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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για
την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την
αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

•

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 εξακολουθούν να αυξάνονται
σε όλα τα κράτη μέλη. Η τρέχουσα κατάσταση είναι πρωτοφανής και απαιτεί τη λήψη
έκτακτων μέτρων τα οποία να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που έχουν προκύψει.
Στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, έχουν αναφερθεί πολλές δυσκολίες, λόγω των
εκτεταμένων περιορισμών στις μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί στα κράτη μέλη, καθώς και
της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων, των υπαίθριων αγορών, των
εστιατορίων και λοιπών χώρων φιλοξενίας. Οι οικονομικές αναταράξεις στον γεωργικό τομέα
και στις αγροτικές κοινότητες έχουν ως αποτέλεσμα προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών
ροών για τους γεωργούς και τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
Κατά συνέπεια, ορισμένες μικρές επιχειρήσεις και γεωργοί χρειάζονται επειγόντως στήριξη
έκτακτης ανάγκης για να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους.
Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν παράλληλα οι διοικήσεις, οι οποίες καθιστούν
ακατάλληλη την αυτοπρόσωπη παρουσία συμβούλων για τη στήριξη των δυνητικών
δικαιούχων ή τη διενέργεια επιτόπιων ή εκ των προτέρων ελέγχων από τους ελεγκτές, είναι
απαραίτητο να παρασχεθούν εύχρηστες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν από τα κράτη
μέλη και οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικές επί τόπου καταστάσεις και είναι
εύκολα προσβάσιμες στους δικαιούχους.
Η στήριξη θα πρέπει να έχει τη μορφή προσωρινής ενίσχυσης, για έναν πολύ στοχευμένο
σκοπό σε πρωτοφανείς συνθήκες. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η στήριξη θα λάβει τη
μορφή εφάπαξ ποσού για τους γεωργούς και για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη
μεταποίηση, την εμπορία και/ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Οι πληρωμές, εκ μέρους
της Επιτροπής, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και με
την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων.
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των πόρων που διατίθενται στο
πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα
υποχρεούνται να τεκμηριώνουν τη χορήγηση της στήριξης κυρίως σε όσους έχουν πληγεί
περισσότερο, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις. Τα κράτη μέλη
θα πρέπει να συμπεριλάβουν, μέσω τροποποίησης, το μέτρο στα οικεία προγράμματα
αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) αν και οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες από τη στιγμή της
έναρξης του καταστροφικού συμβάντος (έξαρση της νόσου Covid-19).

•

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η πρόταση συνάδει με το συνολικό νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για την κοινή γεωργική
πολιτική και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και περιορίζεται σε
στοχευμένη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η πρόταση συμπληρώνει
όλα τα άλλα μέτρα που έχει λάβει η Ένωση με σκοπό την αντιμετώπιση της τρέχουσας
πρωτοφανούς κατάστασης, ιδίως τα μέτρα που αποσκοπούν στην παροχή στήριξης στις
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αγορές. Η πρόταση δεν θίγει τις ελάχιστες απαιτήσεις δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 59
παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
•

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η πρόταση περιορίζεται σε στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 και διατηρεί τη συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.
2.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

•

Νομική βάση

Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 42 και 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
•

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η γεωργία αποτελεί
τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας της Ένωσης και των κρατών μελών, ενώ
παράλληλα θεσπίζει μια κοινή γεωργική πολιτική με κοινούς στόχους και κοινή
εφαρμογή. Η πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση των κοινών στόχων και της
κοινής εφαρμογής ενός νέου μέτρου αγροτικής ανάπτυξης.

