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Θέμα : Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020) 

- Διαπραγματευτικό πλαίσιο 
 

 

1. Στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Προεδρία 

υποβάλλει στις αντιπροσωπίες αναθεωρημένη διατύπωση του διαπραγματευτικού πλαισίου. 

 

2. Σε συνέχεια των συζητήσεων κατά την άτυπη σύνοδο των υπουργών και υφυπουργών 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Λευκωσία στις 30 Αυγούστου, και το νέο χρονοδιάγραμμα για τη 

διαπραγμάτευση του ΠΔΠ, η Προεδρία αποφάσισε να μην καταθέσει προς το παρόν 

συμβιβαστικές προτάσεις για τα ποσά, είτε τα συνολικά είτε ανά κεφάλαιο. Στο εν λόγω 

διαπραγματευτικό πλαίσιο περιλαμβάνονται ωστόσο ορισμένες επιλογές ως προς την πολιτική 

οι οποίες, κατά την εκτίμηση της Προεδρίας, ανταποκρίνονται στη συνολική εικόνα που 

προκύπτει από τις έως τώρα συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Οι εν 

λόγω επιλογές οδήγησαν σε περιορισμό των επιλογών στο διαπραγματευτικό πλαίσιο και 

επιδιώκουν την επίτευξη προόδου στην αναζήτηση της τελικής συμφωνίας. Κατά την εκπόνηση 

του παρόντος εγγράφου, η Προεδρία βασίστηκε στα κύρια στοιχεία του οικείου εγγράφου της 

20ης Αυγούστου.  
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3. Η Προεδρία εξακολουθεί να είναι πεπεισμένη ότι αναπόφευκτα, το συνολικό επίπεδο των 

δαπανών που προτείνει η Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και τα στοιχεία εντός και εκτός του 

ΠΔΠ, θα πρέπει να προσαρμοστεί προς τα κάτω.  

 

4. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες μείωσης ως προς το σύνολο των τομέων, 

των υποτομέων και των επί μέρους ανωτάτων ορίων, λαμβάνοντας υπόψη την επισκόπηση των 

βασικών προτεραιοτήτων και ανησυχιών των αντιπροσωπιών. Κατά την αποτίμηση των 

πιθανών μειώσεων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ένας αριθμός διασυνδεόμενων βασικών 

στοιχείων:  

 

− η αναγκαιότητα κατάλληλης χρηματοδότησης για την εκπλήρωση των στόχων της 

Συνθήκης ως προς δεδομένες  πολιτικές:  

− η συμβολή δεδομένων πολιτικών στην επίτευξη των συνολικών στόχων της Ένωσης 

και ιδίως της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης, 

− το επίπεδο και το ισοζύγιο των δαπανών που προτείνει η Επιτροπή σε σύγκριση προς 

το τρέχον ΠΔΠ,  

− το σχετικό μέγεθος των τομέων, 

− τη σχέση κόστους προς απόδοση διαφόρων στοιχείων των τομέων/πολιτικών/μέσων, 

− την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των πολιτικών 

 

5. Έναντι της αρχής των μειώσεων του σημείου 4, η Προεδρία εισήγαγε ενδεικτικές κλίμακες σε 

ορισμένα σημεία τα οποία θα συμπληρωθούν μεταγενέστερα. Όπου παρατίθενται τα στοιχεία 

της πρότασης της Επιτροπής στις εν λόγω κλίμακες, δεν προδικάζονται οι μελλοντικές 

προτάσεις της Προεδρίας. Επιπλέον, η Προεδρία εκτιμά ότι απαιτούνται περαιτέρω λεπτομερείς 

συζητήσεις ως προς ορισμένα ζητήματα που υπογραμμίζονται στις υποσημειώσεις.  
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6. Υπενθυμίζεται ότι το έγγραφο έχει συνταχθεί και αναπροσαρμόζεται υπ’ ευθύνη της Προεδρίας. 

Ως εκ τούτου, δεν δεσμεύει καμία αντιπροσωπία. Η Προεδρία εξακολουθεί να καθοδηγείται 

από την αρχή ότι δεν υπάρχει συμφωνία έως ότου επιτευχθεί συνολική συμφωνία. Το 

διαπραγματευτικό πλαίσιο βασίζεται σε στοιχεία των συζητήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, 

των διμερών συνεδριάσεων της Προεδρίας με τις αντιπροσωπίες των κρατών μελών και της 

άτυπης συνόδου των υπουργών και υφυπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 30ης Αυγούστου.  

Παρουσιάζει εξελικτικό χαρακτήρα και σταδιακά, όσο προχωρεί η διαδικασία, θα 

επικαιροποιείται αναλόγως της προόδου των συζητήσεων του Συμβουλίου. 

 

7. Η Προεδρία σημείωσε με προσοχή τα σχόλια που διατύπωσαν κατά τις προπαρασκευαστικές 

συζητήσεις οι αντιπροσωπίες ως προς όλα τα ζητήματα. Η Προεδρία εκτιμά ότι οι συζητήσεις 

στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πρέπει να είναι ακριβείς και περισσότερο στοχοθετημένες, 

δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας η επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Νοεμβρίου 2012, για την επίτευξη συμφωνίας έως τα τέλη του έτους, όπως έχει ζητήσει το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Καλούνται συνεπώς οι υπουργοί να διατυπώσουν 

παρατηρήσεις μόνο ως προς τα νέα στοιχεία του πλαισίου, παραβλέποντας τα σημεία για τα 

οποία οι θέσεις είναι γνωστές. Οι παρεμβάσεις θα περιοριστούν σε 3 λεπτά κατ’ ανώτατο 

όριο. 

_____________ 
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ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Κατά τα τελευταία έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν λάβει σημαντικά 

μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάστηκαν λόγω της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το προσεχές Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) πρέπει να εξασφαλίσει τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τρόπο ώστε να εξέλθει η Ευρώπη από την κρίση. Ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτελέσει καταλύτη για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλη την Ευρώπη, ιδίως με τη μόχλευση παραγωγικών 
επενδύσεων και επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Εντός του μελλοντικού Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου, οι δαπάνες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της 
ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ταυτόχρονα, καθώς ενισχύεται η δημοσιονομική πειθαρχία 
στην Ευρώπη, έχει ζωτική σημασία να απηχεί το μελλοντικό ΠΔΠ τις προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης που καταβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να επαναφέρουν 
το έλλειμμα και το χρέος σε πιο βιώσιμη τροχιά. Η αξία κάθε ευρώ που δαπανάται πρέπει να 
εξετάζεται προσεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης 
αξίας και ποιότητας των δαπανών στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΔΠ, κυρίως μέσω του 
συνδυασμού των πόρων, το οποίο θα λειτουργεί σαν καταλύτης και θα προσφέρει οικονομίες 
κλίμακας αλλά και θα έχει θετικές διασυνοριακές και δευτερογενείς επιπτώσεις, 
συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη ή ταχύτερη επίτευξη των 
συμπεφωνημένων κοινών στόχων πολιτικής και στη μείωση των εθνικών δαπανών. Η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η απασχόληση θα ανακάμψουν μόνον εφόσον υιοθετηθεί συνεπής και 
ευρύτερη προσέγγιση η οποία να συνδυάζει έξυπνη δημοσιονομική εξυγίανση που θα 
διασφαλίζει τις επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξη, υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές και 
ενεργό στρατηγική απασχόλησης που θα διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή. Οι πολιτικές 
της ΕΕ πρέπει να συνάδουν με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της 
αλληλεγγύης και να παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία. 

 
2. Το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να διασφαλίζει μόνο το κατάλληλο 

επίπεδο των δαπανών, αλλά και την ποιότητά τους. Η ποιότητα των δαπανών θα συμβάλει 
στην καλύτερη ανάπτυξη των πολιτικών, αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχουν 
ως προς την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ειδικότερα σε εποχές σημαντικών περικοπών 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ως εκ τούτου, στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας 
των δαπανών των πόρων της Ένωσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 
καλύτερη διακυβέρνηση των πολιτικών που περιλαμβάνουν ορισμένους όρους, η ευελιξία, τα 
θετικά κίνητρα, η συγκέντρωση πόρων σε μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης, η έμφαση στα 
αποτελέσματα, η απλούστευση της εκτέλεσης, η πρόσφορη τεχνική συνδρομή και η 
κατάλληλη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων.  
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3. Το νέο ΠΔΠ καλύπτει την επταετία 2014-2020 και καταρτίζεται για μια Ευρωπαϊκή Ένωση 

με 28 κράτη μέλη, βάσει της υπόθεσης εργασίας ότι η Κροατία θα ενταχθεί στην Ένωση 

το 2013. 

 

4. Οι δαπάνες θα ομαδοποιηθούν σε έξη τομείς που θα αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ένωσης και θα παρέχουν την αναγκαία ευελιξία για την αποδοτική 

κατανομή των πόρων.  

