρουαρίου 2001, σύµφωνα µε
του ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να παρακρατούν το 10%
των ποσών αυτών ως έξοδα είσπραξης.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

22
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ΕΕ L 94, της 28.4.1970, σ. 19.
ΕΕ L 128, της 14.8.1985, σ. 15. Απόφαση καταργηθείσα µε την απόφαση 88/376/EΟΚ, Ευρατόµ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η θέσπιση των κανόνων εφαρµογής της διόρθωσης των
ανισορροπιών του προϋπολογισµού, η οποία προβλέπεται στην απόφαση του Συµβουλίου,
της ( ... ), για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η παρούσα
πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου αντικαθιστά τη «Μέθοδο υπολογισµού της διόρθωσης»
της 29ης Σεπτεµβρίου 200024.
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Υπολογισµός, χρηµατοδότηση, καταβολή και εγγραφή στον προϋπολογισµό της διόρθωσης των
ανισορροπιών του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης του Συµβουλίου για το
σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
10646/00 ADD 2).
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2004/0171 (CNS)

Πρόταση για
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τα µέτρα εφαρµογής της διόρθωσης των ανισορροπιών του προϋπολογισµού,
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης του Συµβουλίου, της (…), για το σύστηµα
των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 279 παρ. 2,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, και ιδίως το
άρθρο 183,
την απόφαση 200x/xxx/EΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της ( … ), για το σύστηµα των ιδίων
πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων25, και ιδίως τα άρθρα 4 και 5,
την πρόταση της Επιτροπής26,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,27
του γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου,28
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της ( … ), η διόρθωση των
δηµοσιονοµικών ανισορροπιών που χορηγείται στο Ηνωµένο Βασίλειο δυνάµει του
άρθρου 4 της απόφασης 2000/597/EΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου αντικαθίσταται µε
ένα γενικευµένο σύστηµα για τη διόρθωση των υπερβολικών αρνητικών
δηµοσιονοµικών ανισορροπιών.

(2)

Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της ( … ), το Συµβούλιο θεσπίζει τους
κανόνες εφαρµογής του υπολογισµού των ως άνω διορθώσεων και της
χρηµατοδότησής τους, ιδίως το κατώτατο όριο και το µέγιστο διαθέσιµο προς
επιστροφή ποσό.

25

ΕΕ L […], […], σ. […].
ΕΕ C […], […], σ. […].
ΕΕ C […], […], σ. […].
ΕΕ C […], […], σ. […].
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(3)

Ενδείκνυται να καθορισθούν οι κατηγορίες δαπανών και εσόδων που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των διορθώσεων.

(4)

Ενδείκνυται να θεσπισθούν οι κανόνες για την εγγραφή των διορθώσεων στον
προϋπολογισµό,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
1.
Ο υπολογισµός του ποσού της διόρθωσης βάσει των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών
των κρατών µελών κατά το έτος t, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της απόφασης ( … ) του
Συµβουλίου πραγµατοποιείται:
α)
µε υπολογισµό για κάθε κράτος µέλος της δηµοσιονοµικής ανισορροπίας ως της
διαφοράς µεταξύ:
- του µεριδίου του κράτους µέλους στο άθροισµα των συνολικών ιδίων πόρων που
καταβάλλονται βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ, για το έτος t, και
- του µεριδίου του κράτους µέλους στις συνολικές κατανεµηµένες δαπάνες·
β)
µε πολλαπλασιασµό της ως άνω διαφοράς επί το σύνολο των κατανεµηµένων
δαπανών·
γ)
µε αφαίρεση από το αποτέλεσµα υπό β) του γινοµένου της τιµής του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΕ) του εκάστοτε κράτους µέλους επί το κατώτατο όριο·
δ)
εάν το αποτέλεσµα υπό γ) είναι θετικό, µε πολλαπλασιασµό του αποτελέσµατος αυτού
επί τον συντελεστή επιστροφής, ο οποίος καθορίζεται σε 0,66 και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, µειώνεται αναλογικά µε σκοπό να τηρηθεί το µέγιστο διαθέσιµο προς επιστροφή
ποσό.
2.
Το αποτέλεσµα που προκύπτει από τις πράξεις υπό α) έως δ) αντιστοιχεί στον
ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:

∆ΣΕ
x

εάν

=

[( ΣΚ
ΣΚ

x

∆ΣΕ
x

_ Ex

E *E

_

ΚΕΣ * Yx

] * ΣΕ

>0

όπου ΣΕ = 0,66 εάν

∑∆

0 ,66
x

≤ Μ∆ΕΠ και

x
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= Μ∆ΕΠ

ΣΕ

∑∆

0 ,66
x

∑∆

0 ,66
x

* 0,66 εάν

x

> Μ∆ΕΠ

x

Όπου: ΣΚ = Συνολικές καταβολές βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ, από όλα τα κράτη µέλη κατά το
έτος t
ΣΚx = Συνολικές καταβολές βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ, από το κράτος µέλος x κατά το
έτος t
E = Συνολικές κατανεµηµένες δαπάνες για το έτος t
Ex = Συνολικές δαπάνες κατανεµηµένες στο κράτος µέλος x για το έτος t

∆ΣΕ
x

= ∆ιόρθωση (µε συντελεστή διόρθωσης ΣΕ) για το κράτος µέλος x και για το έτος t
ΚΕΣ = Καθαρή εύλογη συνεισφορά (= κατώτατο όριο) ως % του ΑΕΕ
Yx = Καθαρό ΑΕΕ του κράτους µέλους x κατά το έτος t
ΣΕ = Συντελεστής επιστροφής
Μ∆ΕΠ = Μέγιστο διαθέσιµο προς επιστροφή ποσό

∑∆

0 ,66
x

x

= Συνολικό ποσό διορθώσεων, εάν ο ΣΕ είναι ίσος µε 0,66

3.
Για τις ανάγκες του υπολογισµού των διορθώσεων, οι καταβολές βάσει του ΦΠΑ και
του ΑΕΕ δεν περιλαµβάνουν τις καταβολές που έχουν σχέση µε τις διορθώσεις.
Άρθρο 2
1.
Το κατώτατο όριο στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 είναι ίσο µε το 0,35% του ΑΕΕ
του εκάστοτε κράτους µέλους.
2.
Το µέγιστο διαθέσιµο προς επιστροφή ποσό (Μ∆ΕΠ) στο οποίο αναφέρεται το άρθρο
1 είναι ίσο µε 7,5 δισ. ευρώ.
Άρθρο 3
1.
Ο επιµερισµός του συνολικού κόστους των διορθώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 5 της
απόφασης ( … ) του Συµβουλίου υπολογίζεται κατ’ αναλογία προς το µερίδιο κάθε κράτους
µέλους στο συνολικό ΑΕΕ της ΕΕ κατά το έτος t.
2.
Η διόρθωση χορηγείται σε οποιοδήποτε κράτος µέλος µε µείωση των καταβολών του
που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο γ) της απόφασης (…) του
Συµβουλίου.
3.
Το κόστος των διορθώσεων που βαρύνει όλα τα κράτη µέλη προστίθεται στις
καταβολές τους που προκύπτουν, για κάθε κράτος µέλος, από την εφαρµογή του άρθρου 2
παρ. 1 στοιχείο γ) της απόφασης (…) του Συµβουλίου.
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Άρθρο 4
1.
Η έννοια των δαπανών που πρέπει να χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό των
διορθώσεων αντιστοιχεί στις πραγµατικές πληρωµές (χρησιµοποίηση των πιστώσεων
πληρωµών) κατά το εκάστοτε έτος (έτος t), στο πλαίσιο των πιστώσεων πληρωµών του έτους
αυτού, καθώς και στις µεταφερόµενες στο επόµενο έτος µη χρησιµοποιηθείσες πιστώσεις
πληρωµών (από το έτος t στο έτος t+1). Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι χρησιµοποιούµενες
πιστώσεις πληρωµών, δηλαδή τα ποσά των πραγµατικών πληρωµών.
2.

Η κατανοµή των δαπανών στα κράτη µέλη διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες :

Εν γένει, οι πληρωµές κατανέµονται στα κράτη µέλη στα οποία διαµένει ο κύριος δικαιούχος.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή γνωρίζει ότι ο δικαιούχος αυτός ενεργεί ως
ενδιάµεσος, οι πληρωµές κατανέµονται, ενόσω τούτο είναι δυνατόν, στα κράτη µέλη όπου
διαµένουν οι τελικοί δικαιούχοι, ανάλογα µε το µερίδιό τους στις πληρωµές αυτές.
Οι συνολικές κατανεµηµένες δαπάνες βασίζονται στις συνολικές δαπάνες του γενικού
προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουµένων των εξής δύο κατηγοριών
δαπανών:
∆απάνες για εξωτερικές ενέργειες, συµπεριλαµβανόµενων των προενταξιακών
δαπανών και των δαπανών για διευρύνσεις προς τρίτες χώρες, καθώς και των λοιπών
δαπανών υπέρ δικαιούχων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι δαπάνες για τη
συνεργασία υπέρ της ανάπτυξης, οι δαπάνες έρευνας που πραγµατοποιούνται εκτός ΕΕ, οι
δαπάνες διοικητικής λειτουργίας που καταβάλλονται σε δικαιούχους εκτός ΕΕ κ.λπ.
∆απάνες που δεν µπορούν να κατανεµηθούν ή να προσδιορισθούν λόγω εννοιολογικών
ή άλλων δυσχερειών, όπως είναι οι δαπάνες για έξοδα παράστασης, αποστολές ή επίσηµες
και λοιπές συσκέψεις, καθώς και πληρωµές σχετιζόµενες µε διασυνοριακές κοινοτικές
πρωτοβουλίες, προώθηση ενεργειών διαπεριφερειακής συνεργασίας και λοιπές
διασυνοριακές ενέργειες.
Άρθρο 5
1.