•

Αναλογικότητα

Η πρόταση περιλαμβάνει περιορισμένες και στοχευμένες τροποποιήσεις που δεν υπερβαίνουν
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της παροχής έκτακτης και προσωρινής
ανακούφισης στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την
εμπορία και/ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση
COVID-19.
•

Επιλογή της νομικής πράξης

Ο κανονισμός αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την εισαγωγή του πρόσθετου μέτρου που
απαιτείται για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης.
3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

•

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας
νομοθεσίας

Άνευ αντικειμένου
•

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δεν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με εξωτερικούς ενδιαφερομένους. Ωστόσο, η πρόταση
αποτελεί συνέχεια των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με τα κράτη μέλη και τα
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις τελευταίες εβδομάδες.
•

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Άνευ αντικειμένου
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•

Εκτίμηση επιπτώσεων

Εκπονήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων με σκοπό την προετοιμασία της πρότασης για τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Οι παρούσες περιορισμένες τροποποιήσεις δεν απαιτούν
χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων.
•

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Άνευ αντικειμένου
•

Θεμελιώδη δικαιώματα

Άνευ αντικειμένου
4.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν συνεπάγεται αλλαγές στα ετήσια ανώτατα όρια του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις
πληρωμές, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2013. Η
συνολική ετήσια κατανομή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) παραμένει αμετάβλητη.
Λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για την εφαρμογή του νέου μέτρου,
εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τους δικαιούχους θα γίνουν το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και,
ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του 2021. Οι
πιστώσεις πληρωμών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του εν λόγω μέτρου πρέπει να
καλυφθούν από τις πιστώσεις του ΕΓΤΑΑ που θα περιληφθούν στο προσεχές σχέδιο
προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2021 και θα αντισταθμιστούν με αντίστοιχη μείωση
των αναγκών πληρωμών κατά τα επόμενα έτη.
5.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής
εκθέσεων

Η εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθείται και θα υποβάλλονται σχετικές εκθέσεις στο
πλαίσιο των γενικών μηχανισμών υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στους κανονισμούς
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
•

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Άνευ αντικειμένου
•

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Προτείνεται η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
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2020/0075 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για
την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την
αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο
42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι γεωργοί και οι αγροτικές επιχειρήσεις έχουν πληγεί με πρωτοφανή τρόπο από τις
συνέπειες της κρίσης που προκάλεσε η έξαρση της νόσου COVID-19. Οι εκτεταμένοι
περιορισμοί στις μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί στα κράτη μέλη, καθώς και η
υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, των υπαίθριων αγορών, των
εστιατορίων και των λοιπών χώρων φιλοξενίας, έχουν προκαλέσει οικονομικές
αναταράξεις στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές κοινότητες και έχουν ως
αποτέλεσμα προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών ροών για τους γεωργούς και τις
μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης,
της εμπορίας και/ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό
δημιούργησε μια έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί.

(2)

Για να αντεπεξέλθουμε στις επιπτώσεις της κρίσης, απαιτείται ένα νέο έκτακτο και
προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που θέτουν σε
κίνδυνο τη συνέχεια των γεωργικών δραστηριοτήτων και των μικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία και/ή την ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων.

(3)

Προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να επικεντρώνονται καλύτερα στους δικαιούχους
που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, η στήριξη, η οποία έχει ως στόχο να
διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, θα πρέπει να χορηγείται με βάση αντικειμενικά
κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Στην περίπτωση των γεωργών, στα κριτήρια
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αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται οι τομείς παραγωγής, οι τύποι καλλιέργειας, οι
γεωργικές δομές, ο τύπος εμπορίας γεωργικών προϊόντων, ο αριθμός των εποχικών
εργαζομένων και, στην περίπτωση των ΜΜΕ, οι τομείς, οι τύποι δραστηριότητας, ο
τύπος των περιφερειών και άλλοι ειδικοί περιορισμοί.
(4)

Λόγω του επείγοντος και έκτακτου χαρακτήρα του μέτρου αυτού, θα πρέπει να
καθοριστούν μια εφάπαξ πληρωμή και μια τελική ημερομηνία για την εφαρμογή του
μέτρου, ενώ συγχρόνως πρέπει να υπενθυμιστεί η αρχή σύμφωνα με την οποία οι
πληρωμές, εκ μέρους της Επιτροπής, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών
πόρων.