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014 ως 2020 θα έχει την εξής δομή: 

- Υποτομέας 1α «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» που θα 

περιλαμβάνει τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 

- Υποτομέας 1β «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», 

- Τομέας 2 – «Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι» που θα περιλαμβάνει ένα επί μέρους 

ανώτατο όριο για δαπάνες και άμεσες ενισχύσεις που έχουν σχέση με την αγορά, 

- Τομέας 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια», 

- Τομέας 4 «Η Ευρώπη στον κόσμο», 

- Τομέας 5 «Διοίκηση» που θα περιλαμβάνει επί ένα μέρους ανώτατο όριο για 

διοικητικές δαπάνες,  

- Τομέας 6 «Αντισταθμίσεις» 

 

5. Το ανώτατο σύνολο των δαπανών για την ΕΕ των 28 κατά την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται 

σε X εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων, που αντιπροσωπεύουν X% 

του ΑΕΕ της ΕΕ, και X εκατομμύρια ευρώ για πιστώσεις πληρωμών, που αντιπροσωπεύουν 

X% του ΑΕΕ της ΕΕ.  Η κατανομή των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων παρατίθεται 

κατωτέρω. Τα ίδια στοιχεία περιέχονται επίσης στον πίνακα του παραρτήματος Ι στον οποίον 

εκτίθεται ομοίως και το χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων πληρωμών. Όλα τα στοιχεία 

εκφράζονται σε σταθερές τιμές 2011. Θα υπάρχει αυτόματη ετήσια τεχνική αναπροσαρμογή για 

τον πληθωρισμό. 

 

π.υ. Μόλις οριστικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις, τα στοιχεία θα παρουσιαστούν επίσης σε 

τρέχουσες τιμές (Πίνακας 2 του παραρτήματος Ι) με σταθερό αποπληθωριστικό συντελεστή 2%. 
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6. Έχοντας κατά νου τις δημοσιονομικές ανάγκες για την ανάπτυξη επενδύσεων στην Ευρώπη, 

καθώς και τον στόχο της μεγιστοποίησης του αποτελέσματος μόχλευσης των υποστηριζόμενων 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δράσεων, η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων θα διευρυνθεί 

ως μέρος της εκτέλεσης του προσεχούς ΠΔΠ. Θα πραγματοποιηθεί διεξοδική αξιολόγηση της 

πιλοτικής φάσης στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΕΔ-Μ και του προγράμματος για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία όσον αφορά τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων 

προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη μελλοντική χρήση του συγκεκριμένου αυτού μέσου. 

Τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να στηρίζουν έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους πολιτικής 

της Ένωσης, να λειτουργούν χωρίς να δημιουργούν διακρίσεις, να έχουν σαφή ημερομηνία 

λήξης, να τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και να συμπληρώνουν 

παραδοσιακά μέσα όπως είναι οι ενισχύσεις. Η οικονομική υποχρέωση της Ένωσης για τέτοιου 

είδους χρηματοδοτικά μέσα κατά το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα περιορίζεται 

στη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και δεν θα συνεπάγεται την ανάληψη 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. 

 
Τα χρηματοδοτικά μέσα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον τηρούν 

τους αυστηρούς όρους που θα περιλαμβάνει ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός. 

Η χρηματοδότηση των εν λόγω χρηματοδοτικών μέσων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει 

να πραγματοποιείται μόνο σε εύλογη κλίμακα και εφόσον διαπιστώνεται προστιθέμενη αξία.  

 
7. [Το υπόλοιπο προς εκκαθάριση (reste à liquider) είναι ένα αναπόφευκτο υποπροϊόν πολυετούς 

προγραμματισμού και διαχωριζομένων πιστώσεων. Για διάφορους λόγους ωστόσο, θα 

προκύψει υπερβολικό RAL στο τέλος του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007- 

2013. Προκειμένου να διασφαλιστεί συνεπώς ένα διαχειρίσιμο επίπεδο και προφίλ για τις 

πληρωμές σε όλους τους τομείς, διάφορες πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται στη συμφωνία για το 

δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020: 

 
- τα επίπεδα των αναλήψεων υποχρεώσεων τίθενται σε ενδεδειγμένο επίπεδο σε όλους τους 

τομείς, 

- θα εφαρμοστούν αυστηρά κανόνες αποδέσμευσης σε όλους τους τομείς, ιδίως οι κανόνες 

αυτόματης αποδέσμευσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 76, 

- οι συντελεστές προχρηματοδότησης [μειώνονται σε σύγκριση με τους 

προηγούμενους/καταργούνται] σύμφωνα με την παράγραφο 75 της παρούσας συμφωνίας 

-  [άλλα πιθανά στοιχεία θα εξεταστούν στο ισχύον πεδίο εφαρμογής του 

διαπραγματευτικού πλαισίου]. 
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8. Η ΕΕ φέρει την ευθύνη να διασφαλίζει τη σωστή διάθεση των πόρων του προϋπολογισμού 
μέσω αυστηρών ελέγχων και αποτελεσματικών μετρήσεων των επιδόσεων υπό ορισμένους 
όρους. Η ΕΕ πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την ανάγκη απλούστευσης των προγραμμάτων 
δαπανών της, ούτως ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος εργασίας και το κόστος για τους 
δικαιούχους και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό 
επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο της τομεακής νομοθεσίας που σχετίζεται με το προσεχές 
ΠΔΠ, καθώς και ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός και η διοργανική συμφωνία για τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και για τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού 
πρέπει να περιέχουν ουσιώδη στοιχεία που θα συμβάλουν στην απλούστευση και τη βελτίωση 
της λογοδοσίας και στην αποδοτική χρήση των πόρων της ΕΕ. Θα καταβληθούν ιδιαίτερες 
προσπάθειες, τόσο στον τομέα της νομοθεσίας όσο και της εφαρμογής της, ώστε οι αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας να λαμβάνονται πλήρως υπόψη. 

 
9. Η επίτευξη των στόχων κατά τον βέλτιστο τρόπο σε ορισμένους τομείς πολιτικής εξαρτάται 

από την ένταξη των προτεραιοτήτων σε διάφορα μέσα στο πλαίσιο άλλων τομέων πολιτικής. 
Προς τον σκοπό αυτό, η δράση για το κλίμα και οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα αποτυπωθούν 
στα κατάλληλα μέσα κατά τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στην ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας, την οικοδόμηση μιας οικονομίας που θα χαρακτηρίζεται από χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτική χρήση των πόρων και ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή και η οποία θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και θα 
δημιουργήσει περισσότερες και πιο οικολογικές θέσεις εργασίας.  

 
10. Σε συνέχεια της συμφωνίας που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι νομοθετικές πράξεις 

θα πρέπει πλέον να εκδοθούν βάσει των διαδικασιών που ορίζει η Συνθήκη και τηρουμένου 
ρόλου των διάφορων θεσμικών οργάνων. Ειδικότερα:  

 
• ο κανονισμός σχετικά με το ΠΔΠ για τα έτη 2014-2020 πρέπει να εκδοθεί από το 

Συμβούλιο με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
 
• πρέπει να εκδοθεί με ταχείς ρυθμούς η απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ληφθούν τα εκτελεστικά μέτρα,  
 
• σύμφωνα με τα επίπεδα των αναλήψεων υποχρεώσεων που ορίζονται στη συμφωνία 

αυτή και λαμβανομένων υπόψη των ενδεικτικών αριθμητικών στοιχείων που προτείνει η 
Επιτροπή για τους στόχους που περιλαμβάνονται στο σύνολο των τομέων, το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν εγκαίρως για το περιεχόμενο 
και την κατάλληλη χρηματοδότηση καθενός από τα προτεινόμενα μέσα, προγράμματα 
και ταμεία που θα λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΔΠ. 
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Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να εκδώσουν 

σύντομα τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση ως συμπλήρωμα του ΠΔΠ. 
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ΜΕΡΟΣ I: ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 1α - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 

11. Η έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη συνιστά τομέα όπου η ενωσιακή δράση 

παρουσιάζει υψηλή προστιθέμενη αξία. Τα προγράμματα του εν λόγω τομέα μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά στην εκπλήρωση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ειδικότερα όσον 

αφορά: την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, 

συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, 

επενδύσεις στις ανθρώπινες δεξιότητες μέσω του ERASMUS για ολόκληρο το πρόγραμμα, και 

την ανάπτυξη του κοινωνικού θεματολογίου. Κατά την κατανομή των κονδυλίων του εν λόγω 

τομέα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην επίτευξη της ουσιώδους και σταδιακής 

ενίσχυσης των προσπαθειών της ΕΕ στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της 

καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών. 

