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Πρόλογος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται καθηµερινά µε στόχο να συµβάλει στην πραγµάτωση
των οραµάτων των 500 εκατοµµυρίων πολιτών της. Και πιστεύω ότι µπορεί να
αποτελέσει µοχλό για την αναγέννηση της λίαν ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονοµίας
της αγοράς στην Ευρώπη και παγκοσµίως. Για να το πετύχουµε αυτό, χρειαζόµαστε
έναν καινοτόµο προϋπολογισµό. Έναν προϋπολογισµό που να ανταποκρίνεται στις
νέες πραγµατικότητες της παγκοσµιοποίησης. Έναν προϋπολογισµό που να δίδει
απαντήσεις στις προκλήσεις του σήµερα και να δηµιουργεί ευκαιρίες για το αύριο.
Ο προϋπολογισµός που προτείνουµε είναι καινοτόµος. Σας καλώ να κοιτάξετε πέρα
από τους παραδοσιακούς τοµείς του προϋπολογισµού και να εστιάσετε την προσοχή
σας στο πώς θα µπορέσουµε, διαµέσου όλων των στοιχείων του προϋπολογισµού, να
υλοποιήσουµε τους στόχους της «Ευρώπης 2020», τους οποίους καθορίσαµε από
κοινού. Για τον λόγο αυτό, αποµακρυνόµαστε πλέον από τη νοοτροπία που στηρίζεται
στην έννοια του κεκτηµένου δικαιώµατος, βάσει της οποίας ορισµένες δηµόσιες αρχές
θεωρούν ότι είναι ελεύθερες να δαπανήσουν πόρους όπως οι ίδιες επιθυµούν. Τώρα
πλέον, κάθε αίτηση πρέπει να συνδέεται ευκρινώς µε τους στόχους και τις
προτεραιότητες που έχουµε συµφωνήσει από κοινού. Με τον τρόπο αυτό, κάθε ευρώ
που δαπανάται θα εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς. Ένα ευρώ µπορεί,
ταυτοχρόνως, να ενισχύσει τη συνοχή, να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση, να
συµβάλει στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και να προαγάγει τους
κοινωνικούς στόχους, να αυξήσει την απασχόληση και να περιορίσει τη φτώχεια. Ένα
ευρώ µπορεί να έχει ένα πολύ σηµαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε πολλούς
τοµείς.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι οικογένειες
επιλέγουν προσεκτικά το πώς ξοδεύουν τα χρήµατά τους. Είναι καιρός να σκεφτούµε
προσεκτικά πού είναι δυνατό να γίνουν περικοπές και πού να πραγµατοποιήσουµε
επενδύσεις για το µέλλον. Χρειαζόµαστε συνετή διαχείριση, αλλά συγχρόνως
χρειαζόµαστε επενδύσεις για την ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να ζει εντός των ορίων που της επιτρέπουν οι
οικονοµικές της δυνατότητες, πραγµατοποιώντας συγχρόνως επενδύσεις για το
µέλλον. Έχουµε έναν σχετικά µικρό προϋπολογισµό, ο οποίος δεν υπερβαίνει το 1%
περίπου του πλούτου που παράγεται στην Ευρώπη (µε βάση το ΑΕΕ) και ο οποίος
αντιστοιχεί στο ένα πεντηκοστό των προϋπολογισµών των κρατών µελών. Όµως, µε
αυτόν τον προϋπολογισµό πρέπει να πετύχουµε πολλά, και το κάθε ευρώ που
ξοδεύουµε πρέπει να αξιοποιείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Σήµερα προβαίνουµε στις επιλογές που απαιτούνται στο πλαίσιο αυτής της
προσπάθειας για την περίοδο 2014-2020.
Ο προϋπολογισµός της ΕΕ που προτείνουµε δεν θα κοστίσει στους
φορολογουµένους περισσότερα χρήµατα από ό,τι σήµερα. Αντιθέτως, θα τους
αποφέρει µεγαλύτερα οφέλη. Εκσυγχρονίζουµε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό
προκειµένου να εξοικονοµήσουµε πόρους σε ορισµένους τοµείς κι έτσι να µπορούµε
να δαπανήσουµε περισσότερα στους τοµείς προτεραιότητας οι οποίοι έχουν
πραγµατική σηµασία. Υποβάλλω σήµερα έναν φιλόδοξο προϋπολογισµό σε τοµείς
όπου η Ευρώπη µπορεί να κάνει τη διαφορά. Πρόκειται για έναν προϋπολογισµό ο
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οποίος διαπνέεται από πανευρωπαϊκή λογική, εστιάζεται στο πού µπορούµε να
αξιοποιήσουµε συνέργειες µε τη συνένωση χρηµατοδοτικών πόρων και χρηµατοδοτεί
δράσεις οι οποίες θα ήταν δαπανηρότερες αν χρηµατοδοτούνταν χωριστά στα
διάφορα κράτη µέλη.
Ο νέος προϋπολογισµός θα είναι απλούστερος, πιο διαφανής και πιο δίκαιος.
Προτείνουµε έναν προϋπολογισµό ικανό να ενεργοποιήσει χρηµατοδότηση από τον
ιδιωτικό τοµέα. Επίσης προτείνουµε να µεταβληθεί ο τρόπος χρηµατοδότησης του
προϋπολογισµού µε γνώµονα νέες πηγές εσόδων, οι οποίες δηµιουργούνται µε
σκοπό τη µερική αντικατάσταση των συνεισφορών που βασίζονται στο ακαθάριστο
εθνικό εισόδηµα του κάθε κράτους µέλους. Πιστεύουµε ότι το σύστηµα αυτό θα είναι
περισσότερο συµφέρον για τις οικογένειες και τις κυβερνήσεις. Θα προσδώσει στον
προϋπολογισµό καθαρά ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Θα αποκτήσουµε έναν
προϋπολογισµό ο οποίος θα αποτελεί παράγοντα ενοποίησης. Έναν προϋπολογισµό
µε τον οποίον αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις δαπανών µεταξύ κρατών µελών και
ο οποίος προσπορίζει προστιθέµενη αξία χάρη σε συντονισµένη δράση που
µπορούµε να αποφασίσουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της οποίας η υλοποίηση είναι
ανέφικτη χωρίς µια τέτοια ευρωπαϊκή προοπτική.
Ένα µεγάλο µέρος του προϋπολογισµού θα αποσκοπεί στην αύξηση της
απασχόλησης και στην οικονοµική ανάπτυξη, σε στενή συµπόρευση µε τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020» για µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη.
Παραδείγµατος χάρη, η χρηµατοδοτική διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα
χρηµατοδοτήσει τους κρίκους που λείπουν στους τοµείς της ενέργειας, των
µεταφορών και της τεχνολογίας πληροφοριών, ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, ενώνοντας την Ανατολή µε τη ∆ύση και τον
Βορρά µε τον Νότο και οδηγώντας σε πραγµατική εδαφική συνοχή προς όφελος
όλων. Ο προϋπολογισµός θα επενδύσει στα µυαλά που υπάρχουν στην Ευρώπη,
αυξάνοντας τα κονδύλια που διατίθενται για την εκπαίδευση, την επαγγελµατική
κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτοµία. Οι συγκεκριµένοι τοµείς έχουν καθοριστική
σηµασία για την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ούτως ώστε να
µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε τις θέσεις εργασίας και τις ιδέες του αύριο. Σε έναν
κόσµο στον οποίον πρέπει να συναγωνισθούµε άλλες οµάδες χωρών, η καλύτερη
ευκαιρία την οποία διαθέτει η Ευρώπη έγκειται στη συνένωση των πόρων που έχουµε
στη διάθεσή µας, έτσι ώστε να επιτύχουµε µια λίαν ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία
της αγοράς που να ανταποκρίνεται στους στόχους της στρατηγικής µας «Ευρώπη
2020». Με βάση το δεδοµένο ότι η αλληλεξάρτηση µεταξύ των οικονοµιών µας είναι
µεγαλύτερη παρά ποτέ στο παρελθόν, έχουµε όλοι συµφέρον να ενδυναµώσουµε την
οικονοµική ανάκαµψη σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη µέλη.
Βάσει της ίδιας λογικής, το µερίδιο του προϋπολογισµού που προορίζεται για τη
γεωργία υπηρετεί µια πραγµατικά κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στρατηγικής σηµασίας,
όπου το 70% και πλέον της χρηµατοδότησης έχει παύσει να έχει εθνικό χαρακτήρα
και όπου η χρηµατοδότηση από την ΕΕ είναι λιγότερο δαπανηρή από 27 εθνικές
πολιτικές γεωργίας. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική θα εκσυγχρονισθεί, προκειµένου να
παρέχει ασφαλή και υγιεινά τρόφιµα, να προστατεύει το περιβάλλον και να ωφελεί
περισσότερο τις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Η πολιτική αυτή καταδεικνύει το
πώς ένα ευρώ µπορεί και πρέπει να εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους.
Ο κόσµος στον οποίο ζούµε γίνεται όλο και πιο µικρός. Οι µεταβαλλόµενες συµµαχίες
και οι αναδυόµενες νέες δυνάµεις σηµαίνουν ότι η Ευρώπη πρέπει να καταβάλλει
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µεγαλύτερη προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι η φωνή της θα µετρήσει. Θα αυξηθούν
τα χρήµατα που επενδύονται για να υποβοηθηθεί η συµµετοχή της Ευρώπης στο
παγκόσµιο γίγνεσθαι. Θα διατεθούν περισσότερα χρήµατα για τη γειτονιά µας, καθώς
και περισσότερα χρήµατα για να υλοποιήσουµε τις δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει
όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις φτωχότερες χώρες του κόσµου. Μπορεί εµείς
να αντιµετωπίζουµε δύσκολους καιρούς σήµερα, αλλά οι χώρες αυτές βρίσκονται
στην πλέον δεινή θέση επί µονίµου βάσεως.
Η συλλογιστική της αλληλεγγύης διατρέχει το σύνολο της παρούσας πρότασης –
αλληλεγγύη µε τα φτωχότερα κράτη µέλη και περιφέρειες, αλληλεγγύη για την από
κοινού αντιµετώπιση των προκλήσεων της µετανάστευσης, αλληλεγγύη στον τοµέα
της ενεργειακής ασφάλειας και αλληλεγγύη µε τους ανθρώπους που ζουν σε τρίτες
χώρες.
Η ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη ότι η Ευρώπη δαπανά το µεγαλύτερο µέρος των
χρηµάτων που διαθέτει για τους µισθούς των υπαλλήλων της και για κτίρια είναι
εσφαλµένη. Στην πραγµατικότητα, οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν το 6% του
προϋπολογισµού. Ωστόσο, είµαι πράγµατι της άποψης ότι τα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα οφείλουν και αυτά να επιδείξουν αλληλεγγύη µε τους ευρωπαίους πολίτες, σε
µια εποχή κατά την οποία αξιώνονται σε όλα τα επίπεδα δραστικές µειώσεις δαπανών
και µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Για τον λόγο αυτό, δεν πρόκειται να υπάρξει
αύξηση των διοικητικών δαπανών, ενώ το προσωπικό των ευρωπαϊκών οργάνων θα
µειωθεί κατά 5% εντός της επόµενης επταετίας.
Θεωρώ ότι οι προτάσεις που υποβάλλουµε είναι φιλόδοξες, αλλά και υπεύθυνες.
Κάνουµε περικοπές σε ορισµένους τοµείς και αυξήσεις στους τοµείς προτεραιότητας.
Αντισταθήκαµε στον πειρασµό να περιορισθούµε σε µικρές προσαρµογές, οι οποίες
θα είχαν ως αποτέλεσµα έναν αµετάβλητο κατ’ ουσία προϋπολογισµό. Πάνω από όλα,
επιδιώκουµε να πιάσουν τόπο τα χρήµατα των ευρωπαίων πολιτών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει πλέον να έρθουν
σε συνεννόηση έτσι ώστε οι προτάσεις αυτές να µετασχηµατισθούν σε µια συµφωνία.
Αναµένω πολλές και δύσκολες συζητήσεις κατά τους επόµενους µήνες, αλλά εάν όλες
οι πλευρές επιδείξουν αληθινά ευρωπαϊκό πνεύµα, πιστεύω ότι θα µπορέσουµε να
καταλήξουµε σε συµφωνία σχετικά µε έναν φιλόδοξο και καινοτόµο προϋπολογισµό,
ικανό να επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στη ζωή των ανθρώπων.
Jose Manuel Durão Barroso
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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1.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατά την κατάρτιση των προτάσεών της για τον µελλοντικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Επιτροπή αντιµετώπισε την πρόκληση να κατορθώσει να χρηµατοδοτήσει τον
αυξανόµενο αριθµό τοµέων πολιτικής στους οποίους η ΕΕ µπορεί να αποβεί περισσότερο
αποτελεσµατική ενεργώντας σε επίπεδο ΕΕ µέσα στο σηµερινό κλίµα εθνικής λιτότητας και
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Με το σκεπτικό αυτό, πρότεινε έναν προϋπολογισµό µε ισχυρή
πανευρωπαϊκή λογική, σχεδιασµένο για να υποστηρίξει τη στρατηγική ανάπτυξης «Ευρώπη
2020». Η παρούσα πρόταση είναι καινοτόµος από την άποψη της ποιότητας των προτάσεων
δαπανών, καθώς και από την άποψη του τρόπου µε τον οποίο θα πρέπει να χρηµατοδοτείται
στο µέλλον ο προϋπολογισµός της ΕΕ, διευκολύνοντας ενδεχοµένως τον άµεσο αντίκτυπο
στους εθνικούς προϋπολογισµούς και καθιστώντας τον προϋπολογισµό της ΕΕ έναν
πραγµατικά ευρωπαϊκό προϋπολογισµό.
Μετά την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε
σηµαντικά βήµατα προόδου προς τη βελτίωση του συντονισµού της οικονοµικής
διακυβέρνησης µε σκοπό να στηριχθεί η ανάκαµψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα
κράτη µέλη αναγνώρισαν τα πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται η διαχείριση της
αλληλεξάρτησης της ΕΕ µέσω της διαρθρωµένης προσέγγισης που καθορίζεται στο
Ευρωπαϊκό Εξάµηνο συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής. Το προσεχές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο σχεδιάστηκε µε σκοπό να στηρίξει αυτή τη διεργασία. Παρέχει µακροπρόθεσµη
προοπτική της ευρωπαϊκής οικονοµίας υπερβαίνοντας τις τρέχουσες δηµοσιονοµικές
δυσχέρειες ορισµένων κρατών µελών. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ δεν είναι προϋπολογισµός
για τις «Βρυξέλλες»· είναι προϋπολογισµός για τους πολίτες της ΕΕ. Έχει µικρό µέγεθος και
είναι ένας προϋπολογισµός που επενδύεται στα κράτη µέλη προκειµένου να αποφέρει οφέλη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της. Συµβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής
ανάπτυξης της ΕΕ διότι έχει ισχυρή καταλυτική επίδραση, ιδίως εφόσον αξιοποιηθεί για την
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Το βασικό θέµα της παρούσας πρότασης είναι: έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξη. Η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν τα ποσά που διατίθενται για την έρευνα και
καινοτοµία, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Προτείνει να αξιοποιηθούν
περισσότερο οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς µέσω του εξοπλισµού της µε την υποδοµή
που χρειάζεται για να λειτουργήσει τον εικοστό πρώτο αιώνα. Προτείνει να καταστεί η Κοινή
Γεωργική Πολιτική πιο αποδοτική στη χρησιµοποίηση των πόρων, ώστε να µην παράγει
απλώς τρόφιµα υψηλής ποιότητας, αλλά και να συµβάλλει στη διαχείριση του περιβάλλοντός
µας και στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Η παρούσα πρόταση διαπνέεται επίσης
από τη συλλογιστική της αλληλεγγύης – αλληλεγγύης µε τα φτωχότερα κράτη µέλη και τις
φτωχότερες περιφέρειες εστιάζοντας το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών συνοχής στις
ανάγκες τους, αλληλεγγύης στην από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων της
µετανάστευσης και την αντιµετώπιση ενδεχόµενων καταστροφών, αλληλεγγύης όσον αφορά
την ενεργειακή ασφάλεια και, τέλος, αλληλεγγύης µε τους ανθρώπους στις τρίτες χώρες που
χρειάζονται τη στήριξή µας για τις άµεσες ανθρωπιστικές τους ανάγκες και τη µακροχρόνια
ανάπτυξή τους.
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Η Επιτροπή συµµερίζεται την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 ότι «ο τρόπος µε τον
οποίο εξελίχθηκε το σύστηµα των ιδίων πόρων… δίνει δυσανάλογη έµφαση στο καθαρό
υπόλοιπο µεταξύ κρατών µελών κι έτσι αντιβαίνει προς την αρχή της ενωσιακής
αλληλεγγύης, αποδυναµώνει το ευρωπαϊκό κοινό συµφέρον και σε µεγάλο βαθµό αγνοεί την
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία». Με την υποβολή των προτάσεων αυτών, η Επιτροπή
επιδιώκει να θέσει τα οικονοµικά της ΕΕ σε διαφορετική τροχιά, να αρχίσει να
αποµακρύνεται από έναν προϋπολογισµό που κυριαρχείται από συνεισφορές βασιζόµενες στο
ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα, παρέχοντας στον προϋπολογισµό της ΕΕ ένα µερίδιο
πραγµατικά «ιδίων πόρων», σε µεγαλύτερη εναρµόνιση µε τις διατάξεις της Συνθήκης η
οποία αναφέρει ότι ο προϋπολογισµός χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους.
Κατά την κατάρτιση της παρούσας πρότασης για το προσεχές πολυετές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο (Π∆Π), η Επιτροπή εξέτασε τις επιπτώσεις των σηµερινών µέσων και προγραµµάτων
δαπανών, διαβουλεύτηκε ευρέως µε τα ενδιαφερόµενα µέρη2 και εξέτασε αναλυτικά
εναλλακτικές δυνατότητες για τον σχεδιασµό χρηµατοδοτικών µέσων και προγραµµάτων στο
πλαίσιο του προσεχούς πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου3.
2.