(5)

Για να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους γεωργούς ή στις ΜΜΕ που πλήττονται πιο
σοβαρά, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν το επίπεδο
των εφάπαξ ποσών για ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων δικαιούχων, με βάση
αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

(6)

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση του νέου μέτρου χωρίς να
υπονομευτούν άλλοι στόχοι των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να
καθοριστεί μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς της Ένωσης σε αυτό το μέτρο.

(7)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Λαμβανομένης υπόψη της πανδημίας COVID-19 και του επείγοντος χαρακτήρα
αντιμετώπισης της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας που συνδέεται με αυτήν,
είναι σκόπιμο να γίνει χρήση της εξαίρεσης από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων
που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των
εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(9)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που συνδέεται με την κρίση
COVID-19, είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 τροποποιείται ως εξής:
1)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 39β:
«Άρθρο 39β
Έκτακτη προσωρινή ανακούφιση στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται
στη μεταποίηση, την εμπορία και/ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και πλήττονται
ιδιαίτερα από την κρίση COVID-19

1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου παρέχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης στους
γεωργούς και τις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση COVID-19, με στόχο τη
διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, υπό τους όρους που
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
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2. Η στήριξη χορηγείται σε γεωργούς και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση,
την εμπορία και/ή την ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από το
παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ ή βαμβακιού, εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας· το
αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που δεν καλύπτεται
από το εν λόγω παράρτημα.
3. Τα κράτη μέλη κατευθύνουν τη στήριξη στους δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο
από την κρίση, καθορίζοντας τους όρους επιλεξιμότητας και, ενδεχομένως, τα κριτήρια
επιλογής, τα οποία πρέπει να είναι αντικειμενικά και να μην εισάγουν διακρίσεις, με βάση
τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή εφάπαξ ποσού που πρέπει να καταβληθεί έως τις
[31/12/2020]· η επακόλουθη επιστροφή από την Επιτροπή πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας
χρηματοδοτικών πόρων. Το επίπεδο των πληρωμών μπορεί να διαφοροποιείται ανά
κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.
5. Το ανώτατο ποσό της στήριξης δεν υπερβαίνει τα 5 000 EUR ανά γεωργό και τα
50 000 EUR ανά ΜΜΕ.
6. Κατά τη χορήγηση της στήριξης δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη
λαμβάνουν υπόψη τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών
μέσων στήριξης ή ιδιωτικών καθεστώτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κρίσης COVID-19.»
2)

στο άρθρο 59, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 6α:

«6α. Η στήριξη η οποία παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του μέτρου που
αναφέρεται στο άρθρο 39β περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 1 % της συνολικής
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.»

3) Στο άρθρο 49, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Η αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την επιλογή πράξεων
διασφαλίζει ότι, με την εξαίρεση των πράξεων δυνάμει του άρθρου 18
παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και των
άρθρων 28 έως 31, 33 έως 34 και 36 έως 39β, οι πράξεις επιλέγονται σύμφωνα
με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και βάσει
διαφανούς και απόλυτα τεκμηριωμένης διαδικασίας.

EL
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.

Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για
την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ με σκοπό την
αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19

1.2.

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:
 νέα δράση
 νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική ενέργεια3
 την παράταση υφιστάμενης δράσης
X τη συγχώνευση ή τον αναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς

άλλη/νέα δράση
1.3.

Στόχοι

1.3.1.

Γενικοί στόχοι
Παροχή ενός νέου έκτακτου και προσωρινού μέτρου για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια των γεωργικών
δραστηριοτήτων και των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

1.3.2.

Ειδικοί στόχοι
Ειδικός στόχος αριθ.
Άνευ αντικειμένου

1.3.3.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις
Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους
στοχοθετημένους δικαιούχους / τις στοχοθετημένες ομάδες.