 

12. Το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων του εν λόγω υποτομέα, το οποίο αντιστοιχεί σε 

ετήσια πραγματική αύξηση X% σε σύγκριση με το 2013, δεν θα υπερβεί1: 

 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 1α - Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση  

(εκατομ. ευρώ, τιμές 2011) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

 

                                                 
1 Όπως αναφέρεται στο σημείο 4 του διαβιβαστικού σημειώματος, για τον εν λόγω υποτομέα, 

όπως και τους υπόλοιπους, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες μείωσης.  
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13. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί και να επεκταθεί η αριστεία της επιστημονικής βάσης 
της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, οι προσπάθειες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης θα 
βασιστούν στην αριστεία, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί η ευρεία πρόσβαση των 
συμμετεχόντων σε όλα τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με μια εκτεταμένη 
απλούστευση του προγράμματος, θα εξασφαλιστεί μια αποδοτική και αποτελεσματική 
μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας, η οποία θα εξασφαλίζει μεταξύ άλλων καλύτερες 
ευκαιρίες για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στα προγράμματα. Όλες οι πολιτικές θα κληθούν να 
συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον 
συντονισμό των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία «Ορίζοντας 
2020» με τις δραστηριότητες που στηρίζονται από άλλα ενωσιακά προγράμματα, μεταξύ άλλων 
μέσω της πολιτικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, θα απαιτηθούν σημαντικές συνέργειες μεταξύ 
της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020» και των διαρθρωτικών ταμείων για τη δημιουργία μιας 
«κλίμακας αριστείας», οι οποίες θα ενισχύσουν τις περιφερειακές ικανότητες έρευνας και 
καινοτομίας και τη δυνατότητα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιφερειών 
με τις χαμηλότερες επιδόσεις να αναπτύσσουν πόλους αριστείας. 

 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 
 

14. Για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς σημαντικό παράγοντα αποτελούν τα 
διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακών τηλεπικοινωνιών. Επίσης, οι 
επενδύσεις σε καίριας σημασίας υποδομές με υψηλή προστιθεμένη αξία για την ΕΕ μπορούν να 
προαγάγουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, μέσα σε 
δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από αργή οικονομική μεγέθυνση και 
περιορισμένους δημόσιους προϋπολογισμούς. Τέλος, οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών 
είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας για να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη 
που περιλαμβάνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους στόχους «20-20-20» στους 
τομείς της ενεργειακής και της κλιματικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, τα μέτρα στον τομέα αυτό 
θα λαμβάνουν υπόψη τις κύριες αρμοδιότητες των φορέων της αγοράς για το σχεδιασμό και την 
επένδυση στην ενέργεια και την ψηφιακή υποδομή.  

 
15. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για 

την περίοδο 2014 - 2020, ανέρχεται σε [X έως Y] ευρώ. Το ποσό αυτό θα διανεμηθεί ανάμεσα 
στους τομείς ως εξής: 

α) μεταφορές: [X έως Y] ευρώ, [από τα οποία το [31,5%], αντιστοιχεί σε [X έως Y ευρώ], 
θα μεταβιβασθούν από το Ταμείο Συνοχής για να διατεθούν σύμφωνα με τον κανονισμό 
CEF (διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») σε κράτη μέλη επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής], 

β) ενέργεια: [X έως Y] ευρώ, 
γ) τηλεπικοινωνίες : [X έως Y] ευρώ. 
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[Η μεταφορά από το Ταμείο συνοχής για μεταφορικές υποδομές στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» θα συγχρηματοδοτήσει προκαθορισμένα σχέδια που 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού CEF, τα οποία τηρούν τις εθνικές πιστώσεις 

στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της τομεακής 

νομοθεσίας] 

 

Ή 

 

[Δεν θα πραγματοποιηθούν μεταφορές από το Ταμείο συνοχής στη διευκόλυνση «Συνδέοντας 

την Ευρώπη».] 

 

16. Τα τρία μεγάλα σχέδια υποδομών Galileo, ITER και GMES θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο 

του υποτομέα 1α. Για να διασφαλιστεί δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή διαχείριση του 

προϋπολογισμού, το μέγιστο επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων για έκαστο εκ των εν 

λόγω σχεδίων θα οριστεί ως εξής στον κανονισμό για το ΠΔΠ:  

 

α) GALILEO : [X έως Y] ευρώ,  

β) ITER: [X έως Y] ευρώ,  

γ) GMES: [X έως Y] ευρώ,  

 

17. Προκειμένου να στηριχθεί η πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη [θα συνεχίσει να παρέχεται 

στήριξη] Ή [ θα παρασχεθεί μια τελική στήριξη] στον παροπλισμό των εξής εγκαταστάσεων 

πυρηνικής ενέργειας: 

- [x] εκατομμύρια ευρώ στην Ignalina στη Λιθουανία για την περίοδο [2014 – x], 

- [x] εκατομμύρια ευρώ στη Bohunice στη Σλοβακία για την περίοδο [2014 – x], 

- [x] εκατομμύρια ευρώ στο Kozloduy στη Βουλγαρία για την περίοδο [2014 – x]. 
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ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 1β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ  

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ  

 
18.  Ένας σημαντικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προαγωγή της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η 

πολιτική για τη συνοχή αποτελεί υπό το πρίσμα αυτό το βασικότερο εργαλείο για την 

άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, πρέπει 

να επικεντρωθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και τα κράτη μέλη. Η πολιτική 

συνοχής αποτελεί μείζονος σημασίας εργαλείο για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας σε ενωσιακό επίπεδο και για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

σε εθνικό επίπεδο. Αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο στις δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ, 

συμβάλλει στην εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και ως εκ τούτου διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης, της απασχόλησης και της 

ανταγωνιστικότητας. Εξάλλου, η πολιτική για τη συνοχή θα συμβάλει στη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στο σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) θα επιδιώξει 

τους ακόλουθους στόχους: «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στα κράτη 

μέλη και τις περιφέρειες που θα υποστηριχθούν από όλα τα Ταμεία και «Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία» που θα υποστηριχθεί από το ΕΤΠΑ. Το Ταμείο Συνοχής θα υποστηρίξει σχέδια 

στον τομέα του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων.  

 
19.  Σε ό,τι αφορά τη δομή του Τομέα και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της 

πολιτικής για τη συνοχή, οι δαπάνες συνοχής θα περιληφθούν σε υποτομείς του τομέα 1 με 

τίτλο «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή». 

 
Συνολικό ύψος πιστώσεων 

 
20. Το επίπεδο της ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β «Οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή» δεν θα υπερβαίνει: 

 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ 1β : Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή  

(εκατομ. ευρώ, τιμές 2011) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
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21. Οι πόροι για το στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» ανέρχονται σε 

συνολικό ποσό  [X έως Y] ευρώ και κατανέμονται ως εξής: 

(α) σύνολο xx ευρώ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,, 

(β) [σύνολο xx ευρώ στις περιφέρειες μετάβασης,] 

(γ) σύνολο xx ευρώ στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 

(δ) σύνολο xx ευρώ στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής, 

(ε) σύνολο xx ευρώ ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

ορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές οι 

οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 της 

Συνθήκης Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας. 

 

22. Οι πόροι για το στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ανέρχονται σε συνολικό ποσό [X 

έως Y] ευρώ και κατανέμονται ως εξής: 

α) σύνολο xx ευρώ για τη διασυνοριακή συνεργασία, 

β) σύνολο xx ευρώ στις περιφέρειες μετάβασης, 

γ) σύνολο xx ευρώ για την διαπεριφερειακή συνεργασία, 

 

23.  [xx έως 0,35%] των συνολικών πόρων διατίθεται στην παροχή τεχνικής βοήθειας με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής. 

 

24.  [0,2%] των πόρων του ΕΤΠΑ για το στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 

διατίθενται σε καινοτόμες δράσεις με πρωτοβουλία της Επιτροπής στον τομέα της βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης.  
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Ορισμοί και επιλεξιμότητα 

 

25. Οι πόροι για το στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» θα κατανεμηθούν σε 

[τρεις] κατηγορίες περιφερειών, οι οποίες καθορίζονται με βάση τον τρόπο με τον οποίο το 

κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, που μετράται σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και υπολογίζεται 

βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2007 έως 2009, αφορά το μέσο ΑΕγχΠ της 

ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς, ως εξής: 

 

α) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατώτερο του 75% 

του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27,  

β) [στις περιφέρειες μετάβασης με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του [75% και του 90%] 

του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27] Ή [δεν θα υφίστανται περιφέρειες μετάβασης]. 

γ) στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ανώτερο του 

[75% Ή 90 %] του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27.  

 

26.  Το Ταμείο Συνοχής θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 

εισόδημα (ΑΕΕ), που εκφράζεται σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και υπολογίζεται βάσει 

των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο [2008 έως 2010], κατώτερο του 90% του μέσου 

κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.  