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά µε το συνολικό ποσό που θα προτείνει για το προσεχές
Π∆Π, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι «το ‘πάγωµα’
του επόµενου Π∆Π στα επίπεδα του 2013 …δεν αποτελεί βιώσιµη δυνατότητα…[και
ότι]…χρειάζεται αύξηση πόρων τουλάχιστον 5% για το επόµενο Π∆Π»4. Έλαβε επίσης
υπόψη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου5 ότι είναι ουσιώδες «να
αντικατοπτρίζει το επικείµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο τις προσπάθειες εξυγίανσης
που καταβάλλουν τα κράτη µέλη, ώστε το έλλειµµα και το χρέος να τεθούν σε πιο βιώσιµη
τροχιά. (Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο), σεβόµενο τον ρόλο των διαφόρων θεσµικών οργάνων
και την ανάγκη εκπλήρωσης των στόχων της Ευρώπης [είναι ανάγκη] να εξασφαλιστεί ότι το
ζήτηµα των δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα µπορέσει να συµβάλει δεόντως στα
ανωτέρω».
Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη για την προστιθέµενη αξία των δαπανών σε επίπεδο ΕΕ. Οι
δαπάνες του τρέχοντος Π∆Π αντιπροσωπεύουν µόλις ποσοστό κατά τι υψηλότερο από το 1%
του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος (ΑΕΕ) της ΕΕ και είναι µικρές σε σχέση µε τις
πανευρωπαϊκές ανάγκες που επισηµαίνονται τακτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο. Η Επιτροπή προτείνει ένα δηµοσιονοµικό πλαίσιο της τάξης του 1,05% του ΑΕΕ
σε αναλήψεις υποχρεώσεων το οποίο µεταφράζεται σε 1% επί πληρωµών προερχόµενων από
τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Ένα περαιτέρω ποσοστό 0,02% για ενδεχόµενες δαπάνες εκτός

1

2

3

4

5
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Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά µε την επένδυση στο µέλλον :
ένα νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π) για µια ανταγωνιστική και βιώσιµη Ευρώπη χωρίς
αποκλεισµούς.
Βλ. για παράδειγµα, τα λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τη διαδικασία διαβούλευσης πριν από την
έγκριση
της,
επανεξέτασης
του
προϋπολογισµού
της
ΕΕ,
http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.htm
Λεπτοµερή στοιχεία της αξιολόγησης των δαπανών από την Επιτροπή στο πλαίσιο του Π∆Π 20072013 και ανάλυση των επιπτώσεων των τρεχουσών προτάσεων περιλαµβάνονται στο συνοδευτικό
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC (2011) 868.
Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά µε την επένδυση στο µέλλον :
ένα νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π) για µια ανταγωνιστική και βιώσιµη Ευρώπη χωρίς
αποκλεισµούς.
Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2010.

6

EL

Π∆Π, και ένα 0,04% για δαπάνες εκτός προϋπολογισµού οδηγεί σε σύνολο 1,11%: το
ποσοστό αυτό περιλαµβάνει χρηµατοδοτικά ποσά που καταλογίζονται προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν σε περιπτώσεις κρίσης και επείγουσας ανάγκης (οι οποίες δεν µπορούν να
προβλεφθούν, όπως π.χ. οι ανθρωπιστικές παρεµβάσεις), και δαπάνες στις οποίες
συνεισφέρουν κατά περίπτωση (ad hoc) τα κράτη µέλη (παραδείγµατος χάρη, το ΕΤΑ το
οποίο έχει κλείδα συνεισφοράς διαφορετική από εκείνη του προϋπολογισµού της ΕΕ).
Προτείνοντας το παρόν πλαίσιο, η Επιτροπή επεδίωξε να επιτύχει τη σωστή ισορροπία
µεταξύ φιλοδοξίας και ρεαλισµού, λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των
διαπραγµατεύσεων για τον προϋπολογισµό.
Σύµφωνα µε την πάγια πρακτική που ισχύει για το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, η
Επιτροπή υποβάλλει την πρότασή της υπό µορφή µελλοντικών χρηµατοδοτικών δεσµεύσεων.
Παρέχει επίσης λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τον προσδοκώµενο ρυθµό πληρωµών ώστε να
εξασφαλιστεί µεγαλύτερη προβλεψιµότητα, η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία σε µια περίοδο
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που απαιτεί αυστηρό έλεγχο των επιπέδων πληρωµών κατά την
έναρξη της προσεχούς περιόδου.
Η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει το ακόλουθο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την
περίοδο 2014-2020:

EL
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ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΕΕ-27)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(σε εκατ. EUR – τιµές 2011)
Σύνολο
2019
2020
2014-2020

2014

2015

2016

2017

2018

64.696

66.580

68.133

69.956

71.596

73.768

76.179

490.908

50.468

51.543

52.542

53.609

54.798

55.955

57.105

376.020

2. Βιώσιµη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι

57.386

56.527

55.702

54.861

53.837

52.829

51.784

382.927

εκ των οποίων: ∆απάνες σχετικές µε την αγορά και άµεσες
λ
έ
3. Ασφάλεια και ιθαγένεια

42.244

41.623

41.029

40.420

39.618

38.831

38.060

281.825

2.532

2.571

2.609

2.648

2.687

2.726

2.763

18.535

4. Η Ευρώπη στον κόσµο

9.400

9.645

9.845

9.960

10.150

10.380

10.620

70.000

5. ∆ιοίκηση

8.542

8.679

8.796

8.943

9.073

9.225

9.371

62.629

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ως ποσοστό του ΑΕΕ

6.967
142.556
1,08%

7.039
144.002
1,07%

7.108
145.085
1,06%

7.191
146.368
1,06%

7.288
147.344
1,05%

7.385
148.928
1,04%

7.485
150.718
1,03%

50.464
1.025.000
1,05%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ως ποσοστό του ΑΕΕ

133.851
1,01%

141.278
1,05%

135.516
0,99%

138.396
1,00%

142.247
1,01%

142.916
1,00%

137.994
0,94%

972.198
1,00%

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη
εκ των οποίων: Κοινωνική, οικονοµική και εδαφική συνοχή

εκ των οποίων: ∆ιοικητικές δαπάνες των οργάνων

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Π∆Π
Αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση
Ταµείο Αλληλεγγύης
Μέσο ευελιξίας
Αποθεµατικό για κρίσεις στον γεωργικό τοµέα

350
429
1.000
500
500

350
429
1.000
500
500

350
429
1.000
500
500

350
429
1.000
500
500

350
429
1.000
500
500

350
429
1.000
500
500

350
429
1.000
500
500

2.450
3.000
7.000
3.500
3.500

886
834

624
834

299
834

291
834

261
834

232
834

114
834

2.707
5.841

ΕΤΑ ΑΚΕ
ΕΤΑ ΥΧΕ
Παγκόσµιο Ταµείο Κλίµατος και Βιοποικιλότητας

3.271
46
p.m.

4.300
46
p.m.

4.348
46
p.m.

4.407
46
p.m.

4.475
46
p.m.

4.554
46
p.m.

4.644
46
p.m.

29.998
321
p.m.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Π∆Π

7.815

8.583

8.306

8.357

8.395

8.445

8.416

58.316

150.371
1,13%

152.585
1,13%

153.391
1,12%

154.725
1,12%

155.739
1,11%

157.372
1,10%

159.134
1,09%

1.083.316
1,11%

ITER
GMES

ΣΥΝΟΛΟ Π∆Π + ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ Π∆Π
ως ποσοστό του ΑΕΕ
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3.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Η ανάγκη εκσυγχρονισµού του δηµοσιονοµικού πλαισίου δεν εφαρµόζεται µόνο στις
προτεραιότητες που αφορούν τις δαπάνες και τον σχεδιασµό τους, αλλά και στη
χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού της ΕΕ, ο οποίος έχει αρχίσει να αµφισβητείται όλο και
περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επαναλαµβάνει την αρχική πρόθεση να χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου ο προϋπολογισµός της
ΕΕ από ιδίους πόρους. Ωστόσο, η πραγµατική κατάσταση που επικρατεί σήµερα είναι ότι
πάνω από το 85% της χρηµατοδότησης της ΕΕ βασίζεται σε στατιστικά σύνολα προερχόµενα
από το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (ΑΕΕ) και τον ΦΠΑ. Αυτά εκλαµβάνονται σε µεγάλο
βαθµό ως εθνικές συνεισφορές των κρατών µελών που πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Το
γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε µια στάση του τύπου "my money back" (τα λεφτά µου πίσω)
από µέρους των καθαρών συνεισφερόντων, που στρεβλώνει τη λογική του προϋπολογισµού
της ΕΕ και θέτει υπό αµφισβήτηση τη θεµελιώδη αρχή αλληλεγγύης της Ένωσης. Έχει επίσης
οδηγήσει σε υπερσυγκέντρωση καθαρών πληρωµών και ισοζυγίων και έχει εµποδίσει τον
προϋπολογισµό της ΕΕ να διαδραµατίσει τον ουσιαστικό ρόλο του αποδίδοντας
προστιθέµενη αξία για την ΕΕ στο σύνολό της.
Έφτασε η στιγµή να αρχίσει η χρηµατοδότηση της ΕΕ να ευθυγραµµίζεται εκ νέου µε τις
αρχές της αυτονοµίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης και να εξοπλιστεί η ΕΕ
προκειµένου να επιτύχει τους συµφωνηµένους στόχους πολιτικής. Οι νέοι ίδιοι πόροι δεν
προτείνονται µε σκοπό να αυξηθεί ο συνολικός προϋπολογισµός της ΕΕ, αλλά για να
αποµακρυνθούµε από τη στάση «τα λεφτά µου πίσω» και να εισαγάγουµε µεγαλύτερη
διαφάνεια στο σύστηµα. Σκοπός δεν είναι να αποκτήσει η ΕΕ φορολογική κυριαρχία, αλλά
µάλλον να επιστρέψουµε στους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που πλησιάζουν περισσότερο
την αρχική πρόθεση των Συνθηκών. Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής θα οδηγήσει στη
µείωση των άµεσων συνεισφορών από τους προϋπολογισµούς των κρατών µελών.
Στην επανεξέταση του προϋπολογισµού6, η Επιτροπή κατήρτισε έναν µη εξαντλητικό
κατάλογο των πιθανών χρηµατοδοτικών µέσων που θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν
σταδιακά τις εθνικές συνεισφορές και να µετριάσουν την επιβάρυνση των δηµόσιων ταµείων.
Παρέθεσε επίσης προς εξέταση διάφορα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρµόζονται.
∆ιενήργησε εκτενή ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων7 και αποφάσισε να προτείνει
ένα νέο σύστηµα ιδίων πόρων βασιζόµενο σε φόρο χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών και σε
έναν νέο πόρο ΦΠΑ. Οι νέοι αυτοί ίδιοι πόροι θα χρηµατοδοτούν εν µέρει τον
προϋπολογισµό της ΕΕ και θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν πλήρως τον ισχύοντα
περίπλοκο ίδιο πόρο που βασίζεται στον ΦΠΑ, την κατάργηση του οποίου προτείνει η
Επιτροπή, και να µειώσουν την κλίµακα του πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ. Η πρόταση της
Επιτροπής για έκδοση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε τους νέους ιδίους πόρους
επεξηγείται αναλυτικά σε συνοδευτικό νοµοθετικό κείµενο8.. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή
υποστηρίζει την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διοργάνωση
διακοινοβουλευτικής διάσκεψης µε τα εθνικά κοινοβούλια µε σκοπό να συζητηθεί αυτό το
θέµα.