Άνευ αντικειμένου
1.3.4.

Δείκτες επιδόσεων
Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων.

Άνευ αντικειμένου
1.4.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.1.

Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου
λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας
Άνευ αντικειμένου

1.4.2.

3

EL

Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από
διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
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σημείου, «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει
από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε
δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.
Άνευ αντικειμένου
1.4.3.

Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος
Άνευ αντικειμένου

1.4.4.

Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με
άλλα κατάλληλα μέσα
Άνευ αντικειμένου

1.4.5.

Αξιολόγηση
των
διαφόρων
διαθέσιμων
επιλογών
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

χρηματοδότησης,

Άνευ αντικειμένου

EL
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1.5.

Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας
X περιορισμένη διάρκεια
–  με ισχύ από [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ έως [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ
– X Χωρίς δημοσιονομικές επιπτώσεις, συνολικά, για τις πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών.
 απεριόριστη διάρκεια
– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,
– και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.6.

Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης4
 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή
–  από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις
αντιπροσωπείες της Ένωσης
–  από τους εκτελεστικούς οργανισμούς
X Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη
 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:
–  σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·
–  σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·
–  στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·
–  στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού
κανονισμού·
–  σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου·
–  σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή
δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·
–  σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους
οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·
–  σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην
ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην
αντίστοιχη βασική πράξη.
–

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις
Η νέα αυτή πρόταση δεν συνεπάγεται αλλαγές στα ετήσια ανώτατα όρια του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές, όπως
αυτά ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2013. Η ετήσια κατανομή
των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης παραμένει αμετάβλητη.
4

EL

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό
κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
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Συνολικά, το μέτρο αυτό δεν συνεπάγεται την ανάγκη πρόσθετων πιστώσεων πληρωμών. Οι
πιστώσεις πληρωμών του 2021 που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση αυτού του μέτρου θα
αντισταθμιστούν από ανάγκες χαμηλότερων πληρωμών κατά τα επόμενα έτη.
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2.

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.

Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων
Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Άνευ αντικειμένου
2.2.

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.

Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της
χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου
Άνευ αντικειμένου

2.2.2.

Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα
εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους
Άνευ αντικειμένου

2.2.3.

Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του
κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν
αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου
σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)
Άνευ αντικειμένου

2.3.

Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας
Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη
στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Άνευ αντικειμένου

EL
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3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

3.1.

Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του
προϋπολογισμού που επηρεάζονται
 Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού
Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του
προϋπολογισμού.
Τύπος
δαπάνης

Γραμμή του προϋπολογισμού
Τομέας του
πολυετούς
δημοσιονο
μικού
πλαισίου

Αριθμός

05.0460018

Συνεισφορά

ΔΠ/ΜΔΠ5

χωρών
ΕΖΕΣ6

υποψηφίων
χωρών7

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

τρίτων
χωρών

κατά την έννοια
του άρθρου 21
παράγραφος 2
στοιχείο β) του
δημοσιονομικού
κανονισμού

ΟΧΙ

ΟΧΙ

 Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία
Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του
προϋπολογισμού.
Τύπος
δαπάνης

Γραμμή του προϋπολογισμού
Τομέας του
πολυετούς
δημοσιονο
μικού
πλαισίου

Αριθμός

ΔΠ/ΜΔΠ

Άνευ αντικειμένου

5
6
7
8
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Συνεισφορά

χωρών
ΕΖΕΣ

υποψηφίων
για ένταξη
χωρών

τρίτων
χωρών

κατά την έννοια
του άρθρου 21
παράγραφος 2
στοιχείο β) του
δημοσιονομικού
κανονισμού

ΝΑΙ/ΟΧ
Ι

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧ
Ι

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
Υποψήφιες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια.
Γραμμή προϋπολογισμού 08.0301 από το οικονομικό έτος 2021
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3.2.

Εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις

3.2.1.

Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις επιχειρησιακές πιστώσεις
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:
σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αριθμός
2

Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή θα χρηματοδοτηθεί μέσω
τροποποιήσεων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων κονδυλίων, συνολικά δεν θα
χρειαστούν πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών, ενώ ενδεχόμενες πληρωμές για το μέτρο αυτό θα αντισταθμιστούν από χαμηλότερες πληρωμές
για άλλα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.
Εκτιμάται ότι η πρόταση δεν έχει αντίκτυπο στις πιστώσεις πληρωμών του ΕΓΤΑΑ για τον προϋπολογισμό του 2020. Λαμβανομένου υπόψη
του χρόνου που απαιτείται για την εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου από τα κράτη μέλη, προβλέπεται ότι οι σχετικές δαπάνες θα δηλωθούν
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, με αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2021. Οι αντίστοιχες επιπτώσεις στις πιστώσεις πληρωμών, που
εκτιμώνται σε περίπου 650 εκατ. EUR, θα καλυφθούν από το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών που θα ζητηθεί για το σχέδιο
προϋπολογισμού του 2021 και θα αντισταθμιστούν με αντίστοιχη μείωση των αναγκών πληρωμών τα επόμενα έτη, σύμφωνα με την
παρακάτω εκτίμηση.

Έτος
2020

ΓΔ AGRI

Έτος
2021

Να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να
εμφανίζεται η διάρκεια των
επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Έτος

Έτος
2022

2023

ΣΥΝΟΛΟ

 Επιχειρησιακές πιστώσεις
05.046001

EL

Αναλήψεις
υποχρεώσεων
Πληρωμές

(1α)

0

0

0

0

0

(2α)

0

+ 650

-325

-325

0
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Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το
κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

Άνευ αντικειμένου

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ AGRI

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

Πληρωμές

=1α+1
β +3
=2α+2
β

0

0

0

0

0

0

+650

-325

-325

0

+3

 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

ΣΥΝΟΛΟ
πιστώσεων
χρηματοδοτούμενων
από
προγραμμάτων

(4)

0

0

0

0

0

Πληρωμές

(5)

0

+650

-325

-325

0

διοικητικού
χαρακτήρα
το
κονδύλιο
ειδικών

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 2
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

EL

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

(6)

Αναλήψεις
υποχρεώσεων

=4+ 6

0

0

0

0

0

Πληρωμές

=5+ 6

0

+650

-325

-325

0
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Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

Αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί με «στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού» τα οποία θα εισαχθούν, καταρχάς, στο
παράρτημα του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου (παράρτημα V του εσωτερικού κανονισμού), που τηλεφορτώνεται στο DECIDE για
διυπηρεσιακή διαβούλευση.
σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να
εμφανίζεται η διάρκεια των
επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Έτος
N+3

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: <…….>
 Ανθρώπινοι πόροι
 Άλλες διοικητικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ <…….>

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Πιστώσεις

(Σύνολο
αναλήψεων
υποχρεώσεων = Σύνολο
πληρωμών)

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

EL

Έτος
2021

Έτος
2022

Να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να
εμφανίζεται η διάρκεια των
επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Έτος
2023

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0

0

0

0

Πληρωμές

0

+ 650

-325

-325
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3.2.2.

Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N

Να
προσδιοριστούν
οι στόχοι και τα
αποτελέσματα

Έτος
N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να
εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σημείο 1.6)

Έτος
N+3

ΣΥΝΟΛΟ

Κόστο
ς

Αριθ.

Κόστ
ος

Αριθ.

Κόστο
ς

Αριθ.

Κόστο
ς

Αριθ.

Κόστο
ς

Αριθ.

Κόστο
ς

Αριθ.

Μέσο
κόστο
ς

Αριθ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Είδος9



Έτος
N+1

Κόστο
ς

Συνολι
κός
αριθ.