 

27.  Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι περιφέρειες 

NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα 

και όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων 

συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των δυνητικών 

προσαρμογών που χρειάζονται για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συνέχεια των 

περιοχών του προγράμματος συνεργασίας οι οποίες καθορίστηκαν για την περίοδο 

προγραμματισμού 2007-2013. 
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28. Για τη διακρατική συνεργασία, η Επιτροπή θα θεσπίσει τον κατάλογο των προς υποστήριξη 

διακρατικών περιοχών, κατανεμημένων κατά πρόγραμμα συνεργασίας και καλύπτοντας τις 

περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της εν λόγω 

συνεργασίας στις ευρύτερες συνεκτικές περιοχές με βάση τα προηγούμενα προγράμματα. 

 
29. Για τη διαπεριφερειακή συνεργασία, η υποστήριξη από το ETΠA θα καλύψει ολόκληρη την 

επικράτεια της Ένωσης. 

 
Μέθοδος κατανομής πιστώσεων  

 
Μέθοδος κατανομής πιστώσεων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
 
30. Το συγκεκριμένο ύψος των πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος θα βασίζεται σε 

αντικειμενική μέθοδο και θα υπολογίζεται ως εξής: 

 
 Το συνολικό ποσό που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί στο άθροισμα των 

πιστώσεων που χορηγούνται στις διάφορες επιλέξιμες περιφέρειές του. Οι πιστώσεις αυτές 

υπολογίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία: 

 
i) καθορισμός ενός απόλυτου ποσού (σε ευρώ) που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 

του πληθυσμού της συγκεκριμένης περιφέρειας επί τη διαφορά μεταξύ του κατά 

κεφαλήν ΑΕγχΠ της περιφέρειας, εκφρασμένου σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, 

και του κατά κεφαλήν μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 (Μονάδα Αγοραστικής 

Δύναμης - ΜΑΔ), 

 
ii) εφαρμογή ενός ποσοστιαίου συντελεστή στο ανωτέρω απόλυτο ποσό προκειμένου να 

καθοριστεί η συνολική χρηματοδότηση της περιφέρειας· ο συντελεστής αυτός είναι 

φθίνων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σχετική ευημερία, υπολογιζόμενη σε Μονάδες 

Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ-27, του κράτους 

μέλους στο οποίο ανήκει η επιλέξιμη περιφέρεια, και συγκεκριμένα: 

– για τις περιφέρειες κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΕ κατώτερο του [82]% του 

μέσου όρου της ΕΕ: [X έως Y]% 

– για τις περιφέρειες κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΕ που κυμαίνεται μεταξύ του 

[82]% και του [99]% του μέσου όρου της ΕΕ: [X έως Y]% 

– για τις περιφέρειες κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΕ ανώτερου του [99]% του 

μέσου όρου της ΕΕ: [X έως Y]% 
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iii)  στο ποσό που προκύπτει από το στοιχείο (ii) προστίθεται, ανάλογα με την περίπτωση, 

ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης [800 έως Χ ευρώ] ανά άνεργο 

ετησίως, βάσει του αριθμού ανέργων στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο οποίος υπερβαίνει 

τον αριθμό ανέργων που θα είχε προκύψει εάν είχε ληφθεί ως βάση το μέσο ποσοστό 

ανέργων του συνόλου των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ. 

 
iv) [στο ποσό που προκύπτει από το σημείο iii) προστίθεται, κατά περίπτωση, ένα ποσό 

που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης [Χ έως 4] ευρώ ανά άτομο ανά έτος, 

βάσει του πληθυσμού πόλεων με πάνω από 250.000 κατοίκους.]  Ή [Δεν θα υπάρχει 

πριμοδότηση με βάση τις πόλεις.] 

 

31. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας αποτελεί αντικείμενο προσαρμογής. 

 

[Μέθοδος κατανομής για τις περιφέρειες μετάβασης  

 

32. Το συγκεκριμένο ύψος των πιστώσεων που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος θα βασίζεται σε 

αντικειμενική μέθοδο και θα υπολογίζεται ως εξής: 

 

 Το συνολικό ποσό που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί στο άθροισμα των 

πιστώσεων που χορηγούνται στις διάφορες επιλέξιμες περιφέρειές του. Οι πιστώσεις αυτές 

υπολογίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:  

 
i) καθορισμός της ελάχιστης και της μέγιστης θεωρητικής έντασης της ενίσχυσης για 

κάθε επιλέξιμη περιφέρεια μετάβασης. Το ελάχιστο επίπεδο στήριξης προσδιορίζεται 

με τη μέση κατά κεφαλήν ένταση της ενίσχυσης ανά κράτος μέλος [χωρίς τα [δύο 

τρίτα] του περιφερειακού διχτύου ασφαλείας και της πριμοδότησης αστικού 

πληθυσμού] που χορηγείται στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες του εν λόγω κράτους 

μέλους. Το ανώτατο επίπεδο στήριξης αναφέρεται σε μια θεωρητική περιφέρεια με 

κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ το [75%] του μέσου όρου της ΕΕ-27 και υπολογίζεται βάσει της 

μεθόδου που περιγράφεται στην παράγραφο 30 σημεία i) και ii) παραπάνω. Από το 

ποσό που προκύπτει με τη μέθοδο αυτή λαμβάνεται υπόψη το [Χ έως 75%].  

 
ii) υπολογισμός των αρχικών περιφερειακών πιστώσεων, λαμβάνοντας υπόψη το 

περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μέσω γραμμικής παρεμβολής του σχετικού 

πλούτου της περιφέρειας σε σύγκριση με την ΕΕ-27· 
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iii)  στο ποσό που προκύπτει από το στοιχείο (ii) προστίθεται, ανάλογα με την περίπτωση, 

ένα ποσό που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης [Χ έως 400 ευρώ] ανά άνεργο 

ετησίως, βάσει του αριθμού ανέργων στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο οποίος υπερβαίνει 

τον αριθμό ανέργων που θα είχε προκύψει εάν είχε ληφθεί ως βάση το μέσο ποσοστό 

ανέργων του συνόλου των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ. 

 

iv) [στο ποσό που προκύπτει από το σημείο iii) προστίθεται, κατά περίπτωση, ένα ποσό 

που απορρέει από τη χορήγηση πριμοδότησης [Χ έως 4] ευρώ ανά άτομο ανά έτος, 

βάσει του πληθυσμού πόλεων με πάνω από 250.000 κατοίκους.] Ή [Δεν θα υπάρχει 

πριμοδότηση με βάση τις πόλεις.] 

 
33. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας αποτελεί αντικείμενο προσαρμογής. 

 
Μέθοδος κατανομής για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

 
34. Το συνολικό αρχικό θεωρητικό χρηματοδοτικό κονδύλιο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 

της μέσης έντασης της ενίσχυσης κατά κεφαλήν και ανά έτος ύψους [Χ έως 22,6] ευρώ επί τον 

επιλέξιμο πληθυσμό. 

 
35. Το μερίδιο του κάθε δικαιούχου κράτους μέλους προκύπτει από το άθροισμα των μεριδίων των 

επιλέξιμων περιφερειών του, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, 

σταθμισμένα ως εξής:  

 
- συνολικός πληθυσμός της περιφέρειας (στάθμιση [25%]),  

- αριθμός των ανέργων σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 με ποσοστό ανεργίας άνω του 

μέσου όρου όλων των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών (στάθμιση [20%]),  

- απασχόληση που πρέπει να προστεθεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για το ποσοστό περιφερειακής απασχόλησης (ηλικίες 20 ως 64) 75% 

(στάθμιση [20%]),  

- αριθμός ατόμων ηλικίας 30 ως 34 με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

πρέπει να προστεθεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» του 

40% (στάθμιση [12,5%]),  

- αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

(ηλικίας 18 ως 24) που πρέπει να αφαιρεθεί ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» του 10% (στάθμιση [12,5%]),  
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- διαφορά ανάμεσα στο παρατηρούμενο ΑΕγχΠ της περιφέρειας (σε ΜΑΔ) και του 

θεωρητικού περιφερειακού ΑΕγχΠ αν η περιφέρεια είχε το ίδιο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 

με την πιο ευημερούσα περιφέρεια του NUTS2 (στάθμιση [7,5%]),  

- πληθυσμός των περιφερειών επιπέδου NUTS 3 με πληθυσμιακή πυκνότητα κάτω των 

[12,5 κατ./χλμ²] (στάθμιση [2,5%]).  

 

 [στο ποσό που προκύπτει προστίθεται, κατά περίπτωση, ένα ποσό που απορρέει από τη 

χορήγηση πριμοδότησης [Χ έως 4] ευρώ ανά άτομο ανά έτος, βάσει του πληθυσμού πόλεων 

με πάνω από 250.000 κατοίκους.] Ή [Δεν θα υπάρχει πριμοδότηση με βάση τις πόλεις.] 