6
7
8
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COM (2010) 700
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής
SEC (2011) 876
COM (2011) 510
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Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή προτείνει επίσης σηµαντική απλούστευση όσον
αφορά το πρόβληµα των εκπτώσεων και των διορθώσεων. Οι προσπάθειες να εξοµαλυνθούν
οι διαφορές ανάµεσα στις πληρωµές των κρατών µελών στον προϋπολογισµό της ΕΕ και στα
έσοδα που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές δαπανών της ΕΕ προκαλούν στρεβλώσεις
στον προϋπολογισµό και θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητά του να αποδίδει την προστιθέµενη
αξία του. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Φοντενεµπλό του 1984, να περιοριστούν οι συνεισφορές
εκείνων των κρατών µελών που θα αντιµετώπιζαν διαφορετικά υπερβολική δηµοσιονοµική
επιβάρυνση όσον αφορά τη σχετική ευηµερία τους.
4.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ

Ο προϋπολογισµός της ΕΕ δεν µοιάζει µε τους εθνικούς προϋπολογισµούς. Η ΕΕ δεν
χρηµατοδοτεί απευθείας την ιατρική περίθαλψη ή την εκπαίδευση. ∆εν χρηµατοδοτεί την
αστυνοµία ή τον στρατό όπως συµβαίνει µε τους εθνικούς προϋπολογισµούς. Η λογική που
χαρακτηρίζει τον προϋπολογισµό της ΕΕ είναι πανευρωπαϊκή και όχι εθνική. Το συγκριτικά
µικρό του µέγεθος του επιτρέπει να εστιάζεται στους τοµείς στους οποίους προσφέρει υψηλή
προστιθέµενη αξία9. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ δεν επιδιώκει τη χρηµατοδότηση
παρεµβάσεων που θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν τα ίδια τα κράτη µέλη. Η ύπαρξη του
δικαιολογείται λόγω της ύπαρξης δραστηριοτήτων που είναι ανάγκη να χρηµατοδοτηθούν
ώστε να επιτρέψουν τη λειτουργία της ΕΕ ή επειδή µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε πολύ
πιο οικονοµικό και αποτελεσµατικό τρόπο µέσω της συλλογικής χρηµατοδότησης του
προϋπολογισµού της ΕΕ. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ υπάρχει για:
α)

να χρηµατοδοτεί τις κοινές πολιτικές που τα κράτη µέλη έχουν συµφωνήσει ότι θα
πρέπει να διεκπεραιώνονται σε επίπεδο ΕΕ (παραδείγµατος χάρη, την Κοινή
Γεωργική Πολιτική),

β)

να εκφράζει αλληλεγγύη µεταξύ όλων των κρατών µελών και των περιφερειών, να
στηρίζει την ανάπτυξη των ασθενέστερων περιφερειών, το οποίο επιτρέπει επίσης
στην ΕΕ να λειτουργεί ως ενιαίος οικονοµικός χώρος (για παράδειγµα, µέσω της
πολιτικής συνοχής)

γ)

να χρηµατοδοτεί παρεµβάσεις για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, τις
οποίες ούτε τα πλουσιότερα κράτη µέλη δεν θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν
µόνα τους. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ αντιµετωπίζει τα πράγµατα περισσότερο µε
πανευρωπαϊκή παρά µε καθαρά εθνική σκοπιά (για παράδειγµα, µέσω της
χρηµατοδότησης πανευρωπαϊκών επενδύσεων σε υποδοµές). Συµβάλλει επίσης στην
περικοπή δαπανηρών επικαλύψεων µεταξύ διαφορετικών εθνικών προγραµµάτων
που επιδιώκουν εν µέρει τους ίδιους στόχους,

δ)

εξασφαλίζει συνέργειες και οικονοµίες κλίµακας διευκολύνοντας τη συνεργασία και
την εξεύρεση κοινών λύσεων, οι οποίες δεν µπορεί να εξασφαλιστούν µέσω της
µεµονωµένης δράσης των κρατών µελών (παραδείγµατος χάρη, έρευνα και
καινοτοµία παγκοσµίου κύρους, συνεργασία σε εσωτερικές υποθέσεις,
µετανάστευση και δικαιοσύνη),
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Για παραδείγµατα της προστιθέµενης αξίας των δαπανών της ΕΕ, βλ. το συνοδευτικό έγγραφο
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC (2011) 867.
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ε)

ανταποκρίνεται σε χρόνιες και νέες προκλήσεις που απαιτούν κοινή, πανευρωπαϊκή
προσέγγιση (για παράδειγµα, στους τοµείς του περιβάλλοντος, της κλιµατικής
αλλαγής, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της δηµογραφικής εξέλιξης και του
πολιτισµού).

Με βάση τα δεδοµένα αυτά, κατά τον σχεδιασµό του προσεχούς Π∆Π, η Επιτροπή εφάρµοσε
τις αρχές που εξήγγειλε στην επανεξέταση του προϋπολογισµού του 2010:
•

Έµφαση στην επίτευξη βασικών προτεραιοτήτων πολιτικής.

•

Έµφαση στην προστιθέµενη αξία της ΕΕ.

•

Έµφαση στις επιπτώσεις και τα αποτελέσµατα.

•

Επίτευξη αµοιβαίων αποτελεσµάτων σε ολόκληρη της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο προϋπολογισµός της ΕΕ εκφράζει «πολιτική σε αριθµούς». Για τον λόγο αυτό, η
χρηµατοδότηση πρέπει να συµβαδίζει µε το ισχύον κανονιστικό περιβάλλον και τις
προτεραιότητες πολιτικής στους σχετικούς τοµείς. Η χρηµατοδότηση πρέπει να φέρει τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα· οι δηµόσιες αρχές δεν έχουν «δικαίωµα» να λαµβάνουν
κεφάλαια και να τα δαπανούν όπως οι ίδιες επιθυµούν, αλλά λαµβάνουν χρηµατοδότηση της
ΕΕ που θα τις βοηθήσει να επιτύχουν τους από κοινού συµφωνηµένους στόχους της ΕΕ. Ως
εκ τούτου, τα προγράµµατα και τα µέσα που περιλαµβάνονται στην παρούσα πρόταση Π∆Π
ανασχεδιάστηκαν µε σκοπό να διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις τους
προωθούν τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ. Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά
της επόµενης σειράς χρηµατοδοτικών προγραµµάτων και µέσων θα είναι η έµφαση στα
αποτελέσµατα, η αυξηµένη χρήση της επιβολής προϋποθέσεων και η απλούστευση της
εκτέλεσης:

EL

•

Τα αποτελέσµατα θα συνδέονται σαφώς µε την υλοποίηση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» και την επίτευξη των στόχων της. Αυτό σηµαίνει ότι τα
προγράµµατα θα επικεντρωθούν σε περιορισµένο αριθµό προτεραιοτήτων και
δράσεων υψηλού επιπέδου που συγκεντρώνουν κρίσιµη µάζα. Ο κατακερµατισµός
και οι ασυντόνιστες παρεµβάσεις πρέπει να αποφεύγονται. Στο µέτρο του δυνατού,
τα υφιστάµενα προγράµµατα θα συγχωνευθούν (παραδείγµατος χάρη, σε τοµείς
όπως οι εσωτερικές υποθέσεις, η εκπαίδευση και ο πολιτισµός) και/ή θα
ανασχεδιαστούν (σε τοµείς όπως η έρευνα και η συνοχή), ώστε να εξασφαλιστούν ο
ολοκληρωµένος προγραµµατισµός και ένα ενιαίο σύνολο µηχανισµών εφαρµογής,
αναφοράς και ελέγχου.

•

Απλούστευση: οι ισχύοντες κανόνες χρηµατοδότησης εξελίχθηκαν όχι µόνο για να
ανταποκριθούν στην ανάγκη λογοδοσίας σχετικά µε τον τρόπο που δαπανάται το
δηµόσιο χρήµα, αλλά και για να λάβουν υπόψη προηγούµενα προβλήµατα.
Αποτέλεσµα αυτής της εξέλιξης είναι η εµφάνιση ποικιλοµορφίας και
πολυπλοκότητας που δυσχεραίνουν την εφαρµογή και τον έλεγχο. Η πολυπλοκότητα
αυτή επιβάλλει επαχθή διοικητική επιβάρυνση στους δικαιούχους, καθώς και στην
Επιτροπή και τα κράτη µέλη, η οποία ενδέχεται να έχει το ανεπιθύµητο αποτέλεσµα
να αποθαρρύνει τη συµµετοχή και να καθυστερήσει την εφαρµογή. Επί του
παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απλούστευσης των γενικών
(δηµοσιονοµικός κανονισµός), καθώς και των τοµεακών κανόνων.
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•

Προϋποθέσεις: Θα θεσπιστούν προϋποθέσεις στα προγράµµατα και στα µέσα
προκειµένου να δίνεται έµφαση στα αποτελέσµατα και όχι στις εισροές. Αυτό έχει
ιδιαίτερη σηµασία στους πολυδάπανους σχηµατισµούς της πολιτικής συνοχής και
της γεωργίας, όπου τα κράτη µέλη και οι δικαιούχοι θα καλούνται να αποδείξουν ότι
η ληφθείσα χρηµατοδότηση χρησιµοποιείται για να προωθήσει την εκπλήρωση των
προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ. Γενικότερα, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει συνέπεια
ανάµεσα στη συνολική οικονοµική πολιτική της ΕΕ και τον προϋπολογισµό της ΕΕ,
κυρίως προκειµένου να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες υπονοµεύεται η
αποτελεσµατικότητα της χρηµατοδότησης της ΕΕ από µη υγιείς µακροοικονοµικές
δηµοσιονοµικές πολιτικές.

•

Μόχλευση των επενδύσεων: Μέσω της συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα στα
καινοτόµα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι δυνατό να ενισχυθεί ο αντίκτυπος στον
προϋπολογισµό της ΕΕ, γεγονός που θα διευκολύνει την πραγµατοποίηση
µεγαλύτερου αριθµού επενδύσεων, το οποίο µε τη σειρά του θα βελτιώσει το
αναπτυξιακό δυναµικό της ΕΕ. Η εµπειρία από τη συνεργασία κυρίως µε τον όµιλο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθώς και µε εθνικά και διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υπήρξε θετική και θα αξιοποιηθεί στο προσεχές Π∆Π.
Οι εγγυήσεις και οι ρυθµίσεις επιµερισµού του κινδύνου µπορούν να επιτρέψουν
στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα να διαθέτει µεγαλύτερο µετοχικό κεφάλαιο και να
δανείζει περισσότερα χρήµατα σε καινοτόµους εταιρείες ή σε έργα υποδοµής. Με
τον τρόπο αυτό, τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα µπορούν επίσης να συµβάλουν
στη συνολική ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών µετά την κρίση.

5.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Η φιλοδοξία της Επιτροπής για τον νέο προϋπολογισµό της ΕΕ είναι να δαπανηθεί
διαφορετικά, δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα και στις επιδόσεις,
εστιάζοντας την προσοχή στην υλοποίηση της ατζέντας «Ευρώπη 2020» µέσω αυστηρότερων
προϋποθέσεων στην πολιτική συνοχής και του περιβαλλοντικού προσανατολισµού των
άµεσων ενισχύσεων στους αγρότες. Ο επόµενος προϋπολογισµός θα πρέπει να
εκσυγχρονιστεί µέσω της ανακατανοµής των πόρων σε τοµείς προτεραιότητας, όπως οι
πανευρωπαϊκές υποδοµές, η έρευνα και καινοτοµία, η εκπαίδευση και ο πολιτισµός,
διασφαλίζοντας τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και τις πολιτικές προτεραιότητες στον τοµέα
των εξωτερικών σχέσεων, όπως η πολιτική γειτονίας της ΕΕ. Πραγµατεύεται οριζόντιες
προτεραιότητες πολιτικής όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέµηση της
κλιµατικής αλλαγής, ως αναπόσπαστο τµήµα όλων των βασικών µέσων και παρεµβάσεων.
Λεπτοµερή στοιχεία της προσέγγισης που υιοθετείται σε κάθε τοµέα πολιτικής παρέχονται
στο συνοδευτικό µέρος II της παρούσας ανακοίνωσης. Το ακόλουθο τµήµα περιλαµβάνει τις
βασικές αλλαγές που θα πραγµατοποιηθούν στους κύριους τοµείς δαπανών.
5.1.

«Horizon 2020»: Κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα, την καινοτοµία και
την τεχνολογική ανάπτυξη

Η ΕΕ βρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα σηµαντικό χάσµα καινοτοµίας10, το οποίο πρέπει να
αντιµετωπιστεί για να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί άλλες ανεπτυγµένες οικονοµίες, καθώς
και αναδυόµενες, αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Η ΕΕ υστερεί ως σύνολο έναντι της Ιαπωνίας

10
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Βλ. Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα στην Ένωση της καινοτοµίας του 2011, SEC (2011) 739.
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και των Ηνωµένων Πολιτειών σε αριθµό βασικών δεικτών, όπως ο αριθµός των
κατοχυρωµένων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, ο αριθµός εξαγωγών προϊόντων µέσης-υψηλής
και υψηλής τεχνολογίας, καθώς και το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την έρευνα και
την ανάπτυξη.
Η έρευνα και η καινοτοµία συµβάλλουν στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, ευηµερίας και
ποιότητας ζωής. Μολονότι η ΕΕ προπορεύεται σε πολλές τεχνολογίες, βρίσκεται αντιµέτωπη
µε αυξανόµενες προκλήσεις τόσο από παραδοσιακούς ανταγωνιστές όσο και από
αναδυόµενες οικονοµίες. Κοινά προγράµµατα συγκεντρώνουν τις προσπάθειες στον τοµέα
της έρευνας και µπορούν εποµένως να επιτύχουν αποτελέσµατα που δεν µπορούν να
επιτύχουν µόνα τους τα µεµονωµένα κράτη µέλη.
Η πρόκληση συνίσταται στην προώθηση αυξηµένων επενδύσεων στον τοµέα της έρευνας και
ανάπτυξης στην ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη
2020», ήτοι να ανέλθουν οι επενδύσεις στο 3% του ΑΕΠ. Η ΕΕ πρέπει επίσης να βελτιώσει
τις επιδόσεις της όσον αφορά τη µετατροπή των επιστηµονικών γνώσεων σε µεθόδους και
προϊόντα που κατοχυρώνονται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν όχι µόνο από τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, αλλά ενδεχοµένως, και
αυτό είναι το σηµαντικότερο, από παραδοσιακούς τοµείς. Τούτο απαιτεί προσπάθεια από
µέρους των δηµόσιων αρχών, του ιδιωτικού τοµέα και της ερευνητικής κοινότητας. Η
Επιτροπή ξεκίνησε ευρεία αναδιάρθρωση των δοµών διαχείρισης της έρευνας της ΕΕ µε τη
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας, το οποίο παράγει πλέον θετικά
αποτελέσµατα. Η Επιτροπή προτείνει να γίνουν περαιτέρω βήµατα και να αναδιοργανωθούν
τα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ στους τοµείς της έρευνας και καινοτοµίας
(κυρίως τα προγράµµατα-πλαίσια για την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα και το
πρόγραµµα καινοτοµίας), προκειµένου να δηµιουργηθεί ισχυρότερος δεσµός µε τους
καθορισµένους στόχους πολιτικής και να απλουστευθούν οι διαδικασίες εφαρµογής. Αυτό θα
ανακουφίσει επίσης τους δικαιούχους από τον διοικητικό φόρτο.
Προτείνει η µελλοντική χρηµατοδότηση για την έρευνα και την καινοτοµία να βασίζεται σε
τρεις κύριους τοµείς που συνδέονται στενά µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»:
•

αριστεία της επιστηµονικής βάσης,

•

αντιµετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας,

•

κατάκτηση ηγετικής
ανταγωνιστικότητας.

θέσης

από

τη

βιοµηχανία

και

τόνωση

της

Ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο (που θα ονοµάζεται Horizon 2020) θα εξαλείψει τον
κατακερµατισµό και θα εξασφαλίσει µεγαλύτερη συνεκτικότητα, και σε επίπεδο εθνικών
ερευνητικών προγραµµάτων. Θα συνδέεται στενά µε βασικές προτεραιότητες τοµεακής
πολιτικής, όπως η υγεία, η ασφάλεια των τροφίµων και η γεωοικονοµία, η ενέργεια και η
κλιµατική αλλαγή. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα υπαχθεί στο πρόγραµµα
Horizon 2020 και θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην προσέγγιση των τριών πλευρών του
γνωστικού τριγώνου, δηλαδή της εκπαίδευσης, της καινοτοµίας και της έρευνας, µέσω των
κοινοτήτων της γνώσης και της καινοτοµίας. Ένα χαρακτηριστικό της νέας αυτής
προσέγγισης σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας θα είναι η αυξηµένη χρήση
καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων, µετά το επιτυχηµένο παράδειγµα της χρηµατοδοτικής
διευκόλυνσης καταµερισµού του κινδύνου.
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Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί ποσό ύψους 80 δισεκ. ευρώ κατά την περίοδο 20142020 για το Κοινό πλαίσιο στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτοµία.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα συµπληρωθεί µε σηµαντική στήριξη για την έρευνα και
καινοτοµία στα διαρθρωτικά ταµεία. Παραδείγµατος χάρη, την περίοδο 2007-2013,
δαπανήθηκαν περίπου 60 δισεκ. ευρώ για έρευνα και καινοτοµία στις περιφέρειες της
Ευρώπης, και ανάλογα επίπεδα δαπανών αναµένονται και στο µέλλον.
5.2.