Συνολικό
κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 110…
- Αποτέλεσμα
- Αποτέλεσμα
- Αποτέλεσμα
Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο
αριθ. 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 ...
- Αποτέλεσμα
Μερικό σύνολο για τον ειδικό
στόχο αριθ. 2
ΣΥΝΟΛΑ

9

10

EL

Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που
θα κατασκευαστούν κ.λπ.).
Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…».
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3.2.3.

Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις διοικητικές πιστώσεις
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων
διοικητικού χαρακτήρα.
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

πιστώσεων

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N 11

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να
εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ.
σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου
Ανθρώπινοι πόροι
Άλλες διοικητικές
δαπάνες
Μερικό σύνολο του
ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 512
του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι
Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα
Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις
πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ
και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη
διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών
περιορισμών.

11
12
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Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Να αντικατασταθεί το «N» με το
αναμενόμενο πρώτο έτος εφαρμογής (για παράδειγμα: 2021). Το ίδιο και για τα επόμενα έτη.
Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ
(πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

18

EL

3.2.3.1. Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους
– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων
πόρων.
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων,
όπως εξηγείται κατωτέρω:
Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης
Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να
εμφανίζεται η διάρκεια των
επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

 Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)
XX 01 01 01 (στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής)
XX 01 01 02 (στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)
XX 01 05 01/11/21 (έμμεση έρευνα)
10 01 05 01/11 (άμεση έρευνα)
 Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 13
XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JPD στις αντιπροσωπείες της
ΕΕ)
- στην έδρα

XX 01 04 yy 14

- στις αντιπροσωπείες της ΕΕ
XX 01 05 02/12/22 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)
10 01 05 02/12 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)
Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)
ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.
Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη
διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν
χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της
ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:
Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι
Εξωτερικό προσωπικό

13

14
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AC= συμβασιούχος υπάλληλος AL = Τοπικός υπάλληλος, END = Αποσπασμένος εθνικός
εμπειρογνώμονας, INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού, JPD = Νέος επαγγελματίας σε
αντιπροσωπεία της ΕΕ.
Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις
(πρώην γραμμές «BA»).
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3.2.4.

Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
Η πρόταση/πρωτοβουλία:
– X μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου
τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).
Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του
προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών. Να υποβληθεί πίνακας Excel σε περίπτωση σημαντικού
αναπρογραμματισμού.

–  συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο του
αντίστοιχου τομέα του ΠΔΠ και/ή τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται
στον κανονισμό για το ΠΔΠ.
Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και οι σχετικές
γραμμές του προϋπολογισμού, τα αντίστοιχα ποσά και οι μηχανισμοί που προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν.

–  συνεπάγεται την αναθεώρηση του ΠΔΠ.
Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και οι σχετικές
γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.

3.2.5.

Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση
Η πρόταση/πρωτοβουλία:
–  δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους
–  προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται παρακάτω:
Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N15

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται, ώστε να
εμφανίζεται η διάρκεια των
επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Προσδιορισμός
του
φορέα
συγχρηματοδότησης
ΣΥΝΟΛΟ
συγχρηματοδοτούμενων
πιστώσεων

15
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Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Να αντικατασταθεί το «N»
με το αναμενόμενο πρώτο έτος εφαρμογής (για παράδειγμα: 2021). Το ίδιο και για τα επόμενα έτη.

20

EL

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

3.3.

– X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.
–  Η πρόταση/πρωτοβουλία
περιγράφονται κατωτέρω:

έχει

τις

δημοσιονομικές

επιπτώσεις

που

–



στους ιδίους πόρους

–



στα λοιπά έσοδα

–



να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών
σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή
εσόδων
προϋπολογισμού:

του

Διαθέσιμες
πιστώσεις για
το τρέχον
οικονομικό
έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας16
Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται,
ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των
επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του
προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν
άλλες πληροφορίες).

16
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Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά
πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα
είσπραξης.
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