 

Μέθοδος κατανομής για το Ταμείο Συνοχής  

 

36. Η συνολική θεωρητική χρηματοδότηση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της μέσης κατά 

κεφαλήν έντασης της ενίσχυσης ύψους [Χ έως 50] ευρώ επί τον επιλέξιμο πληθυσμό. Η εκ των 

προτέρων κατανομή αυτής της θεωρητικής χρηματοδότησης σε κάθε κράτος μέλος αντιστοιχεί 

σε ποσοστό που υπολογίζεται βάσει του πληθυσμού του, της έκτασής του και της εθνικής 

ευημερίας του, που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρακάτω μεθόδου: 

 

i) υπολογισμός του αριθμητικού μέσου όρου του μεριδίου του πληθυσμού και της 

έκτασης του συγκεκριμένου κράτους μέλους στον συνολικό πληθυσμό και τη συνολική 

έκταση όλων των επιλέξιμων κρατών μελών. Εάν, ωστόσο, το μερίδιο ενός κράτους 

μέλους στον συνολικό πληθυσμό είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο του μεριδίου του στη 

συνολική έκταση, πράγμα που αντιστοιχεί σε εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, 

στο παρόν στάδιο λαμβάνεται υπόψη μόνον το μερίδιο στον συνολικό πληθυσμό·  

 

ii) αναπροσαρμογή των ποσοστών που προκύπτουν από τον ανωτέρω υπολογισμό με 

την εφαρμογή συντελεστή που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του ποσοστού κατά το οποίο 

το κατά κεφαλήν ΑΕΕ (ΜΑΔ) του συγκεκριμένου κράτους μέλους για την περίοδο 

[2008-2010] υπερβαίνει το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΕ του συνόλου των επιλέξιμων 

κρατών μελών ή υπολείπεται αυτού (μέσος όρος εκφραζόμενος ως 100%). 
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37. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σημαντικές ανάγκες των κρατών μελών που προσχώρησαν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 Μαΐου 2004 ή αργότερα για υποδομές μεταφορών και 

περιβάλλοντος, το μερίδιό τους στο Ταμείο Συνοχής καθορίζεται στο [ένα τρίτο] των 

συνολικών πιστώσεων μετά τον καθορισμό ανώτατων ορίων (Διαρθρωτικά Ταμεία συν Ταμείο 

Συνοχής) που ελήφθησαν κατά μέσον όρο για το σύνολο της περιόδου.  

 

38. [Τα πλήρως επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κράτη μέλη την περίοδο 

2007-2013, αλλά με κατά κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΕ που υπερβαίνει το 90% του μέσου κατά 

κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27, λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική και ειδική 

βάση. Αυτή η μεταβατική στήριξη ανέρχεται στο ποσό των [Χ έως 50] ευρώ κατά κεφαλήν το 

2014 και θα καταργηθεί σταδιακά μέχρι το 2020.] 

 

39. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας αποτελεί αντικείμενο προσαρμογής. 

 

Μέθοδος κατανομής για την «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»  

 

40. Η κατανομή των πόρων ανά κράτος μέλος, που καλύπτει τη διασυνοριακή και τη διεθνική 

συνεργασία, καθορίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα του μεριδίου του πληθυσμού των 

συνοριακών περιφερειών και του μεριδίου του συνολικού πληθυσμού κάθε κράτους μέλους. Η 

στάθμιση καθορίζεται από τα αντίστοιχα μερίδια του διασυνοριακού και του διεθνικού 

σκέλους. Τα μερίδια των συνιστωσών διασυνοριακής και διεθνικής συνεργασίας είναι [77,9]% 

και [22,1]%.  

 

Μέθοδος κατανομής για τις εξόχως απόκεντρες και τις αραιοκατοικημένες περιφέρειες και τα νησιά   

 

41. Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες επιπέδου 

NUTS 2 θα λάβουν πρόσθετη ειδική χρηματοδότηση με ένταση της ενίσχυσης ύψους [20 έως 

Χ] ευρώ ανά κάτοικο ανά έτος. Η χρηματοδότηση αυτή θα διανεμηθεί ανά περιφέρεια και 

κράτος μέλος με τρόπο αναλογικό ως προς τον συνολικό πληθυσμό στις περιφέρειες αυτές. 

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των νησιωτικών περιοχών. 
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Καθορισμός ανώτατων ορίων 

 

42. Με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη επαρκούς συγκέντρωσης χρηματοδότησης συνοχής στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και κράτη μέλη και στη μείωση των ανισοτήτων στον μέσο 

όρο κατά κεφαλήν εντάσεων της ενίσχυσης, το ανώτατο επίπεδο μεταφοράς προς κάθε κράτος 

μέλος ορίζεται στο [Χ-2,5] % του ΑΕγχΠ. Το ανώτατο όριο θα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση 

και, ανάλογα με την περίπτωση, θα μειώνει αναλογικά όλες τις μεταφορές (εκτός από τις πιο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες και την «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία») στο εν λόγω κράτος 

μέλος ώστε να επιτευχθεί το ανώτατο επίπεδο μεταφοράς. [Για τα κράτη μέλη τα οποία 

εντάχθηκαν στην Ένωση πριν από το 2013 και η μέση αύξηση του πραγματικού τους ΑΕγχΠ, 

κατά την περίοδο 2008-2010, ήταν μικρότερη από -1.5%, το ανώτατο επίπεδο μεταφοράς θα 

αυξηθεί κατά [X%] καθορίζοντας ανώτατο όριο [2,x%]]. 

 

Δίχτυα ασφαλείας 

 

43.  Για όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ την περίοδο 2007-2013 ήταν 

κατώτερο του [75%] του μέσου όρου της ΕΕ-25, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ 

είναι υψηλότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27, το ελάχιστο επίπεδο στήριξης για την 

περίοδο 2014-2020 θα αντιστοιχεί σε προοδευτικά μειούμενο ποσοστό της προηγούμενης 

ενδεικτικής μέσης ετήσιας χρηματοδότησης βάσει της χρηματοδότησης Σύγκλισης, το οποίο θα 

υπολογίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013. 

Τα ποσοστά αυτά θα είναι [xx%] το 2014, [xx%] το 2015, [xx%] το 2016, [xx%] το 2017, 

[xx%] το 2018, [xx%] το 2019 και [xx%] το 2020. Την περίοδο 2014-2020 η συνολική στήριξη 

θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το [55% – 2/3] της στήριξης για την περίοδο 2007-2013. 
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44. Η ελάχιστη συνολική χρηματοδότηση (Ταμείο Συνοχής και Διαρθρωτικά Ταμεία) για ένα 

δεδομένο κράτος μέλος θα αντιστοιχεί στο [55 έως Χ]% της συνολικής χρηματοδότησης για το 

εν λόγω κράτος μέλος την περίοδο 2007-2013. Οι προσαρμογές που απαιτούνται για την 

τήρηση του όρου αυτού εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής και 

των Διαρθρωτικών Ταμείων, εξαιρουμένων των πιστώσεων για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία». 

 
Ποσοστά συγχρηματοδότησης 

 
45. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» δεν θα 

υπερβαίνει: 

 
α) το [75 - 85]% του Ταμείου Συνοχής· 

β) το [75 - 85]% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των κρατών μελών με μέσο 

κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2009 κατώτερο του [85%] του μέσου όρου 

στην ΕΕ-27 κατά την ίδια περίοδο και για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· 

γ) το [75 - 80]% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των κρατών μελών πλην 

εκείνων που αναφέρονται στο σημείο β) και είναι επιλέξιμες για το μεταβατικό 

καθεστώς του Ταμείου Συνοχής την 1η Ιανουαρίου 2014· 

δ) το [75]% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των κρατών μελών πλην αυτών 

που αναφέρονται στα σημεία β) και γ) και για όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά 

κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν κατώτερο του [75]% του μέσου όρου 

της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς, αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ήταν 

μεγαλύτερο του [75]% του μέσου ΑΕγχΠ στην ΕΕ-27· 

ε) το [60]% για τις περιφέρειες μετάβασης, με εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται στο 

σημείο δ)· 

στ) το [50]% για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, με εξαίρεση εκείνες που 

αναφέρονται στο σημείο δ). 

 
 Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε άξονα προτεραιότητας των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» δεν θα 

υπερβαίνει το [75]%. [Για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει τουλάχιστον μία λιγότερο 

ανεπτυγμένη περιφέρεια, το ποσοστό συγχρηματοδότησης βάσει του στόχου «Ευρωπαϊκή 

εδαφική συνεργασία» μπορεί να ανέλθει στο [85]%.] 
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 Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της συμπληρωματικής χορήγησης για τις εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες που προσδιορίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και τις 

περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 

του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της Συνθήκης Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της 

Σουηδίας δεν θα υπερβαίνει το [50]%. 