Το ποσό των διορθώσεων εγγράφεται στον προϋπολογισµό σε δύο φάσεις:

α)
Το αποτέλεσµα του πρώτου προσωρινού υπολογισµού του ποσού των διορθώσεων για
το έτος t εγγράφεται στο προσχέδιο προϋπολογισµού για το έτος t+1. Ο υπολογισµός
βασίζεται στα πλέον πρόσφατα στοιχεία, τόσο για τα έσοδα όσο και για τις δαπάνες.
β)
Το αποτέλεσµα του οριστικού υπολογισµού του ποσού των διορθώσεων για το έτος t
εγγράφεται σε διορθωτικό προϋπολογισµό για το έτος t+3. Ο υπολογισµός βασίζεται στα
στοιχεία για τις βάσεις ΦΠΑ, για το ΑΕΕ και για τις κατανεµηµένες δαπάνες του έτους t,
όπως αυτά διαµορφώνονται στις 31 ∆εκεµβρίου του έτους t+2, εφόσον δε συντρέχει
περίπτωση µετατρέπονται σε ευρώ βάσει της µέσης ετήσιας συναλλαγµατικής ισοτιµίας του
έτους t.
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Για να υπολογισθεί το µερίδιο κάθε κράτους µέλους στο άθροισµα των συνολικών
ιδίων πόρων που καταβάλλονται βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ, ο προϋπολογισµός του έτους t
υπολογίζεται εκ νέου βάσει του αποτελέσµατος της χρησιµοποίησης των πιστώσεων
πληρωµών του έτους t, το οποίο µειώνεται κατά τα λοιπά έσοδα του έτους t (χωρίς το
υπόλοιπο του προηγούµενου οικονοµικού έτους, ούτε άλλα υπόλοιπα ή αναπροσαρµογές
υπολοίπων από προηγούµενα οικονοµικά έτη) και το πραγµατικό ποσό των παραδοσιακών
ιδίων πόρων που απεδόθησαν κατά το έτος t. Το αποµένον ποσό χρηµατοδοτείται µε τον ίδιο
πόρο ΦΠΑ, και µέχρι τον αντίστοιχο ενιαίο συντελεστή απόληψης, καθώς και µε τον ίδιο
πόρο ΑΕΕ κατά το υπόλοιπο ποσό που είναι αναγκαίο για την ισοσκέλιση του
προϋπολογισµού.
2.
Η χρηµατοδότηση των διορθώσεων στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 στοιχείο
α) ανωτέρω υπολογίζεται βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων για το ΑΕΕ των κρατών
µελών του έτους t, όπως αυτά διαµορφώνονται κατά την κατάρτιση του προσχεδίου
προϋπολογισµού.
3.
Οριστικός υπολογισµός πραγµατοποιείται και για τη χρηµατοδότηση των διορθώσεων
του έτους t στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 στοιχείο β) ανωτέρω. Ο υπολογισµός
αυτός βασίζεται στο ΑΕΕ των κρατών µελών του έτους t, όπως αυτό διαµορφώνεται στις 31
∆εκεµβρίου του έτους t+2, εφόσον δε συντρέχει περίπτωση µετατρέπεται σε ευρώ βάσει της
µέσης ετήσιας συναλλαγµατικής ισοτιµίας του έτους t. Τα οριστικά στοιχεία για τη
χρηµατοδότηση συγκρίνονται µε τις πληρωµές για τις διορθώσεις του έτους t οι οποίες έχουν
ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους t+1. Τα υπόλοιπα των κρατών µελών
εγγράφονται σε κατάλληλο κεφάλαιο του διορθωτικού προϋπολογισµού στον οποίο
αναφέρεται η παράγραφος 1 στοιχείο β) ανωτέρω, µετατρέπονται δε σε εθνικό νόµισµα βάσει
της µέσης ετήσιας συναλλαγµατικής ισοτιµίας του έτους t.
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγει δε αποτελέσµατα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
10 της απόφασης ( … ) του Συµβουλίου.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε όλα τα
κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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