Αλληλεγγύη και επενδύσεις για βιώσιµη ανάπτυξη και απασχόληση

Η πολιτική συνοχής αποτελεί σηµαντική έκφραση αλληλεγγύης µε τις φτωχότερες και
ασθενέστερες περιφέρειες της ΕΕ, αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Μία από τις µεγαλύτερες
επιτυχίες της ΕΕ υπήρξε η ικανότητά της να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών
της. Τον στόχο αυτόν επιτυγχάνει όχι µόνο βοηθώντας τα φτωχότερα κράτη µέλη και
περιφέρειες να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, αλλά και µέσω του ρόλου που διαδραµατίζει
στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, το µέγεθος της οποίας δηµιουργεί αγορές και
οικονοµίες κλίµακας σε όλα τα µέρη της ΕΕ, πλούσια και φτωχά, µεγάλα και µικρά. Η
αξιολόγηση των παλαιών δαπανών από την Επιτροπή φανέρωσε πολλά παραδείγµατα
προστιθέµενης αξίας, καθώς και επενδύσεων σε ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης, που δεν θα είχαν πραγµατοποιηθεί χωρίς στήριξη από τον προϋπολογισµό της
ΕΕ. Τα αποτελέσµατα, ωστόσο, δείχνουν επίσης κάποια διασπορά και έλλειψη ιεράρχησης.
Σε µια εποχή που το δηµόσιο χρήµα είναι σπάνιο και οι επενδύσεις που ευνοούν την
ανάπτυξη είναι περισσότερο αναγκαίες από ποτέ, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει
σηµαντικές αλλαγές στην πολιτική συνοχής.
Σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος που καλείται να παίξει η πολιτική συνοχής στην επίτευξη
των σκοπών και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε ολόκληρη την ΕΕ. Η
Επιτροπή προτείνει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα και την
αποτελεσµατικότητα των δαπανών συνοχής συνδέοντας συστηµατικότερα την πολιτική
συνοχής µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ακόµη, προτείνει να καθιερωθεί
µια νέα κατηγορία περιφερειών – οι «περιφέρειες µετάβασης» ώστε να αντικατασταθεί το
ισχύον σύστηµα «σταδιακής κατάργησης» και «σταδιακής εφαρµογής». Η κατηγορία αυτή θα
περιλαµβάνει όλες τις περιφέρειες µε κατά κεφαλήν εισόδηµα µεταξύ του 75% και 90% του
µέσου όρου της ΕΕ-27.
Η ανεργία και τα σταθερά υψηλά ποσοστά φτώχειας απαιτούν την ανάληψη δράσης σε
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. ∆εδοµένου ότι η Ένωση αντιµετωπίζει τις αυξανόµενες
προκλήσεις των ελλειµµάτων σε επίπεδο δεξιοτήτων, µειωµένη απόδοση της ενεργού
πολιτικής στην αγορά εργασίας και των εκπαιδευτικών συστηµάτων, κοινωνικό αποκλεισµό
περιθωριοποιηµένων οµάδων και χαµηλή κινητικότητα του εργατικού δυναµικού, προβάλλει
η ανάγκη ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών και συγκεκριµένης υποστηρικτικής δράσης.
Πολλές από τις προκλήσεις αυτές οξύνθηκαν από τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική
κρίση, τις δηµογραφικές και µεταναστευτικές τάσεις και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Αν δεν αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά, θα αποτελέσουν σηµαντικό πρόβληµα για την
κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Είναι συνεπώς ουσιώδες να συνοδεύονται οι
επενδύσεις που ευνοούν την ανάπτυξη στους τοµείς των υποδοµών, της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικής ανάπτυξης µε µέτρα που σχετίζονται µε την
πολιτική στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη, την
προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών, καθώς και
τη διοικητική ικανότητα.
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Σηµαντικός είναι ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει στον τοµέα αυτό το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και προτείνεται να ζητηθεί από τα κράτη µέλη να καθορίσουν τον
τρόπο µε τον οποίο διαφορετικά χρηµατοδοτικά µέσα θα µπορέσουν να συµβάλουν στην
επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», µεταξύ άλλων
καθιερώνοντας ελάχιστα µερίδια της στήριξης των διαρθρωτικών ταµείων για το ΕΚΤ για
κάθε κατηγορία περιφέρειας (25% για τις περιφέρειες σύγκλισης, 40% για τις περιφέρειες
µετάβασης, 52% για τις περιφέρειες ανταγωνιστικότητας, µε βάση το Ταµείο Συνοχής το
οποίο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της χορήγησης κονδυλίων της πολιτικής
συνοχής στα επιλέξιµα κράτη µέλη, και εξαιρουµένης της εδαφικής συνεργασίας). Η
εφαρµογή των µεριδίων αυτών οδηγεί σε ελάχιστο συνολικό µερίδιο για το ΕΚΤ ίσο µε το
25% του προϋπολογισµού που διατίθεται για την πολιτική συνοχής, ήτοι 84 δισεκ. ευρώ. Το
ΕΚΤ θα συµπληρωθεί µε σειρά µέσων τα οποία θα διαχειρίζεται απευθείας η Επιτροπή, όπως
το PROGRESS και το δίκτυο EURES, προκειµένου να υποστηριχθεί η δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης.
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) είναι ένα ευέλικτο
ταµείο, εκτός του δηµοσιονοµικού πλαισίου, το οποίο στηρίζει εργαζοµένους που έχουν
χάσει τη δουλειά τους εξαιτίας των αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του παγκόσµιου
εµπορίου, βοηθώντας τους να βρουν άλλη απασχόληση το ταχύτερο δυνατό. Τα ποσά που
χρειάζονται ποικίλλουν από το ένα έτος στο άλλο· αυτός είναι και ο λόγος που η Επιτροπή
προτείνει να παραµείνει το ΕΚΤ εκτός του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Το ΕΚΤ µπορεί επίσης
να χρησιµοποιηθεί για να συνδράµει τα άτοµα εκείνα στον γεωργικό τοµέα τα µέσα
διαβίωσης των οποίων ενδέχεται να επηρεαστούν από τις έµµεσες επιπτώσεις της
παγκοσµιοποίησης.
Προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των δαπανών της ΕΕ, και σύµφωνα µε την
εδαφική προσέγγιση της συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή προτείνει την κατάρτιση
κοινού στρατηγικού πλαισίου για όλα τα διαρθρωτικά ταµεία, ώστε να µετουσιωθούν οι
στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε επενδυτικές προτεραιότητες. Σκοπός της
κατάρτισης αυτού του πλαισίου είναι η αναζωογόνηση του στόχου εδαφικής συνοχής της
συνθήκης της Λισαβόνας. Σε επιχειρησιακούς όρους, η Επιτροπή προτείνει να συναφθεί
σύµβαση εταιρικής σχέσης µε κάθε κράτος µέλος. Οι συµβάσεις αυτές θα καθορίζουν τη
δέσµευση των εταίρων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, να χρησιµοποιήσουν τους
χορηγηθέντες πόρους για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ένα πλαίσιο
επιδόσεων βάσει του οποίου µπορεί να υπολογιστεί η πρόοδος που σηµειώνεται όσον αφορά
τις αναλήψεις υποχρεώσεων.
Θα πρέπει εποµένως να υπάρχει ισχυρός δεσµός µε τα εθνικά µεταρρυθµιστικά προγράµµατα
και τα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης που εκπονούν τα κράτη µέλη, καθώς και µε
τις συστάσεις ανά χώρα που ενέκρινε το Συµβούλιο σε αυτή τη βάση. Για να διασφαλιστεί ότι
η αποτελεσµατικότητα των δαπανών συνοχής δεν υπονοµεύεται από µη υγιείς
µακροοικονοµικές δηµοσιονοµικές πολιτικές, οι προϋποθέσεις που συνδέονται µε τη νέα
οικονοµική διακυβέρνηση θα συµπληρώσουν την ανά τοµέα εκ των προτέρων επιβολή
προϋποθέσεων που καθορίζονται σε κάθε σύµβαση.
Οι συµβάσεις θα προβλέπουν σαφείς στόχους και δείκτες και θα καθορίζουν περιορισµένη
σειρά προϋποθέσεων (τόσο «εκ των προτέρων» όσο και προϋποθέσεων που συνδέονται µε
την επίτευξη αποτελεσµάτων ούτως ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους), και θα
περιλαµβάνουν τη δέσµευση ότι θα αναφέρουν κάθε χρόνο τη σηµειούµενη πρόοδο στις
ετήσιες εκθέσεις για την πολιτική συνοχής. Η χρηµατοδότηση θα κατευθύνεται σε
περιορισµένο αριθµό προτεραιοτήτων: οι περιφέρειες ανταγωνιστικότητας και µετάβασης θα
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διαθέτουν κατά κύριο λόγο όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισµού που τους αναλογούν,
εκτός εκείνων που αφορούν το ΕΚΤ, για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και την καινοτοµία, ενώ οι περιφέρειες
σύγκλισης θα διαθέτουν τις πιστώσεις τους σε ένα κάπως ευρύτερο φάσµα προτεραιοτήτων
(εν ανάγκη και για τη δηµιουργία θεσµικών υποδοµών).
Για την ενίσχυση της απόδοσης θα θεσπιστούν νέες διατάξεις όσον αφορά τις προϋποθέσεις
που θα διασφαλίζουν ότι η χρηµατοδότηση της ΕΕ εστιάζεται στα αποτελέσµατα και παρέχει
ισχυρά κίνητρα στα κράτη µέλη ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική επίτευξη των
σκοπών και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» µέσω της πολιτικής συνοχής. Η
επιβολή προϋποθέσεων θα λάβει τη µορφή αφενός «εκ των προτέρων» προϋποθέσεων που
πρέπει να έχουν καθοριστεί πριν από την εκταµίευση των κεφαλαίων και αφετέρου «εκ των
υστέρων» προϋποθέσεων βάσει των οποίων η αποδέσµευση πρόσθετων πόρων θα εξαρτάται
από τις επιδόσεις. Η έλλειψη προόδου στην εκπλήρωση αυτών των στόχων θα οδηγεί στην
αναστολή ή την ακύρωση των πόρων.
Η επιβολή προϋποθέσεων θα βασίζεται στα αποτελέσµατα και στα κίνητρα εφαρµογής των
µεταρρυθµίσεων που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική χρήση των
χρηµατοδοτικών πόρων. Προκειµένου να ενισχυθεί η εστίαση στα αποτελέσµατα και την
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το 5% του προϋπολογισµού συνοχής
θα προορίζεται και θα χορηγείται, κατά την ενδιάµεση αξιολόγηση, στα κράτη µέλη και τις
περιφέρειες τα προγράµµατα των οποίων έχουν εκπληρώσει τα κριτήρια αξιολόγησης σχετικά
µε την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος που συνδέονται µε τους σκοπούς και τους
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τα κριτήρια θα καθορίζονται σύµφωνα µε τους
κανονισµούς που διέπουν την πολιτική συνοχής.
Η πείρα από το ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο δείχνει ότι πολλά κράτη µέλη συναντούν
δυσκολίες στην απορρόφηση µεγάλων ποσοτήτων κεφαλαίων της ΕΕ σε περιορισµένο
χρονικό διάστηµα. Οι καθυστερήσεις στην κατάρτιση των σχεδίων, των αναλήψεων
υποχρεώσεων και των δαπανών ευθύνονται για τη σηµαντική συσσώρευση αχρησιµοποίητων
πιστώσεων στο τέλος της παρούσας δηµοσιονοµικής περιόδου. Εξάλλου, η δηµοσιονοµική
κατάσταση ορισµένων κρατών µελών έχει καταστήσει δυσχερέστερη την αποδέσµευση
κεφαλαίων για την εξασφάλιση της εθνικής συγχρηµατοδότησης. Προκειµένου να ενισχυθεί
η απορρόφηση της χρηµατοδότησης, η Επιτροπή προτείνει σειρά µέτρων:
•

να καθοριστούν στο 2,5% του ΑΕΕ οι συντελεστές προσαρµογής για τα κονδύλια
συνοχής,

•

να επιτραπεί προσωρινή αύξηση του συντελεστή συγχρηµατοδότησης κατά 5 έως 10
ποσοστιαίες µονάδες όταν ένα κράτος µέλος λαµβάνει χρηµατοδοτική συνδροµή
σύµφωνα µε το άρθρο 136 ή 143 της ΣΛΕΕ, µειώνοντας έτσι την προσπάθεια που
απαιτείται από τους εθνικούς προϋπολογισµούς σε περίοδο δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης, διατηρώντας ταυτόχρονα το ίδιο συνολικό επίπεδο χρηµατοδότησης από
την ΕΕ,

•

να συµπεριληφθούν στις συµβάσεις εταιρικής σχέσης ορισµένοι όροι σχετικά µε τη
βελτίωση της διοικητικής ικανότητας.

Για το προσεχές Π∆Π, η Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθεί το µεγαλύτερο µερίδιο της
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στις φτωχότερες περιφέρειες και τα
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φτωχότερα κράτη µέλη. Προτείνει επίσης να βοηθούνται οι περιφέρειες εκείνες που
εξέρχονται από το καθεστώς «περιφέρειας σύγκλισης» µε περιορισµό της µείωσης της
έντασης ενίσχυσης που θα προέκυπτε αν µετέβαιναν αµέσως σε καθεστώς «περιφέρειας
ανταγωνιστικότητας». Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει να διατηρήσουν τα δύο τρίτα των
προηγούµενων κονδυλίων τους για την προσεχή περίοδο Π∆Π. Οι περιφέρειες αυτές, µαζί µε
άλλες περιφέρειες που εµφανίζουν ανάλογα επίπεδα ΑΕΠ (µεταξύ 75 και 90% του ΑΕΠ της
ΕΕ) θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια νέα κατηγορία «περιφερειών µετάβασης».
Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί ποσό ύψους 376 δισεκ. ευρώ την περίοδο 2014-2020
που θα δαπανηθεί στους µηχανισµούς της πολιτικής συνοχής.
Το ποσό αυτό περιλαµβάνει:
•

162,6 δισεκ. ευρώ για τις περιφέρειες σύγκλισης,

•

38,9 δισεκ. ευρώ για τις περιφέρειες µετάβασης,

•

53,1 δισεκ. ευρώ για τις περιφέρειες ανταγωνιστικότητας,

•

11,7 δισεκ. ευρώ για την εδαφική συνεργασία

•

68,7 δισεκ. ευρώ για το Ταµείο Συνοχής

Και 40 δισεκ. ευρώ για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη (βλ. 5.3 παρακάτω)
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (βάσει του τύπου 25/40/52 ανά κατηγορία
περιφερειών) θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25% του φακέλου συνοχής, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», ήτοι 84 δισεκ. ευρώ
Εκτός του Π∆Π:
•

3 δισεκ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση

•

7 δισεκ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης

5.3.