 

46. Αύξηση στις πληρωμές για κράτος μέλος με προσωρινές δημοσιονομικές δυσκολίες. 

 

α) [Υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης (κατά [10] ποσοστιαίες μονάδες) μπορεί να 

εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με 

τα άρθρα 136 και 143 της ΣΛΕΕ. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η προσπάθεια που 

απαιτείται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε περίοδο δημοσιονομικής 

εξυγίανσης, ενώ παράλληλα διατηρείται το ίδιο συνολικά επίπεδο χρηματοδότησης της 

ΕΕ.] 

Ή  

 

β) [Για να γίνει πλήρως σεβαστή η αρχή της συγχρηματοδότησης, τα επίπεδα που 

ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο δεν μπορούν να αυξηθούν εάν το κράτος μέλος 

λαμβάνει χρηματοοικονομική ενίσχυση σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της ΣΛΕΕ.] 

 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΧΕΙΑΣ  

 

47. [Η ενίσχυση για τρόφιμα για άτομα σε κατάσταση ανέχειας θα ανέλθει σε [X έως Y] ευρώ και 

θα τοποθετηθεί στον τομέα 1β.] 
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ΤΟΜΕΑΣ 2 - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

48. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποσκοπεί στην αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας 

με την προαγωγή της τεχνολογικής προόδου και την εξασφάλιση της έλλογης ανάπτυξης της 

γεωργικής παραγωγής και της βέλτιστης χρησιμοποίησης των παραγόντων της παραγωγής, 

ιδίως δε του εργατικού δυναμικού, επομένως αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει δίκαιο βιοτικό 

επίπεδο για την γεωργική κοινότητα, ιδίως με την αύξηση των ατομικών εισοδημάτων όσων 

ασχολούνται με την γεωργία, να σταθεροποιήσει τις αγορές, να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των 

προμηθειών και να εγγυηθεί ότι οι προμήθειες θα φθάσουν στους καταναλωτές σε λογικές 

τιμές. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η κοινωνική διάρθρωση της γεωργίας και οι διαρθρωτικές 

και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών.  

 

49. Με βάση τα ανωτέρω, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίζουν 1) βιώσιμη παραγωγή 

τροφίμων: 2) βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και κλιματική δράση· και 3) ισόρροπη 

εδαφική ανάπτυξη. Επίσης, η ΚΓΠ θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και μάλιστα στον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, με πλήρη 

τήρηση παράλληλα των στόχων αυτής της πολιτικής όπως ορίζεται στη Συνθήκη. 

 

50. Το ύψος των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων που αφορούν αυτόν τον τομέα, ο οποίος 

καλύπτει τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία καθώς και ένα χρηματοδοτικό μέσο 

για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα δεν θα υπερβαίνει το ακόλουθο επίπεδο: 

 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 (εκατομ. ευρώ, τιμές 2011) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

εκ των οποίων: Δαπάνες και άμεσες ενισχύσεις που έχουν σχέση με την αγορά 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
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51. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική για την περίοδο 2014-2020 θα εξακολουθήσει να βασίζεται στη 

δομή των δύο πυλώνων:  

 

- Ο Πυλώνας I θα παρέχει άμεση στήριξη στους γεωργούς και θα χρηματοδοτεί μέτρα 

ρύθμισης της αγοράς. Η άμεση στήριξη και τα μέτρα της αγοράς θα χρηματοδοτούνται 

εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής σε όλη την ενιαία αγορά με το 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ). 

 

- Ο Πυλώνας ΙΙ της ΚΓΠ θα παράσχει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά, θα 

βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας, θα 

προαγάγει τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ποιότητα της 

ζωής στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με συγκεκριμένα 

προβλήματα. Τα μέτρα του Πυλώνα ΙΙ θα συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 61. Αυτό συντείνει στο να εξασφαλισθεί η 

επίτευξη των υποκείμενων στόχων και ενισχύει το αποτέλεσμα μόχλευσης της 

γεωργικής αναπτυξιακής πολιτικής. 

 

Πυλώνας Ι 

 
Επίπεδο και πρότυπο για την ανακατανομή της άμεσης στήριξης - λεπτομέρειες σύγκλισης ανά τα 

κράτη μέλη 

 

52. Προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί το συνολικό επίπεδο των δαπανών στον τομέα 2, το μέσο 

ενωσιακό επίπεδο άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο θα μειωθεί κατά [X% έως Y%] ανά έτος για 

τα οικονομικά έτη 2015-20201. Η άμεση στήριξη θα κατανεμηθεί δικαιότερα ανάμεσα στα 

κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υφίστανται ακόμη [σε επίπεδα μισθών, 

αγοραστικής δύναμης, παραγωγής της γεωργικής βιομηχανίας και κόστους των παραγωγικών 

συντελεστών], μειώνοντας σταδιακά την σύνδεση με ιστορικές αναφορές και έχοντας υπόψη το 

συνολικό πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και του προϋπολογισμού της Ένωσης. 

 

                                                 
1 Η Προεδρία αναγνωρίζει την ανάγκη να μελετηθεί περαιτέρω η σύνδεση με τη μέθοδο που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη σύγκληση των άμεσων ενισχύσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη 
συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως οι γεωγραφικές περιοχές υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
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Όλα τα κράτη μέλη με άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο χαμηλότερες του [90]% του μέσου όρου 

της ΕΕ θα καλύψουν [το ένα τρίτο] του χάσματος μεταξύ του τρέχοντος επιπέδου άμεσων 

ενισχύσεων και του [90]% του μέσου όρου της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προσεχούς περιόδου. 

[Αυτή η σύγκλιση θα χρηματοδοτηθεί από όλα τα κράτη μέλη [με άμεσες ενισχύσεις πάνω από 

τον μέσο όρο της ΕΕ, ανάλογα με την απόστασή τους από τον μέσο όρο της ΕΕ] Ή [γραμμικά]. 

Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοσθεί προοδευτικά μέσα σε διάστημα [4] ετών από το οικονομικό 

έτος [2015] έως το οικονομικό έτος [2018]] 

 

 

Καθορισμός ανωτάτων ορίων στήριξης προς μεγάλες εκμεταλλεύσεις 

 

53. [Θα καθοριστούν ανώτατα όρια για μεγάλους δικαιούχους λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως 

υπόψη την απασχόληση. Τα προϊόντα της μείωσης και του καθορισμού ανωτάτων ορίων των 

ενισχύσεων προς μεγάλους δικαιούχους θα πρέπει να παραμένουν στα κράτη μέλη όπου 

δημιουργήθηκαν. Οι τρόποι της μείωσης και του καθορισμού ανωτάτων ορίων των ενισχύσεων 

θα εξεταστεί στο πλαίσιο της οικείας τομεακής νομοθεσίας.] 

Ή 

[Δεν θα καθορισθούν ανώτατα όρια για μεγάλους δικαιούχους.] 

 

Μέθοδος δημοσιονομικής πειθαρχίας 

 

54. Για να εξασφαλιστεί ότι τα ποσά για την χρηματοδότηση της ΚΓΠ είναι συμβατά προς τα 

ετήσια ανώτατα όρια που καθορίζονται στο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, ο μηχανισμός 

δημοσιονομικής πειθαρχίας που προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 11 του κανονισμού 

73/2009, δυνάμει του οποίου το επίπεδο άμεσης ενίσχυσης αναπροσαρμόζεται όταν οι 

προβλέψεις δείχνουν ότι θα υπάρξει υπέρβαση του επί μέρους ανώτατου ορίου του τομέα 2 σε 

συγκεκριμένο οικονομικό έτος, θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά χωρίς το περιθώριο ασφαλείας 

ύψους 300.000.000 ευρώ. 
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Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης [στις άμεσες ενισχύσεις] 

 

55. Οι συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΓΠ θα αυξηθούν με την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης στις άμεσες ενισχύσεις μέσω ορισμένων γεωργικών πρακτικών οι 

οποίες θα προσδιορισθούν στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 

πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και οι οποίες θα είναι ευεργετικές για το κλίμα και το 

περιβάλλον, ενώ θα αποφεύγεται ο περιττός διοικητικός φόρτος [τις οποίες θα πρέπει να 

ακολουθούν όλοι οι γεωργοί]. [Θα θεσπισθούν ελαστικές ρυθμίσεις για τα κράτη μέλη όσον 

αφορά την επιλογή των μέτρων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης.] Για την 

χρηματοδότηση αυτών των πρακτικών, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν [Χ έως 30]% του 

ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου.  

 

Ελαστικότητα μεταξύ πυλώνων 

 

56. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για τα μέτρα 

εντός του προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη τα οποία χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ μέχρι [10 έως Χ]% των ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων τους για τα 

ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019 όπως εκτίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού για τις 

άμεσες ενισχύσεις. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο ποσό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για την 

χορήγηση άμεσων ενισχύσεων. 

 

57. Τα κράτη μέλη με άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο χαμηλότερες του [90]% του μέσου όρου της 

ΕΕ μετά από γενική μείωση του προϋπολογισμού, σταδιακή εφαρμογή και ανακατανομή 

μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο του κανονισμού για 

τις άμεσες ενισχύσεις μέχρι [5 έως Χ]% του ποσού που έχει κατανεμηθεί για την στήριξη 

μέτρων στο πλαίσιο του προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά 

την περίοδο 2015-2020. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο ποσό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για 

μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη. 
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Πυλώνας ΙΙ 

 

Αρχές για την κατανομή στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη 

 

58. Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης θα κατανέμεται ανάμεσα στα κράτη μέλη βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων και επιδόσεων κατά το παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους 

της αγροτικής ανάπτυξης και το γενικό πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης. 

 

59. Το συνολικό ποσό στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη θα ανέρχεται σε [Χ έως Υ] ευρώ. Η 

ετήσια κατανομή θα καθορισθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. [Τα ποσά 

για τα επί μέρους κράτη μέλη θα αναπροσαρμοστούν για να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις των 

παραγράφων [53,] 56 και 57 ανωτέρω.] 

 

60. Η κατανομή του συνολικού ποσού για την αγροτική ανάπτυξη μεταξύ κρατών μελών βασίζεται 

σε αντικειμενικά κριτήρια και στις επιδόσεις κατά το παρελθόν1 ως εξής: (προσθήκη πίνακα με 

την κατανομή της στήριξης για τη γεωργική ανάπτυξη μεταξύ κρατών μελών2). 

 

                                                 
1 Η Προεδρία αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω συζήτησης ως προς το ζήτημα των 

«επιδόσεων κατά το παρελθόν». 
2 Η Προεδρία καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες ως προς τη διανομή της στήριξης 

της αγροτικής ανάπτυξης μεταξύ κρατών μελών. 
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Ποσοστά κοινοτικής συγχρηματοδότησης για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

 

61. Στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα καθορίζεται ενιαίο ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ 

που θα εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα. Όπου χρειάζεται, θα καθορίζεται χωριστό ποσοστό 

συμβολής του ΕΓΤΑΑ για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, [περιφέρειες μετάβασης] και για 

εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93. Το μέγιστο ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ θα είναι: 

 

- [75-85]% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 

τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93· 

 

- [[75]% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά 

κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου 

της ΕΕ των 25 για την περίοδο αναφοράς αλλά των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ 

είναι ανώτερο του 75% του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27]· 

 

- [60]% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τις περιφέρειες μετάβασης εκτός όσων 

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο]· 

 

- [50-55]% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τις λοιπές περιφέρειες, 

 

- [[75%] για επιχειρήσεις που συμβάλλουν στους στόχους μετριασμού και προσαρμογής 

του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.], 

 

- 100% για τα ποσά που μεταφέρονται από τον πυλώνα Ι στον πυλώνα ΙΙ και 

αναφέρονται στην παράγραφο 57 ως πρόσθετη στήριξη στο πλαίσιο της αγροτικής 

ανάπτυξης. 

 



 
13620/12 ΘΛ/σα 29 
 DQPG  EL 

 Το ελάχιστο ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ θα είναι [20%]. Άλλα μέγιστα ποσοστά 

συμβολής του ΕΓΤΑΑ σε συγκεκριμένα μέτρα θα καθορισθούν στον κανονισμό για την 

υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

 

* * 

* 

 

62. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 2 θα υποστηρίξει επίσης την Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική και τις ολοκληρωμένες θαλάσσιες πολιτικές, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Θάλασσας και Αλιείας και ενός κονδυλίου για τη διεθνή διάσταση της ΚΑΠ καθώς και 

δραστηριότητες στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος μέσω του Προγράμματος για 

το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE). 

 

Νέο αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα  

 

63. Ένα νέο αποθεματικό για την αντιμετώπιση των κρίσεων στο γεωργικό τομέα, σκοπός του 

οποίου είναι η παροχή στήριξης σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων που πλήττουν τη γεωργική 

παραγωγή ή διανομή, θα περιληφθεί στον τομέα 2 με μέγιστο ετήσιο ποσό [X έως Y] ευρώ. 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ), ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ), ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ) 

 

Το Κοινό στρατηγικό πλαίσιο 

 

64. Το Διαρθρωτικό ταμείο και το Ταμείο συνοχής θα ενταχθούν με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

(ΕΤΘΑ) σε ένα Κοινό στρατηγικό πλαίσιο για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους 

και να βελτιστοποιηθούν οι εταιρικές σχέσεις. Αυτό θα συνεπάγεται τον καθορισμό ενός 

συνόλου θεματικών στόχων, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»:   

 

Μακροοικονομικοί όροι1 

 

65. Η δημιουργία στενότερου δεσμού μεταξύ της πολιτικής για τη συνοχή και της οικονομικής 

διακυβέρνησης της Ένωσης θα εξασφαλίσει ότι η αποτελεσματικότητα των δαπανών στο 

πλαίσιο των Ταμείων του Κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ) υποβοηθείται από υγιείς 

οικονομικές πολιτικές και ότι τα Ταμεία του ΚΣΠ μπορούν, αν χρειαστεί, να 

αναπροσανατολιστούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

μια χώρα. Προς το σκοπό αυτό θα θεσπιστούν σταδιακοί μακροοικονομικοί όροι στον 

κανονισμό για το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. 

 

66. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει 

τροποποιήσεις της οικείας σύμβασης εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων, αν 

τούτο είναι αναγκαίο, για τη στήριξη της εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου ή για τη 

μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αντίκτυπου των πόρων του κοινοτικού πλαισίου στήριξης στα 

κράτη μέλη που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ. Το ανωτέρω αίτημα μπορεί να 

υποβληθεί προς υποστήριξη της εφαρμογής: 

                                                 
1 Η Προεδρία αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω μελέτης και συζήτησης ως προς τους τρόπους 

εφαρμογής των μακροοικονομικών όρων. 
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α) συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο των γενικών προσανατολισμών της 

οικονομικής πολιτικής, 
β) συστάσεων σχετικά με την απασχόληση, 
γ) ειδικών μέτρων που απευθύνονται προς τα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ δυνάμει του 

άρθρου 136 παράγραφος 1, 
δ) συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, 
ε) συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικών 

ανισορροπιών, 
στ) ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για το μεσοπρόθεσμο ισοζύγιο 

πληρωμών, 
ζ) ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής 

Σταθεροποίησης, 
η) χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 

 
67. Εάν ένα κράτος μέλος δεν αναλάβει αποτελεσματική δράση προκειμένου να ανταποκριθεί σε 

αίτημα της Επιτροπής για επανεξέταση και πρόταση τροποποιήσεων της σύμβασης εταιρικής 
σχέσης και των συναφών προγραμμάτων, μπορεί να ανασταλεί [από την Επιτροπή] ένα μέρος ή 
το σύνολο των πληρωμών. 

 
68. Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει αναλάβει επαρκή δράση στο πλαίσιο: 
 

α) ειδικών μέτρων που απευθύνονται προς τα κράτη μέλη της ζώνης ευρώ δυνάμει του 
άρθρου 136 παράγραφος 1, 

β) της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, 
γ) της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, 
δ) προγράμματος στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για το μεσοπρόθεσμο ισοζύγιο 

πληρωμών, 
ε) προγράμματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής 

Σταθεροποίησης, 
στ) χρηματοδοτικής συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 

 
69. αναστέλλεται [από την Επιτροπή] ένα μέρος ή το σύνολο των [πληρωμών και] δεσμεύσεων. 
 
70. Οι αποφάσεις σχετικά με τις αναστολές πληρωμών θα είναι αναλογικές και ουσιαστικές και θα 

λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές περιστάσεις του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους, όπως επίσης και θα σέβονται την ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών, 
ειδικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις της αναστολής πληρωμών στην οικονομία του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. 
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71. [Το ύψος των [πληρωμών και] δεσμεύσεων που αναστέλλονται δεν υπερβαίνει ποσοστό [x]% 

του ΑΕγχΠ.] 

 

72. Χωρίς να θίγονται οι κανόνες ανάκλησης των δεσμεύσεων, οι αναστολές αίρονται [από την 

Επιτροπή] και τα κονδύλια καθίστανται εκ νέου διαθέσιμα στο οικείο κράτος μέλος μόλις αυτό 

λάβει τα αναγκαία μέτρα. 