Συνδέοντας την Ευρώπη

Μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά εξαρτάται από σύγχρονες υποδοµές υψηλής απόδοσης
που συνδέουν την Ευρώπη, ιδίως στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και της
τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Εκτιµάται ότι την περίοδο 2014-2020 θα χρειαστούν περίπου 200 δισεκ. ευρώ για να
ολοκληρωθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα της ενέργειας, 540 δισεκ. ευρώ πρέπει να
επενδυθούν στο διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών, ενώ πάνω από 250 δισεκ. ευρώ σε ΤΠΕ.
Μολονότι η αγορά µπορεί και θα έπρεπε να συνεισφέρει το µεγαλύτερο µέρος των
απαιτούµενων επενδύσεων, πρέπει να αντιµετωπιστεί η ανεπάρκεια της αγοράς – να
καλυφθούν κενά που χρονίζουν, να εξαλειφθούν τα σηµεία συµφόρησης και να
εξασφαλιστούν επαρκείς διασυνοριακές συνδέσεις. Ωστόσο, η εµπειρία δείχνει ότι οι εθνικοί
προϋπολογισµοί ποτέ δεν θα δώσουν αρκούντως υψηλή προτεραιότητα σε διασυνοριακές
επενδύσεις στις οποίες ενέχονται πολλές χώρες προκειµένου να εξοπλίσουν την ενιαία αγορά
µε τις υποδοµές που έχει ανάγκη. Πρόκειται για ένα ακόµη παράδειγµα της προστιθέµενης
αξίας του προϋπολογισµού της ΕΕ. Μπορεί να εξασφαλίσει χρηµατοδότηση για τα
πανευρωπαϊκά σχέδια που συνδέουν το κέντρο µε την περιφέρεια προς όφελος όλων.
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει τη δηµιουργία της διευκόλυνσης
«Συνδέοντας την Ευρώπη» ώστε να επιταχύνει την ανάπτυξη των υποδοµών που έχει ανάγκη
η ΕΕ. Αυτές οι συνδέσεις που ευνοούν την ανάπτυξη θα παρέχουν καλύτερη πρόσβαση στην
εσωτερική αγορά και θα θέσουν τέλος στην αποµόνωση ορισµένων οικονοµικών «νησίδων».
Παραδείγµατος χάρη, ο ενεργειακός εφοδιασµός των περιοχών της ΕΕ που δεν είναι ακόµη
συνδεδεµένες µε το κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου εξαρτάται από
επενδύσεις που γίνονται σε άλλα κράτη µέλη. Ζωτικής σηµασίας θα είναι επίσης η
συνεισφορά της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» στην ενεργειακή ασφάλεια,
εξασφαλίζοντας πανευρωπαϊκή πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές και παρόχους εντός και
εκτός ΄Ενωσης. Θα συµβάλει επίσης στην υλοποίηση την νέας έννοιας της εδαφικής συνοχής,
η οποία εισάγεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Η διάθεση σε ευρωπαϊκή κλίµακα δικτύων
ΤΠΕ υψηλών ταχυτήτων και ευρωπαϊκών υπηρεσιών ΤΠΕ θα συµβάλει στην εξάλειψη του
κατακερµατισµού της ενιαίας αγοράς και στην υποστήριξη των ΜΜΕ στην αναζήτηση
ευκαιριών ανάπτυξης πέραν των εγχώριων αγορών.
Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα χρηµατοδοτεί προκαθορισµένες υποδοµές
προτεραιότητας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ στους τοµείς των µεταφορών, της
ενέργειας και των ΤΠΕ, καθώς και υλικές υποδοµές και υποδοµές στον τοµέα της
τεχνολογίας της πληροφορίας, που συνάδουν µε τα κριτήρια της βιώσιµης ανάπτυξης. Την
παρούσα πρόταση συνοδεύει προκαταρκτικός κατάλογος των προτεινόµενων υποδοµών (οι
ελλείπουσες ζεύξεις).
Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα έχει κεντρική διαχείριση και θα
χρηµατοδοτείται µέσω ειδικής γραµµής του προϋπολογισµού και µέσω αποκλειστικών ποσών
για τις µεταφορές από το Ταµείο Συνοχής. Τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης από τον
προϋπολογισµό της ΕΕ θα είναι υψηλότερα όταν οι επενδύσεις πραγµατοποιούνται σε
περιφέρειες «σύγκλισης» παρά σε περιφέρειες «ανταγωνιστικότητας». Οι τοπικές και
περιφερειακές υποδοµές θα συνδέονται µε τις υποδοµές προτεραιότητας της ΕΕ, συνδέοντας
όλους τους πολίτες στην ΕΕ, και µπορούν να (συν) χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταµεία (Ταµείο Συνοχής και/ή ΕΤΠΑ, ανάλογα µε την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε
κράτος µέλος/περιφέρεια). Λαµβάνοντας υπόψη το έλλειµµα υποδοµών των νέων κρατών
µελών, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει µια σχετικά αµετάβλητη χορήγηση κονδυλίων για
το Ταµείο Συνοχής. Αυτό θα βοηθήσει στην τόνωση των επενδύσεων στον τοµέα των
µεταφορών σε επιλέξιµες περιφέρειες και θα υποστηρίξει τους δεσµούς µεταξύ αυτών και της
υπόλοιπης ΕΕ.
Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» παρέχει ευκαιρίες για χρήση καινοτόµων
χρηµατοδοτικών εργαλείων που θα επιταχύνουν και θα εξασφαλίσουν µεγαλύτερες
επενδύσεις από εκείνες που θα επιτυγχάνονταν µόνο µε κρατική χρηµατοδότηση. Η Επιτροπή
θα συνεργαστεί στενά µε την ΕΤΕπ και άλλες δηµόσιες επενδυτικές τράπεζες για να
συνδυάσει τη χρηµατοδότηση αυτών των σχεδίων. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα προωθήσει την
έκδοση ευρωοµολόγων για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής11 ως µέσο επίσπευσης της
υλοποίησης αυτών των σηµαντικών σχεδίων.
Ορισµένα από τα έργα υποδοµής που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ θα πρέπει να
διέλθουν µέσω γειτονικών χωρών και χωρών που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο. Η
Επιτροπή θα προτείνει απλουστευµένα µέσα σύνδεσης και χρηµατοδότησής τους µέσω της
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νέας διευκόλυνσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέπεια ανάµεσα στα εσωτερικά και τα
εξωτερικά µέσα. Τούτο συνεπάγεται την ύπαρξη ενσωµατωµένων συνόλων κανόνων ώστε να
καταστεί δυνατή η χρηµατοδότηση των οικείων έργων από διαφορετικούς τοµείς του
προϋπολογισµού της ΕΕ.
Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση 40 δισεκ. EUR την περίοδο 2014-2020 για τη
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία θα συµπληρωθεί µε συµπληρωµατικό
ποσό ύψους 10 δισεκ. EUR προοριζόµενο αποκλειστικά για συναφείς επενδύσεις στον
τοµέα των µεταφορών στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής.
Το ποσό αυτό περιλαµβάνει 9,1, δισεκ. EUR για τον τοµέα της ενέργειας, 31,6 δισεκ.
EUR για τον τοµέα των µεταφορών (περιλαµβανοµένου ποσού ύψους 10 δισεκ. EUR
εντός του Ταµείου Συνοχής), καθώς και 9,1 δισεκ. EUR για ΤΠΕ.
5.4.

Μια αποδοτική από πλευράς πόρων Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι µια από τις λίγες πραγµατικές κοινές πολιτικές της
ΕΕ. Σκοπός της είναι να προσφέρει έναν βιώσιµο γεωργικό τοµέα στην Ευρώπη
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά του, εξασφαλίζοντας επάρκεια και ασφάλεια στον
εφοδιασµό των τροφίµων, διατηρώντας το περιβάλλον και την ύπαιθρο, εξασφαλίζοντας
παράλληλα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στη γεωργική κοινότητα. Με τον τρόπο αυτό, αντικαθιστά
27 διαφορετικές εθνικές γεωργικές πολιτικές και συνεπάγεται εξοικονόµηση για τους
εθνικούς προϋπολογισµούς διότι η άµεση στήριξη στους αγρότες παρέχεται µέσω του
προϋπολογισµού της ΕΕ χωρίς εθνική συγχρηµατοδότηση.
Μέσω των αλλαγών που προτείνει στη χρηµατοδότηση της ΚΓΠ, η Επιτροπή την
ενσωµατώνει περισσότερο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», εξασφαλίζοντας παράλληλα
σταθερά επίπεδα εισοδήµατος για τους ευρωπαίους αγρότες. Στο µέλλον, ο προϋπολογισµός
για τη γεωργία δεν θα χρησιµοποιείται µόνο για την αύξηση της παραγωγικότητας της
γεωργίας, την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για την αγροτική κοινότητα, τη
σταθεροποίηση των αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασµού και την εγγύηση ότι τα
προϊόντα φθάνουν στον καταναλωτή σε λογικές τιµές, αλλά θα υποστηρίζει επίσης τη
βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δράση για την κλιµατική αλλαγή, καθώς και
την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι τρεις πτυχές της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» – έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη – θα προωθηθούν
στο επόµενο στάδιο ανάπτυξης της ΚΓΠ.
Οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή έχουν σκοπό να οδηγήσουν σε ένα πιο δίκαιο και
ισότιµο σύστηµα σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο θα συνδέει την πολιτική γεωργίας και
περιβάλλοντος µε τη βιώσιµη διαχείριση της υπαίθρου και θα διασφαλίζει ότι η γεωργία
εξακολουθεί να συµβάλλει σε µια σφύζουσα αγροτική οικονοµία. Με την πάροδο των ετών,
συµπεριλήφθηκαν στην ΚΓΠ ορισµένες υποχρεώσεις και καθήκοντα τα οποία θα ήταν
ορθότερο να υπάγονται σε άλλους τοµείς πολιτικής. Η Επιτροπή θα εκµεταλλευτεί την
ευκαιρία του νέου Π∆Π για να επανεστιάσει την ΚΓΠ στις βασικές και τις νέες της
δραστηριότητες. Έτσι, για παράδειγµα, τα κεφάλαια που διατίθενται για την ασφάλεια των
τροφίµων µετακινήθηκαν στον τοµέα 3 του προϋπολογισµού και στο µέλλον η επισιτιστική
βοήθεια προς τους απόρους θα χρηµατοδοτείται από τον τοµέα 1 που είναι πιο κατάλληλος
για τον στόχο µείωσης της φτώχειας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή θα
προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση, ώστε να συµπεριλάβει βοήθεια προς τους αγρότες τα µέσα διαβίωσης των
οποίων ενδέχεται να επηρεαστούν από την παγκοσµιοποίηση.
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Η βασική δοµή δύο πυλώνων της ΚΓΠ θα διατηρηθεί. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνει η
Επιτροπή είναι οι ακόλουθες:
Περιβαλλοντικός προσανατολισµός των άµεσων ενισχύσεων: προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι η ΚΓΠ βοηθά την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της στους τοµείς του
περιβάλλοντος και της κλιµατικής δράσης, πέραν των απαιτήσεων πολλαπλής συµµόρφωσης
της ισχύουσας νοµοθεσίας, η χορήγηση του 30 % της άµεσης στήριξης θα εξαρτάται από τον
«περιβαλλοντικό προσανατολισµό». Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι αγρότες πρέπει να
ακολουθούν πρακτικές που υποστηρίζουν το περιβάλλον, οι οποίες θα καθορίζονται στη
νοµοθεσία και θα είναι δυνατό να επαληθευτούν. Η πολιτική αυτή θα έχει ως αντίκτυπο να
µετατοπιστεί σηµαντικά ο γεωργικός τοµέας προς µια περισσότερο βιώσιµη κατεύθυνση, και
οι αγρότες να λαµβάνουν ενισχύσεις για να παραδίδουν δηµόσια αγαθά στους συµπολίτες
τους.
Σύγκλιση πληρωµών: προκειµένου να εξασφαλιστεί η δικαιότερη κατανοµή της άµεσης
στήριξης, και να λαµβάνονται παράλληλα υπόψη οι διαφορές που εξακολουθούν να
υπάρχουν στα επίπεδα των ηµεροµισθίων και το κόστος των εισροών, τα επίπεδα άµεσης
στήριξης ανά εκτάριο θα προσαρµοστούν σταδιακά. Τούτο θα επιτευχθεί µε τον ακόλουθο
τρόπο: συν τω χρόνω, όλα τα κράτη µέλη οι άµεσες πληρωµές των οποίων είναι κάτω από το
επίπεδο 90% του µέσου όρου θα καλύψουν το ένα τρίτο του χάσµατος ανάµεσα στο τρέχον
επίπεδό τους και το επίπεδο αυτό. Η σύγκλιση αυτή θα χρηµατοδοτηθεί αναλογικά από όλα
τα κράτη µέλη µε άµεσες πληρωµές που υπερβαίνουν τον µέσο όρο της ΕΕ. Οµοίως, οι
χορηγήσεις των ταµείων αγροτικής ανάπτυξης θα επανεξεταστούν βάσει πιο αντικειµενικών
κριτηρίων και θα προσανατολιστούν καλύτερα στους στόχους της πολιτικής. Έτσι θα
διασφαλιστεί η δικαιότερη µεταχείριση των αγροτών που επιτελούν τις ίδιες δραστηριότητες.
Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις που θα εξασφαλίζουν ευελιξία µεταξύ των δύο πυλώνων,
προκειµένου να µπορέσει η ΚΓΠ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που συνδέονται µε τις
οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής
γεωργίας κατά τον 21ο αιώνα και να συµβάλει αποτελεσµατικά στου· στόχους της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Καθορισµός του ανώτατου επιπέδου άµεσων πληρωµών µέσω του περιορισµού του
βασικού επιπέδου άµεσης εισοδηµατικής στήριξης που ενδέχεται να λάβουν οι µεγάλες
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις οικονοµίες κλίµακας
µεγαλύτερων δοµών και την άµεση απασχόληση που παράγουν οι δοµές αυτές. Η Επιτροπή
προτείνει να ανακυκλώνονται οι εξοικονοµήσεις εντός των πιστώσεων του προϋπολογισµού
για την αγροτική ανάπτυξη και να διατηρούνται στα εθνικά κονδύλια των κρατών µελών από
τα οποία προέρχονται.
Η Επιτροπή εκτιµά ότι τα νέα αυτά στοιχεία µπορούν να ενταχθούν στη σηµερινή δοµή των
δύο πυλώνων της ΚΓΠ. Η µελλοντική ΚΓΠ θα περιλαµβάνει εποµένως έναν πιο «πράσινο»
και πιο δίκαια κατανεµηµένο πρώτο πυλώνα και έναν δεύτερο πυλώνα ο οποίος θα
επικεντρώνεται περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτοµία, στην κλιµατική
αλλαγή και στο περιβάλλον. Η καλύτερη στοχοθέτηση της πολιτικής θα πρέπει να οδηγήσει
σε αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πόρων. Ο δεύτερος πυλώνας της
ΚΓΠ, ο οποίος καλύπτει την αγροτική ανάπτυξη, θα συνεχίσει να συνεισφέρει στις ειδικές
εθνικές και/ή περιφερειακές ανάγκες, ενώ παράλληλα θα αντανακλά τις προτεραιότητες της
ΕΕ και θα υπόκειται στις ίδιες, βασιζόµενες στις επιδόσεις, διατάξεις όσον αφορά τις
προϋποθέσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπως και τα άλλα διαρθρωτικά
ταµεία. Στην περίοδο µετά το 2013, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) θα περιληφθεί στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για όλα τα διαρθρωτικά ταµεία,
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καθώς και στις συµβάσεις που προβλέπεται να συναφθούν µε όλα τα κράτη µέλη. Η
οικονοµική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της ΕΕ θα τύχει καλύτερης στήριξης στο
µέλλον και θα δοθεί έµφαση στην εδαφική διάσταση της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης
και στον συνδυασµό όλων των διαθέσιµων πόρων της ΕΕ σε µια ενιαία σύµβαση.
Τέλος, η Επιτροπή προτείνει την αναδιάρθρωση των µέτρων της αγοράς που
περιλαµβάνονται σήµερα στον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ. Σήµερα, η ευρωπαϊκή γεωργία
αντιµετωπίζει διάφορες αλλαγές, ιδίως την ανάγκη να αντιδρά σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή
να διευκολύνει τις προσαρµογές που απαιτούν οι διεθνείς εµπορικές συµφωνίες. Για τους
λόγους αυτούς, η Επιτροπή προτείνει τη δηµιουργία δύο µέσων εκτός του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, τα οποία θα υπόκεινται στην ίδια ταχεία διαδικασία µε το
Αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας (ΑΕΒ): έναν µηχανισµό έκτακτης ανάγκης που θα αντιδρά
σε καταστάσεις κρίσης (για παράδειγµα, πρόβληµα ασφάλειας τροφίµων) και ένα νέο πεδίο
εφαρµογής για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση.
Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση ποσού ύψους 281,8 δισεκ. ευρώ για τον Πυλώνα 1
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και 89,9 δισεκ. ευρώ για την αγροτική ανάπτυξη για
την περίοδο 2014-2020. Η χρηµατοδότηση αυτή θα συµπληρωθεί µε περαιτέρω ποσό
ύψους 15,2 δισεκ. ευρώ:
•

4,5 δισεκ. ευρώ για έρευνα και καινοτοµία στον τοµέα της ασφάλειας των
τροφίµων, τη βιοοικονοµία και τη βιώσιµη γεωργία (στο κοινό στρατηγικό
πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία)

•

2,2 δισεκ. ευρώ για την ασφάλεια των τροφίµων στον τοµέα 3

•

2,5 δισεκ. ευρώ για επισιτιστική βοήθεια στα πλέον άπορα άτοµα στον τοµέα 1

•

3,5 δισεκ. ευρώ σε ένα νέο αποθεµατικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τοµέα

•

Έως 2,5 δισεκ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση

5.5.

Επενδύοντας σε ανθρώπινο κεφάλαιο

Οι πρωταρχικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ενίσχυση της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου θα επιτευχθούν µόνο µε
ισχυρή επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Η µεγαλύτερη χρηµατοδοτική συνεισφορά από τον
προϋπολογισµό της ΕΕ στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο προέρχεται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Πέρα από τις δραστηριότητές του, υπάρχουν περιθώρια για
αύξηση της στήριξης της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα επίσηµης εκπαίδευσης και κατάρτισης
(σχολείο, ανώτερη εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων), καθώς
και δραστηριοτήτων άτυπης και ανεπίσηµης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μια από τις
κυριότερες επιτυχίες του ολοκληρωµένου προγράµµατος διά βίου µάθησης (LLP), του
προγράµµατος Erasmus Mundus και του προγράµµατος «Νεολαία» είναι η ανάπτυξη
διακρατικής µαθησιακής κινητικότητας. Για να αναβαθµιστούν οι δεξιότητες και να
αντιµετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων σε πολλά κράτη µέλη, θα ενισχυθούν
κατά την περίοδο του επόµενου Π∆Π οι ενέργειες που στηρίζονται σήµερα από το
πρόγραµµα Leonardo, οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους να επωφελούνται από την
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εκπαίδευση και την κατάρτιση σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ σε τοµείς όπως η αρχική
επαγγελµατική εκπαίδευση, και συµβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη και µεταφορά
καινοτόµων πολιτικών από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Προς το παρόν, διατίθεται
ελάχιστη χρηµατοδοτική στήριξη για όσους επιθυµούν να σπουδάσουν σε µεταπτυχιακό
επίπεδο (Masters) σε κάποιο άλλο κράτος µέλος. Η Επιτροπή θα προτείνει την ανάπτυξη, µε
συµµετοχή της ΕΤΕπ, ενός καινοτόµου προγράµµατος που θα παρέχει εγγυήσεις για τους
µετακινούµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου masters. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
προτείνει να ενισχυθούν τα προγράµµατα της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και
να αυξηθεί η χρηµατοδότηση που χορηγείται για τις δραστηριότητες αυτές.
Η χρηµατοδότηση της ΕΕ για δραστηριότητες στους τοµείς του πολιτισµού και των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης στηρίζει την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά των Ευρωπαίων και αυξάνει
την κυκλοφορία δηµιουργικών ευρωπαϊκών έργων εντός και εκτός ΕΕ. Τα υπό εκτέλεση
προγράµµατα παίζουν µοναδικό ρόλο στην τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας,
προωθώντας την οµαδική µάθηση και προσδίδοντας µεγαλύτερη επαγγελµατικότητα σε
αυτούς τους τοµείς. Ο αυξανόµενος οικονοµικός ρόλος του κλάδου του πολιτισµού και των
δηµιουργικών βιοµηχανιών συµβαδίζει σε µεγάλο βαθµό µε τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».
Ωστόσο, η τρέχουσα αρχιτεκτονική των προγραµµάτων και µέσων είναι κατακερµατισµένη.
Τα προγράµµατα αυτά χαρακτηρίζονται από τη διάδοση σχεδίων µικρής κλίµακας, ενώ από
ορισµένα λείπει η κρίσιµη µάζα που θα τους εξασφαλίσει µακροχρόνιο αντίκτυπο.
Παρατηρούνται επίσης επικαλύψεις µεταξύ ενεργειών. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε
αυξηµένο διαχειριστικό κόστος και έχει προκαλέσει σύγχυση στους δυνητικούς υποψηφίους.
Εποµένως, η Επιτροπή προτείνει τον εξορθολογισµό και την απλούστευση της σηµερινής
δοµής µέσω ενός ενιαίου ολοκληρωµένου προγράµµατος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση
και τη νεολαία. Η έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την κινητικότητα του
ανθρώπινου κεφαλαίου. Για τους ίδιους λόγους, θα υπάρξει επίσης συνέργεια στα
προγράµµατα που αφορούν τον πολιτισµό.
Θα απλουστευθούν οι διαδικασίες εφαρµογής, καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση
των σχεδίων, µεταξύ άλλων και µέσω της διαχείρισης των σχεδίων από εθνικούς
οργανισµούς.
Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση ποσών ύψους 15,2 δισεκ. ευρώ στον τοµέα της
εκπαίδευσης και κατάρτισης και 1,6 δισεκ. ευρώ στον τοµέα του πολιτισµού για την
περίοδο 2014-2020.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα συµπληρωθεί µε σηµαντική στήριξη για την εκπαίδευση και
κατάρτιση στα διαρθρωτικά ταµεία. Παραδείγµατος χάρη, την περίοδο 2007-2013,
δαπανήθηκαν περίπου 72,5 δισεκ. ευρώ για εκπαίδευση και κατάρτιση στις περιφέρειες
της Ευρώπης, και ανάλογα επίπεδα δαπανών αναµένονται και στο µέλλον.
5.6.

Αντιµετώπιση των προκλήσεων της µετανάστευσης

Οι πολιτικές του τοµέα εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες καλύπτουν την ασφάλεια, τη
µετανάστευση και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων αποκτούν σταθερά, τα τελευταία
χρόνια, όλο και µεγαλύτερη σηµασία. Πρόκειται επίσης για έναν από τους τοµείς στους
οποίους σηµειώθηκαν σηµαντικές αλλαγές στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Τη
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σηµασία τους επιβεβαίωσε το πρόγραµµα της Στοκχόλµης12 και το σχέδιο δράσης που το
συνοδεύει13.
Τεράστια σηµασία έχει ο στόχος της δηµιουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον
οποίο οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι τρίτων χωρών µε νόµιµα δικαιώµατα εισόδου και
διαµονής θα µπορούν να εισέρχονται, να µετακινούνται, να ζουν και να εργάζονται, έχοντας
τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώµατά τους θα γίνονται απολύτως σεβαστά και η ασφάλειά τους θα
είναι εγγυηµένη. Ταυτόχρονα, έχει ενταθεί η ανησυχία του κοινού σχετικά µε την παράνοµη
µετανάστευση και ένταξη. Μια προσανατολισµένη στο µέλλον πολιτική νόµιµης
µετανάστευσης και πολιτική ένταξης είναι ζωτικής σηµασίας για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής της ΕΕ, ενώ θα εµπλουτίσει τις κοινωνίες
µας και θα δηµιουργήσει ευκαιρίες για όλους. Προτεραιότητα παραµένει η ολοκλήρωση ενός
πιο ασφαλούς και αποτελεσµατικού κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου, το οποίο θα
αντανακλά τις αρχές µας. Γενικά, πρόκειται για έναν τοµέα η προστιθέµενη αξία του οποίου
κατά την κινητοποίηση του προϋπολογισµού της ΕΕ είναι προφανής.
Για το επόµενο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει να απλουστευθεί η
δοµή των µέσων δαπανών µέσω της µείωσης του αριθµού των προγραµµάτων σε δοµή δύο
πυλώνων, µε τη δηµιουργία ενός ταµείου µετανάστευσης και ασύλου και ενός ταµείου
εσωτερικής ασφάλειας. Και τα δύο ταµεία θα έχουν εξωτερική διάσταση, η οποία θα
εξασφαλίζει τη συνέχεια των χρηµατοδοτικών πόρων, ξεκινώντας από την ΕΕ και
συνεχίζοντας σε τρίτες χώρες, όσον αφορά για παράδειγµα προγράµµατα επανεγκατάστασης
προσφύγων, επανεισδοχής και περιφερειακής προστασίας. Η Επιτροπή προβλέπει επίσης τη
µετακίνηση από τον ετήσιο προγραµµατισµό προς έναν πολυετή, γεγονός που θα οδηγήσει
στη µείωση του φόρτου εργασίας της Επιτροπής, των κρατών µελών και των τελικών
δικαιούχων.
Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει συνεργασία της ΕΕ στην καταπολέµηση των
εγκληµατικών δικτύων, της εµπορίας ανθρώπων και του λαθρεµπορίου όπλων και
ναρκωτικών, καθώς και στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται η
καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος σε περίπτωση µεγάλων φυσικών
και ανθρωπογενών καταστροφών. Η αύξηση των καταστροφών που πλήττουν τους
ευρωπαίους πολίτες επιβάλλει την ανάληψη συστηµατικότερης δράσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν η αποτελεσµατικότητα, η συνοχή
και η προβολή της αντιµετώπισης καταστροφών από την ΕΕ.
Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση ποσού ύψους 8,2 δισεκ. ευρώ για την περίοδο 20142020 στον τοµέα των εσωτερικών υποθέσεων και ποσού ύψους 455 δισεκ. ευρώ για την
πολιτική προστασία και για την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης.
5.7.

Η ΕΕ ως παγκόσµιος παράγοντας

Ό,τι συµβαίνει έξω από τα σύνορα της ΕΕ µπορεί να επηρεάσει και όντως επηρεάζει άµεσα
την ευηµερία και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ. Είναι συνεπώς προς το συµφέρον της
ΕΕ να δεσµευτεί ενεργά στην άσκηση επιρροής στον κόσµο που µας περιβάλλει, µεταξύ
άλλων και µέσω της χρήσης χρηµατοδοτικών µέσων.
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Η συνθήκη της Λισαβόνας σηµατοδοτεί µια νέα αρχή στις σχέσεις της ΕΕ µε τον υπόλοιπο
κόσµο. Η δηµιουργία της θέσης της Ύπατης Εκπροσώπου που είναι ταυτόχρονα και
αντιπρόεδρος της Επιτροπής, µε ισχυρό συντονιστικό ρόλο, πηγάζει από την επιθυµία
ενωµένης και αποτελεσµατικής αλληλεπίδρασης µε τους διεθνείς µας εταίρους, βασισµένης
στις κατευθυντήριες αρχές της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ισότητας και
αλληλεγγύης, καθώς και στον σεβασµό των αρχών του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και του
διεθνούς δικαίου. Η ΕΕ θα συνεχίσει να προωθεί και να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου στο εξωτερικό. Είναι µια σηµαντική πτυχή
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στην υπεράσπιση των αξιών της.
Μια ακόµη βασική προτεραιότητα είναι η τήρηση της επίσηµης δέσµευσης της ΕΕ να
διαθέτει το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) στην υπερπόντια ανάπτυξη
µέσω της διατήρησης του µεριδίου του προϋπολογισµού της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής
προσπάθειας που καταβάλλει συνολικά η ΕΕ έως το 2015, πραγµατοποιώντας έτσι ένα
αποφασιστικό βήµα προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Θα
δηµιουργηθεί ένα παναφρικανικό µέσο στο πλαίσιο του Μηχανισµού Αναπτυξιακής
συνεργασίας (ΜΑΣ), το οποίο θα στηρίξει την υλοποίηση της κοινής στρατηγικής ΑφρικήςΕυρώπης, εστιάζοντας την προσοχή στην καθαρή προστιθέµενη αξία των διαπεριφερειακών
και διηπειρωτικών δραστηριοτήτων. Θα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να περιλαµβάνει
συνεισφορές από κράτη µέλη της ΕΕ, αφρικανικά κράτη, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και
από τον ιδιωτικό τοµέα. Εξάλλου, ο Μηχανισµός Αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) θα
επικεντρωθεί στην εξάλειψη της φτώχειας και στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της
Χιλιετίας στις αντίστοιχες περιοχές του κόσµου.
Η δέσµευση της ΕΕ πρέπει να προσαρµόζεται στις εκάστοτε περιστάσεις. Οι εταίροι µας
εκτείνονται από τις οικονοµίες ανάπτυξης έως τις ελάχιστα ανεπτυγµένες χώρες που
χρειάζονται ειδική βοήθεια από την ΕΕ. Σύµφωνα µε την πρόσφατη ανακοίνωσή της για την
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ)14, η ΕΕ δεσµεύεται µακροπρόθεσµα να δηµιουργήσει
στη γειτονιά της έναν χώρο σταθερότητας, ευηµερίας και δηµοκρατίας. Οι ιστορικές εξελίξεις
στον αραβικό κόσµο απαιτούν επίσης διαρκείς επενδύσεις για να υποστηριχθεί ο
µετασχηµατισµός, ο οποίος σαφέστατα είναι προς όφελος τόσο δικό µας όσο και δικό τους. Η
ΕΕ θα εντείνει τις προσπάθειές της στο πεδίο της πρόληψης κρίσεων µε σκοπό τη διατήρηση
της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας.
Τα χρηµατοδοτικά µας µέσα µπορούν επίσης να διευκολύνουν τη δέσµευση της ΕΕ έναντι
τρίτων χωρών σε παγκόσµια προβλήµατα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η προστασία του
περιβάλλοντος, η παράνοµη µετανάστευση και οι περιφερειακές αστάθειες, και να
επιτρέψουν στην ΕΕ να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσµατικά στις φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές σε ολόκληρο τον κόσµο. Η ΕΕ δεσµεύεται να συνεισφέρει
οικονοµικά στην εκπλήρωση των διεθνών της δεσµεύσεων για την κλιµατική αλλαγή και τη
βιοποικιλότητα. Σηµαντικός εξορθολογισµός των µέσων πραγµατοποιήθηκε το 2003 και έχει
αρχίσει να αποδίδει σηµαντικότερα αποτελέσµατα. Η Επιτροπή δεν πιστεύει ότι απαιτείται
ακόµη µία σηµαντική τροποποίηση της νοµοθετικής αρχιτεκτονικής για την περίοδο του
επόµενου Π∆Π, παρά το γεγονός ότι προτείνονται ορισµένες βελτιώσεις και η συνολική
επένδυση επιταχύνεται.
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Η Επιτροπή προτείνει να αναπροσανατολιστεί η χρηµατοδότηση προγραµµάτων στις
εκβιοµηχανισµένες χώρες και τις χώρες µε αναδυόµενη οικονοµία και να αντικατασταθεί µε
ένα νέο µέσο εταιρικής σχέσης που θα στηρίζει τα οικονοµικά µας συµφέροντα στον
υπόλοιπο κόσµο, προκειµένου η πολιτική µας να αποτυπώνει τις αλλαγές που συντελούνται
διεθνώς. Έτσι µπορεί να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις της ΕΕ µέσω της
προώθησης του εµπορίου και της περιφερειακής σύγκλισης στις περιπτώσεις που η
χρηµατοδότηση µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση των οικονοµικών σχέσεων της ΕΕ στον
κόσµο. Θα εξασφαλιστεί όφελος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τον οικονοµικό
µετασχηµατισµό που συντελείται σε πολλά σηµεία του πλανήτη, ο οποίος δηµιουργεί
ασύγκριτες ευκαιρίες, αλλά συνεπάγεται και έντονο ανταγωνισµό.
Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ αναγνωρίζεται πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας ως
αυτόνοµη πολιτική στον τοµέα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, εισφέροντας υψηλό επίπεδο
προστιθέµενης αξίας. Μια συνεπής, συµπληρωµατική και συντονισµένη προσέγγιση της ΕΕ
όσον αφορά τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας εξασφαλίζει την αποτελεσµατική χρήση
των πενιχρών πόρων ώστε να καλύψουν τις επισηµανθείσες ανάγκες και υποστηρίζει την
προώθηση αποτελεσµατικότερης διεθνούς αντιµετώπισης των ανθρωπιστικών κρίσεων. Η
αύξηση του αριθµού των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και οι οικονοµικές τους
επιπτώσεις απαιτούν συστηµατική δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ενισχυθεί η
ετοιµότητα και να βελτιωθούν οι ικανότητες αντίδρασης, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Η
Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί η αντιµετώπιση, η πρόληψη και η διαχείριση των κρίσεων
µε το µέσο ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και µε τον µηχανισµό πολιτικής προστασίας που
ανταποκρίνεται σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, οι οποίες θα συνεχίζονται
καθώς αρχίζουν να διαφαίνονται οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής.
Η Επιτροπή εκτιµά ότι σε ορισµένους τοµείς εσωτερικής πολιτικής, όπως η εκπαίδευση και η
µετανάστευση, το χρηµατοδοτικό µέσο θα πρέπει να χρησιµοποιείται και για τη στήριξη
δράσεων σε τρίτες χώρες, λόγω των προφανών οφελών που προκύπτουν από τον
εξορθολογισµό και την απλούστευση της προσέγγισης.
Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί ποσό ύψους 70 δισεκ. ευρώ την περίοδο 2014-2020 για
τα εξωτερικά χρηµατοδοτικά µέσα.
Και εκτός του Π∆Π:
•

Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (χώρες ΑΚΕ) 30 δισεκ. ευρώ

•

Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (υπερπόντιες χώρες και εδάφη) 321 εκατ. ευρώ

•

Παγκόσµιο Ταµείο Κλίµατος και Βιοποικιλότητας

•

Αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας 2,5 δισεκ. ευρώ

5.8.

Στοιχεία µε ειδικό καθεστώς

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χρηµατοδοτηθούν δραστηριότητες που εκτελούνται στο
όνοµα της ΕΕ ή στο πλαίσιο πολιτικών της ΕΕ. Για διάφορους λόγους, ορισµένες
δραστηριότητες χρηµατοδοτούνται από διαφορετική κλείδα συνεισφοράς ή µόνο από
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ορισµένα κράτη µέλη. Στην παρούσα πρόταση Π∆Π, η Επιτροπή εφιστά επίσης την προσοχή
σε ορισµένες προτάσεις δαπανών µε ειδικό καθεστώς.
5.8.1.

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) χρηµατοδοτεί αναπτυξιακή βοήθεια προς τις
αναπτυσσόµενες χώρες εταίρους της ΕΕ. Παραδοσιακά χρηµατοδοτείται εκτός του
προϋπολογισµού της ΕΕ ώστε να αντανακλά τις ιδιαίτερες ιστορικές σχέσεις που έχουν
ορισµένα κράτη µέλη µε διάφορα µέρη του κόσµου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, υπό τις
παρούσες συνθήκες, µε τη συµφωνία του Κοτονού (βάσει της οποίας το ΕΤΑ παρέχει
στήριξη στις χώρες ΑΚΕ) να λήγει το 2020, δεν πληρούνται ακόµη οι προϋποθέσεις για την
πλήρη ένταξη του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάσει το
ενδεχόµενο να προτείνει την προσέγγιση της κλείδας συνεισφοράς του ΕΤΑ µε την κλείδα
συνεισφοράς που χρησιµοποιείται για τον προϋπολογισµό της ΕΕ, προκειµένου να
δηµιουργήσει την προοπτική µελλοντικής ένταξης. Αυτό θα επιτρέψει να καταστούν φανερά
τα απόλυτα ποσά που χορηγούνται για αναπτυξιακή βοήθεια. Προτείνεται επίσης να
βελτιωθεί ο δηµοκρατικός έλεγχος του ΕΤΑ µέσω της εναρµόνισης µε το µέσο αναπτυξιακής
συνεργασίας (DCI), λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτού του µέσου.
5.8.2.

Σχέδια µεγάλης κλίµακας

Η πείρα των περασµένων ετών έχει δείξει ότι τα σχέδια µεγάλης κλίµακας που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για την ΕΕ τείνουν να είναι δυσανάλογα δαπανηρά για τον µικρό προϋπολογισµό
της ΕΕ. ∆εδοµένου ότι ο ειδικός τους χαρακτήρας σηµαίνει ότι συχνά υπερβαίνουν τις
αρχικές προβλέψεις κόστους, η επακόλουθη ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετης χρηµατοδότησης
δηµιουργεί την ανάγκη αναπροσανατολισµού των πόρων που προορίζονται ήδη για άλλες
ανάγκες προτεραιότητας. Η λύση αυτή δεν είναι βιώσιµη και, για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή
αποφάσισε να υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις για τη µελλοντική χρηµατοδότηση
επιστηµονικών σχεδίων µεγάλης κλίµακας, προβαίνοντας σε διάκριση µεταξύ του σχεδίου
Galileo και των άλλων σχεδίων.
Η ΕΕ έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία του σχεδίου Galileo και, για τον λόγο αυτό, στο
πλαίσιο της παρούσας δέσµης προτείνεται επαρκής προϋπολογισµός για τις µελλοντικές
ανάγκες του σχεδίου. Θα απαιτηθούν διαρκείς προσπάθειες για να διατηρηθεί το κόστος υπό
έλεγχο. Αυτό θα διασφαλίζεται στον κανονισµό που θεσπίζει το Π∆Π. Η φάση πλήρους
ανάπτυξης και το επιχειρησιακό στάδιο του σχεδίου θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί κατά την
έναρξη του επόµενου δηµοσιονοµικού πλαισίου, οπότε θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο
να θεσπιστεί µακροπρόθεσµα ένα νέο οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης.
Όσον αφορά σχέδια όπως το ITER και το GMES, όπου οι υπερβάσεις του κόστους είναι πολύ
µεγάλες για να τις επωµιστεί µόνο ο προϋπολογισµός της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει, µετά το
2013, η χρηµατοδότησή τους να προβλέπεται εκτός του Π∆Π. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να
συνεχίσει να εκπληρώνει στο ακέραιο τις διεθνείς της δεσµεύσεις.
6.

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

6.1.

Απλούστευση µε σκοπό τη βελτίωση της εκτέλεσης

Οι διαδικασίες υλοποίησης και οι απαιτήσεις ελέγχου των προγραµµάτων της ΕΕ πρέπει να
έχουν αποτελεσµατικότητα όσον αφορά τη διασφάλιση της λογοδοσίας, αλλά και
αποδοτικότητα ως προς το κόστος. Οι αλλαγές που επήλθαν µε την πάροδο των ετών
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οδήγησαν σε ένα σύστηµα το οποίο σήµερα θεωρείται ευρέως υπερβολικά περίπλοκο και
πιστεύεται ότι συχνά αποθαρρύνει τη συµµετοχή και/ή καθυστερεί την υλοποίηση. Με τα
δεδοµένα αυτά, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει ριζική απλούστευση στο σύνολο του
µελλοντικού Π∆Π. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό οι µελλοντικές νοµικές βάσεις όλων
των τοµεακών προγραµµάτων να επιτυγχάνουν ισορροπία ανάµεσα στους στόχους πολιτικής,
τα µέσα εκτέλεσης και το κόστος διαχείρισης και ελέγχου. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις
επίτευξης των στόχων πολιτικής θα καθορίζονται µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, ενώ
παράλληλα θα εξασφαλίζονται σαφείς προϋποθέσεις επιλεξιµότητας, λογοδοσία και
κατάλληλο επίπεδο ελέγχου, το οποίο περιορίζει τους κινδύνους σφαλµάτων και έκθεσης
στην απάτη σε λογικό επίπεδο µε εύλογο κόστος.
Κάθε ουσιαστική απλούστευση της χρήσης της χρηµατοδότησης της ΕΕ θα απαιτεί τις
συνδυασµένες προσπάθειες όλων των οργάνων για την επανεξέταση των γενικών κανόνων
του δηµοσιονοµικού κανονισµού, καθώς και των υπό κατάρτιση τοµεακών κανόνων.
Ωστόσο, οι προσπάθειες απλούστευσης σε επίπεδο ΕΕ δεν θα είναι πλήρως αποτελεσµατικές
αν δεν συνοδεύονται από παράλληλες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγµα στον
τοµέα της επιµερισµένης διαχείρισης. Η Επιτροπή θα εκδώσει ιδιαίτερη ανακοίνωση για την
απλούστευση στα τέλη του 2011, µετά την κατάθεση όλων των τοµεακών της προτάσεων.
6.1.1.

Μείωση του αριθµού των προγραµµάτων

Ο πρώτος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι να µειωθεί ο αριθµός των
χωριστών προγραµµάτων και µέσων· οι πολλαπλοί στόχοι πολιτικής µπορούν να
επιτυγχάνονται χωρίς να πολλαπλασιάζεται άσκοπα ο αριθµός των µέσων εκτέλεσής τους και
χωρίς τεράστιες διαφορές στους κανόνες διαχείρισης από το ένα πρόγραµµα στο άλλο. Τα
σύνθετα προγράµµατα που δεν υπήρξαν επιτυχηµένα είτε θα ανασχεδιαστούν σε απλούστερη
και αποτελεσµατικότερη µορφή είτε θα ανασταλούν. Η προσέγγιση αυτή προτείνεται σε
ορισµένους τοµείς – θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία, δικαιοσύνη και θεµελιώδη δικαιώµατα,
εσωτερικές υποθέσεις, εκπαίδευση και πολιτισµός.
6.1.2.

Συγκέντρωση διαφορετικών µέσων σε ενιαίο πλαίσιο

Ένας άλλος τρόπος απλούστευσης της διαχείρισης των προγραµµάτων είναι να τοποθετηθούν
σε ένα ενιαίο πλαίσιο µε κοινούς κανόνες, διατηρώντας τις εξαιρέσεις και τις ιδιαιτερότητες
στο ελάχιστο δυνατό. Παραδείγµατος χάρη:
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•

Η Επιτροπή προτείνει να συγκεντρωθούν οι τρεις πηγές χρηµατοδότησης για την
έρευνα και την καινοτοµία (το τρέχον 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο, το τρέχον τµήµα
καινοτοµίας του προγράµµατος ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας και το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT) σε ένα ενιαίο Κοινό
πλαίσιο στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτοµία (CSF).

•

Για τα ταµεία υπό επιµερισµένη διαχείριση - το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ταµείο συνοχής,
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το µελλοντικό
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας, ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα
αντικαταστήσει τη σηµερινή προσέγγιση καθορισµού χωριστών συνόλων
στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών για τα διαφορετικά µέσα.
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6.1.3.

Εξωτερική ανάθεση

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να χρησιµοποιηθεί η εναλλακτική δυνατότητα πιο εκτεταµένης
προσφυγής στους υφιστάµενους εκτελεστικούς οργανισµούς. Όπως επιβεβαίωσε το
Ελεγκτικό Συνέδριο, οι οργανισµοί αυτοί εξασφαλίζουν καλύτερη παροχή υπηρεσιών και
βελτιώνουν την προβολή της ΕΕ. Το µέσο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τη συνέχιση
µικρότερων υπό εκτέλεση προγραµµάτων που δεν έχουν ακόµη ανατεθεί σε εξωτερικό φορέα
και τα οποία εµφανίζουν κρίσιµη µάζα οµοιογενών ή τυποποιηµένων πράξεων,
επιτυγχάνοντας έτσι οικονοµίες κλίµακας. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα συσταθούν νέοι
εκτελεστικοί οργανισµοί, αλλά ότι θα επανεξεταστεί, κατά περίπτωση, η εντολή των
υφιστάµενων οργανισµών. Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται για παράδειγµα σε προτάσεις
που αφορούν προγράµµατα στους τοµείς της εκπαίδευσης και του πολιτισµού.
6.1.4.

Ενσωµάτωση των προτεραιοτήτων στις διάφορες πολιτικές

Η βέλτιστη επίτευξη των στόχων σε ορισµένους τοµείς πολιτικής, µεταξύ των οποίων η
δράση για το κλίµα, το περιβάλλον, η πολιτική καταναλωτών, η υγεία και τα θεµελιώδη
δικαιώµατα – εξαρτάται από την ενσωµάτωση των προτεραιοτήτων σε ένα φάσµα µέσων σε
άλλους τοµείς πολιτικής. Παραδείγµατος χάρη, οι στόχοι για τη δράση για το κλίµα και για το
περιβάλλον πρέπει να αντανακλώνται στα χρηµατοδοτικά µέσα ώστε να διασφαλίζεται ότι
συµβάλλουν στην οικοδόµηση µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών άνθρακα,
αποτελεσµατικής ως προς τη χρήση των πόρων και ευπροσάρµοστης στην κλιµατική αλλαγή,
η οποία θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα δηµιουργήσει περισσότερες και
πιο πράσινες θέσεις απασχόλησης, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα αποφέρει
οφέλη για την υγεία. Στον τοµέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, το κλίµα και το περιβάλλον,
ιδίως δε η βιοποικιλότητα, θα ενσωµατωθούν σε όλα τα σχετικά προγράµµατα.
Κατά συνέπεια, θα αυξηθεί το σχετικό µερίδιο του προϋπολογισµού της ΕΕ ως αποτέλεσµα
της αποτελεσµατικής ενσωµάτωσης σε όλες τις σηµαντικές πολιτικές της ΕΕ (όπως η συνοχή,
η έρευνα και η καινοτοµία, η γεωργία και η εξωτερική συνεργασία). ∆εδοµένου ότι η ίδια
ενέργεια µπορεί και θα πρέπει να επιδιώκει διαφορετικούς στόχους ταυτόχρονα, η
ενσωµάτωση θα προωθήσει τις συνέργειες στη χρήση κεφαλαίων για τις διαφορετικές
προτεραιότητες και θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη συνεκτικότητα και οικονοµική
αποδοτικότητα όσον αφορά τις δαπάνες.
6.1.5.

Αποτελεσµατικότερη διοίκηση

Τα διοικητικά έξοδα ανέρχονται σήµερα στο 5,7% των τρεχουσών δαπανών. Ο
προϋπολογισµός αυτός χρηµατοδοτεί όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (20%), το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο (7%), την
Επιτροπή (40%), καθώς και τα µικρότερα όργανα και οργανισµούς (15%). Από την πλευρά
της, η Επιτροπή κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες κατά τα τελευταία δέκα έτη να
µεταρρυθµίσει τη διαχείριση των ανθρώπινων και δηµοσιονοµικών της πόρων, και να
εξασφαλίσει την αποδοτικότερη χρήση τους. Μόνο η µεταρρύθµιση του 2004 απέφερε
εξοικονόµηση 3 δισεκ. ευρώ από το 2004 και µετά, και, όπως η διαδικασία των
µεταρρυθµίσεων συνεχίζεται, θα αποδώσει ακόµη 5 δισεκ. ευρώ µέχρι το 2020. Στο πλαίσιο
της συνεχιζόµενης δέσµευσής της να περιορίσει το διοικητικό κόστος των πολιτικών της ΕΕ,
η Επιτροπή λειτουργεί, από το 2007, σε βάση «µηδενικής αύξησης» των ανθρώπινων πόρων.
Η Επιτροπή προτείνει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί περισσότερο η διοίκηση των
οργάνων, οργανισµών και υπηρεσιών της ΕΕ ώστε να καταστεί ένα σύγχρονος,
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αποτελεσµατικός και δυναµικός οργανισµός σε εναρµόνιση µε τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020». Έχοντας συνείδηση των πιέσεων που υφίστανται οι προϋπολογισµοί των
κρατών µελών και έχοντας υπόψη τις περικοπές στις δαπάνες των εθνικών δηµόσιων
διοικήσεων, η Επιτροπή επανεξέτασε τις διοικητικές δαπάνες στα επιµέρους όργανα
προκειµένου να εντοπίσει περαιτέρω πηγές αποδοτικότητας και µείωσης του κόστους.
Αποφάσισε να προτείνει τη µείωση κατά 5% των επιπέδων προσωπικού κάθε
οργάνου/υπηρεσίας, οργανισµού και άλλου φορέα, στο πλαίσιο του επόµενου Π∆Π.
Παράλληλα µε άλλες βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας, αυτό θα διατηρήσει στο ελάχιστο
το µερίδιο των διοικητικών δαπανών στο επόµενο Π∆Π.
Χωρίς να περιµένει την έναρξη του επόµενου Π∆Π το 2014, η Επιτροπή αποφάσισε να
προτείνει σειρά αλλαγών στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των
οργάνων της ΕΕ. Οι αλλαγές αυτές περιλαµβάνουν νέα µέθοδο υπολογισµού της
προσαρµογής των µισθών, αύξηση των ωρών εργασίας (από 37,5 σε 40 ώρες την εβδοµάδα)
χωρίς αντισταθµιστικές αναπροσαρµογές των µισθών, αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης,
καθώς και εκσυγχρονισµό ορισµένων παρωχηµένων καταστάσεων σύµφωνα µε ανάλογες
τάσεις στις διοικήσεις των κρατών µελών. Η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο κανονισµού το
οποίο θα συζητηθεί αρχικά µε τους εκπροσώπους του προσωπικού στο πλαίσιο της συνήθους
διαδικασίας κοινωνικού διαλόγου και στη συνέχεια θα υποβληθεί επίσηµα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν.
7.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ,

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΚΑΙ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΤΟΥ

ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Λαµβάνοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή αποφάσισε να
προτείνει χρονικό πλαίσιο επταετούς διάρκειας για το επόµενο Π∆Π. Αυτό θα ενισχύσει τη
σύνδεση µε την έγκαιρη επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή
θα υποβάλει το 2016 αξιολόγηση της εφαρµογής του δηµοσιονοµικού πλαισίου, η οποία θα
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από σχετικές προτάσεις. Η Επιτροπή προτείνει την
αναµόρφωση των τοµέων που χρησιµοποιήθηκαν στο πλαίσιο 2007-2013, ώστε να
αντανακλούν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι απαιτείται µεγαλύτερη ευελιξία
εντός και µεταξύ των τοµέων του προϋπολογισµού ώστε να µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
να αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις και να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων
εντός των οργάνων. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς πέντε µέσα εντός του δηµοσιονοµικού
πλαισίου (το Αποθεµατικό Επείγουσας Βοήθειας, το Μέσο Ευελιξίας, το Ταµείο
Αλληλεγγύης και το Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση, καθώς και ένα νέο Μέσο
αντιµετώπισης καταστάσεων κρίσης στη γεωργία) συν ορισµένες επιπλέον αλλαγές που
παρουσιάζονται στις συνοδευτικές προτάσεις για τον κανονισµό σχετικά µε το Π∆Π και τη
νέα διοργανική συµφωνία σχετικά µε τη συνεργασία επί θεµάτων προϋπολογισµού και υγιούς
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Επιπλέον, οι µελλοντικές νοµικές βάσεις για τα διάφορα όργανα
θα προτείνουν την εκτενή χρήση κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που θα επιτρέπουν µεγαλύτερη
ευελιξία όσον αφορά τη διαχείριση των πολιτικών κατά την περίοδο χρηµατοδότησης, ενώ
παράλληλα θα σέβονται τις προνοµίες των δύο σκελών της νοµοθετικής αρχής.
Εξάλλου, η διαχείριση των προγραµµάτων πρέπει να λαµβάνει περισσότερο υπόψη την
ανάγκη για αυστηρότερο προγραµµατισµό και να αποφεύγει την υπερβολική αύξηση του
όγκου των µελλοντικών πληρωµών. Η Επιτροπή θα προτείνει συνεπώς µέτρα που θα
διασφαλίζουν αυστηρότερους κανόνες για τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό και
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διαχείριση των χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, ιδίως όσον αφορά τα
διαρθρωτικά ταµεία, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις ευθύνες των κρατών µελών για τη
διαχείριση αυτών των ταµείων.
8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή προτείνει ως συνοδευτικά νοµοθετικά κείµενα κανονισµό για την υιοθέτηση νέου
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, διοργανική συµφωνία σχετικά µε τη συνεργασία επί
θεµάτων προϋπολογισµού και υγιούς δηµοσιονοµικής διαχείρισης, καθώς και απόφαση όσον
αφορά τους ιδίους πόρους (µε συναφή νοµοθεσία εφαρµογής).
Στους µήνες που µεσολαβούν µέχρι τα τέλη του 2011, η προσέγγιση που περιγράφεται στην
παρούσα ανακοίνωση θα καθοριστεί διεξοδικά στις νοµοθετικές προτάσεις για τα
προγράµµατα και τα µέσα δαπανών στους επιµέρους τοµείς πολιτικής.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο καλούνται να εγκρίνουν τους
προσανατολισµούς που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και να λάβουν τα αναγκαία
µέτρα κατά τη διαπραγµατευτική διαδικασία ώστε να εξασφαλίσουν την έγκαιρη έγκριση των
σχετικών νοµοθετικών πράξεων, συµπεριλαβανοµένων των τοµεακών προγραµµάτων και
µέσων δαπανών, ώστε να καταστεί δυνατή η οµαλή εφαρµογή του νέου πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή θα προτείνει τις αναγκαίες
προσαρµογές στο παρόν πλαίσιο αν, όπως αναµένεται, η ∆ηµοκρατία της Κροατίας καταστεί
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έναρξη ισχύος του προσεχούς πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου.
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ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014-2020 (ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014-2020

Τιµές 2011
ΤΟΜΕΑΣ 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη
Galileo
Πυρηνική ασφάλεια + παροπλισµός πυρηνικών εγκαταστάσεων
ΚΠΣ έρευνα και ανάπτυξη
Νέο πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας/ΜΜΕ
Ενιαία εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισµός
Ατζέντα κοινωνικής ανάπτυξης
Τελωνεία-Fiscalis-Υπηρεσία καταπολέµησης της απάτης
Οργανισµοί
Άλλα
Περιθώριο

2
279
9.768
177
1.305
119
107
258
308
49

1.100
134
10.079
235
1.423
121
120
237
267
513

1.100
134
10.529
270
1.673
121
120
291
267
533

900
134
10.979
305
1.923
121
120
290
267
553

900
134
11.429
340
2.173
121
120
291
267
573

700
55
11.879
375
2.423
121
120
265
267
593

900
55
12.329
410
2.673
121
120
326
267
613

1.400
55
12.776
445
2.923
124
120
331
267
633

7.000
700
80.000
2.380
15.210
850
840
2.030
1.868
4.009

Ενέργεια
Μεταφορές
ΤΠΕ
∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

22
1.552
3
1.577

973
2.299
642
3.914

1.233
2.499
782
4.514

1.033
2.899
1.182
5.114

1.173
3.099
1.442
5.714

1.303
3.499
1.512
6.314

1.503
3.699
1.712
6.914

1.903
3.700
1.913
7.516

9.121
21.694
9.185
40.000

30.692
1.963
6.314
1.304
11.885
249
52.406
66.354

22.032
5.549
7.592
1.671
9.577
132
46.554
64.696

22.459
5.555
7.592
1.671
9.620
132
47.029
66.580

22.836
5.560
7.592
1.671
9.636
132
47.428
68.133

23.227
5.565
7.592
1.671
9.708
132
47.895
69.956

23.631
5.570
7.592
1.671
9.888
132
48.484
71.596

24.012
5.574
7.592
1.671
10.059
132
49.041
73.768

24.393
5.579
7.592
1.671
10.222
132
49.589
76.179

162.590
38.952
53.143
11.700
68.710
926
336.020
490.908

43.515
13.890

42.244
13.618

41.623
13.351

41.029
13.089

40.420
12.832

39.618
12.581

38.831
12.334

38.060
12.092

281.825
89.895

984
362
49
230
59.031

945
390
49
140
57.386

950
415
49
140
56.527

955
440
49
140
55.702

955
465
49
140
54.861

960
490
49
140
53.837

960
515
49
140
52.829

960
485
49
139
51.784

6.685
3.200
344
979
382.927

487
604
132
44
35
20
29
54
24
181
387
155
57
2.209

490
528
104
44
41
35
29
330
57
25
182
431
106
130
2.532

490
548
104
50
45
35
29
323
57
25
197
431
106
130
2.571

490
568
104
55
50
35
29
317
57
25
212
431
106
130
2.609

490
588
104
60
55
35
29
311
57
25
227
431
106
130
2.648

490
608
104
65
60
35
29
305
57
25
242
431
106
130
2.687

490
628
104
70
65
35
29
299
57
25
257
431
106
130
2.726

493
648
105
72
71
35
29
293
54
25
273
431
106
129
2.763

3.433
4.113
729
416
387
245
203
2.177
396
175
1.590
3.020
743
909
18.535

1.888
2.268
169
357
352
70
2.553
841
5
0
76
132
250
20
141
101
9.222

1.789
2.100
200
359
359
126
2.560
930
30
20
80
85
236
20
134
374
9.400

1.789
2.213
200
359
359
130
2.682
925
30
22
80
85
231
20
134
388
9.645

1.789
2.226
200
359
359
135
2.808
920
30
25
80
85
226
20
189
396
9.845

1.789
2.265
200
359
359
141
2.938
915
30
29
80
85
195
20
134
422
9.960

1.789
2.340
200
359
359
148
3.069
910
30
33
80
84
157
20
134
439
10.150

1.789
2.439
200
359
359
156
3.202
905
30
38
80
84
128
20
134
458
10.380

1.789
2.514
200
359
359
164
3.338
900
30
43
80
85
84
20
134
523
10.620

12.520
16.097
1.400
2.510
2.510
1.000
20.597
6.405
210
210
560
593
1.257
137
995
3.000
70.000

1.522
6.802
510
8.833

1.575
6.812
155
8.542

1.640
6.869
170
8.679

1.687
6.924
185
8.796

1.752
6.991
200
8.943

1.785
7.074
215
9.073

1.839
7.156
230
9.225

1.886
7.239
247
9.371

12.165
49.064
1.400
62.629

145.650
1,12%

142.556
1,08%

144.002
1,07%

145.085
1,06%

146.368
1,06%

147.344
1,05%

148.928
1,04%

150.718
1,03%

1.025.000
1,05%

Περιφερειακή σύγκλιση
Περιφέρειες µετάβασης
Ανταγωνιστικότητα
Εδαφική συνεργασία
Ταµείο συνοχής
Απόκεντρες και αραιοκατοικηµένες περιφέρειες
Πολιτική συνοχής
ΣΥΝΟΛΟ Τ1
ΤΟΜΕΑΣ 2 Βιώσιµη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι
Επιµέρους ανώτατο όριο ΚΓΠ (άµεσες πληρωµές + δαπάνες αγοράς)

Αγροτική ανάπτυξη
EMFF (ευρωπαϊκό ταµείο θάλασσας και αλιείας) (περιλαµβανοµένων µέτρων για την αγορά) + ΣΠΕΣ + ΠΟ∆Α
Περιβάλλον και δράση για το κλίµα (Life+)
Οργανισµοί
Περιθώριο
H2 TOTAL
ΤΟΜΕΑΣ 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια
Ταµείο διαχείρισης της µετανάστευσης
Εσωτερική ασφάλεια
Συστήµατα ΤΟ
∆ικαιοσύνη
∆ικαιώµατα και ιθαγένεια
Πολιτική προστασία
Ευρώπη για τους πολίτες
Ασφάλεια τροφίµων
∆ηµόσια υγεία
Προστασία των καταναλωτών
∆ηµιουργικό πρόγραµµα για την Ευρώπη
Οργανισµοί
Άλλα
Περιθώριο
ΣΥΝΟΛΟ Τ3
ΤΟΜΕΑΣ 4 Η Ευρώπη στον κόσµο
Προενταξιακό µέσο (IPA)
Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI)
ΕΜ∆ΑΑ
Σταθερότητα(µηχανισµός σταθερότητας)
Ασφάλεια (ΚΕΠΠΑ)
Μέσο Εταιρικής Σχέσης (PI)
Μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI)
Ανθρωπιστική βοήθεια
Πολ. προστασία (CPFI)+ERC (Περιφ. ∆ιάσκεψη για την Ευρώπη)
EVHAC (Ευρωπαϊκό Σώµα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας )
Μηχανισµός συνεργασίας στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας (INSC)
Μακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή
Ταµείο εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις
Οργανισµοί
Άλλα
Περιθώριο
ΣΥΝΟΛΟ Τ4
ΤΟΜΕΑΣ 5 ∆ιοίκηση
Συνταξιοδοτικές δαπάνες και ευρωπαϊκά σχολεία
∆ιοικητικές δαπάνες των οργάνων
Περιθώριο
ΣΥΝΟΛΟ Τ5
ΣΥΝΟΛΟ

ως ποσοστό του ΑΕΕ
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