 

73. Η παράγραφος 67 που αφορά την παράγραφο 66 (α), (β), (δ) και (ε) και την παράγραφο 68 (β) 

και (γ) δεν ισχύει για το ΗΒ ως συνέπεια του Πρωτοκόλλου (αριθ. 15) που προσαρτάται στη 

ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, πρβλ. την έκθεση «Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ» της 

Ειδικής Ομάδας με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2010. 

 

Αποθεματικό επίδοσης 

 

74.  Τα κράτη μέλη [πρέπει να] συστήσουν εθνικό αποθεματικό επίδοσης για το στόχο που αφορά 

τις Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση, το οποίο να ανέρχεται σε [X]% της 

συνολικής χορήγησης που τους αναλογεί, το οποίο θα διευκολύνει την επικέντρωση στις 

επιδόσεις και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι τρόποι του 

αποθεματικού επίδοσης θα καθοριστούν στον οικείο τομεακό κανονισμό.  

 

Συντελεστές προχρηματοδότησης 

 

75. [Η καταβολή προχρηματοδότησης κατά την έναρξη των προγραμμάτων εξασφαλίζει ότι τα 

κράτη μέλη έχουν τα μέσα να παρέχουν υποστήριξη στους δικαιούχους για την υλοποίηση του 

προγράμματος από την έναρξη εφαρμογής του. Προς το σκοπό αυτό τα ακόλουθα ποσοστά 

προχρηματοδότησης πρέπει να ισχύουν για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής: 

Το αρχικό ποσό προχρηματοδότησης καταβάλλεται στις ακόλουθες δόσεις: 

α) το 2014: [Χ έως 2]% του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη την 

περίοδο προγραμματισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα· 

β) το 2015: [Χ έως 1]% του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη την 

περίοδο προγραμματισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα· 

γ) το 2016: [Χ έως 1]% του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων για ολόκληρη την 

περίοδο προγραμματισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
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Εάν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα εγκριθεί το 2015 ή αργότερα, οι πρώτες δόσεις θα 

καταβληθούν στο έτος της έγκρισης. 

 

Για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ η αρχική προχρηματοδότηση θα ανέρχεται επίσης συνολικά σε 

[Χ έως 4]% με την πρώτη δόση να ανέρχεται σε [Χ έως 2]% και τρεις δόσεις το πολύ.] 

Ή 

[Δεν θα γίνει προχρηματοδότηση για την περίοδο 2014-2016.] 

 

Άλλες ρυθμιστικές διατάξεις  

 

76. Όλα τα προγράμματα υπόκεινται σε διαδικασία αποδέσμευσης που θεσπίσθηκε βάσει της αρχής 

ότι τα ποσά που συνδέονται με μια αποδέσμευση τα οποία δεν καλύπτονται από 

προχρηματοδότηση ή αίτηση πληρωμής εντός περιόδου N+2 αποδεσμεύονται. [Όσον αφορά τα 

προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, η 

αποδέσμευση δεν θα ισχύσει για τη δέσμευση του προϋπολογισμού του 2014. Για το σκοπό της 

αποδέσμευσης, εν έκτον της δέσμευσης του προϋπολογισμού του 2014 θα προστεθεί σε κάθε 

δέσμευση των προϋπολογισμών 2015-2020.] 

 

Εκτίμηση 

 

77. Βάσει της προβλεπόμενης ήδη υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη και της ετήσιας έκθεσης 

προόδου της Επιτροπής το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάζει κατ’ έτος την εφαρμογή 

και τα αποτελέσματα της πολιτικής για τη συνοχή και θα συστήνει ενδεδειγμένα μέτρα. 

 

ΦΠΑ 

78.  

α) [Ο ΦΠΑ δεν θα είναι επιλέξιμος για μια συνεισφορά από τα ταμεία του ΚΣΠ [από τα Χ έως 

τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το ταμείο συνοχής στη διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» ].] 
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Ή 

β) [Ο ΦΠΑ δεν θα είναι επιλέξιμος για μια συνεισφορά από τα ταμεία του ΚΣΠ [από τα Χ έως 

τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το ταμείο συνοχής στη διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» ]. Ωστόσο για κράτη μέλη με ΑΕγχΠ κατώτερο του [90]% του 

μέσου όρου της ΕΕ, στην περίπτωση των ταμείων του ΚΣΠ, τα ποσά ΦΠΑ είναι επιλέξιμα 

εφόσον δεν είναι ανακτήσιμα δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ και 

καταβάλλονται από δικαιούχο πλην προσώπου μη υποκείμενου στον φόρο, όπως ορίζεται στο 

πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 1) της οδηγίας 2006/112/EΚ, υπό την προϋπόθεση 

ότι αυτά τα ποσά ΦΠΑ δεν  έχουν σχέση με την παροχή υποδομών.] 

 

Ή 

 

γ) [Για κράτη μέλη με ΑΕγχΠ κατώτερο του [90]% του μέσου όρου της ΕΕ ο μη ανακτήσιμος 

ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη με σκοπό τον υπολογισμό της συνεισφοράς από τα ταμεία του 

ΚΣΠ [από τα Χ έως τα Υ δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το ταμείο συνοχής 

στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»].] 
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ΤΟΜΕΑΣ 3 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

 

79. Οι δράσεις στο πλαίσιο του τομέα αυτού συνθέτουν ένα πολυποίκιλο φάσμα προγραμμάτων για 

την ασφάλεια και τους πολίτες, όπου η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ παρέχει προστιθέμενη αξία. 

Πρόκειται, ειδικότερα, για δράσεις σχετικά με το άσυλο και τη μετανάστευση και 

πρωτοβουλίες στους τομείς των εξωτερικών συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας, καθώς 

και για μέτρα στον τομέα της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις νησιωτικές 

κοινωνίες που είναι αντιμέτωπες με δυσανάλογες προκλήσεις μετανάστευσης. Οι δράσεις του 

παρόντος τομέα στηρίζουν επίσης τις προσπάθειες προαγωγής της συμμετοχής των πολιτών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω του πολιτισμού, της γλωσσικής ποικιλομορφίας 

και του δημιουργικού κλάδου. Επιπλέον, καλύπτουν μέτρα βελτίωσης της δημόσιας υγείας και 

της προστασίας του καταναλωτή. Η απλούστευση των προγραμμάτων θα διασφαλίσει 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων στο μέλλον. 

 

80. Το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα δεν θα υπερβεί1: 

 

ΤΟΜΕΑΣ 3 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 

(εκατομ. ευρώ, τιμές 2011) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

 

                                                 
1 Όπως αναφέρεται στο σημείο 4 του διαβιβαστικού σημειώματος, για τον εν λόγω τομέα, 

όπως και τους υπόλοιπους, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες μείωσης. 
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ΤΟΜΕΑΣ 4 - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 
81. Οι εξωτερικές πολιτικές προσφέρουν σημαντικό πεδίο δράσης για την ΕΕ, το οποίο έχει 

ενισχυθεί εντός του νέου θεσμικού πλαισίου της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το ΠΔΠ πρέπει να 

στηρίξει την αποφασιστικότητα της ΕΕ να αναπτύξει τον ρόλο της ως ενεργού φορέα της 

διεθνούς σκηνής, με περιφερειακά και παγκόσμια συμφέροντα και ευθύνες. Τα χρηματοδοτικά 

της μέσα θα ενισχύσουν τη συνεργασία της ΕΕ με τους εταίρους της, θα στηρίξουν τους 

στόχους της προαγωγής των αξιών της ΕΕ στο εξωτερικό, της προβολής των πολιτικών της ΕΕ 

για την αντιμετώπιση των σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων, της ενίσχυσης του αντίκτυπου 

της συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη, της επένδυσης στη μακροπρόθεσμη ευημερία και τη 

σταθερότητα των γειτόνων της ΕΕ, της στήριξης της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ, της 

ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, της 

βελτίωσης της πρόληψης και της επίλυσης των κρίσεων και της καταπολέμησης της αλλαγής 

του κλίματος. Όπου κρίνεται σκόπιμο και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, η παροχή στήριξης 

προς τους εταίρους προσαρμόζεται ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας τους και την 

πρόοδο στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 

της χρηστής διακυβέρνησης. Η ενισχυμένη ευελιξία στον τομέα 4 και η αποτελεσματικότητα 

της εφαρμογής θα συνεισφέρουν στην προσέγγιση αυτή. 

 

82. Το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων του τομέα δεν θα υπερβεί1: 

 
ΤΟΜΕΑΣ 4 - Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

(εκατομ. ευρώ, τιμές 2011) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
 
83.  Βασική προτεραιότητα των κρατών μελών είναι η τήρηση της επίσημης δέσμευσης της ΕΕ για 

διάθεση του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) ως επίσημη αναπτυξιακή 

βοήθεια (ΕΑΒ) έως το 2015, ώστε να σημειωθεί με τον τρόπο αυτό ένα αποφασιστικό βήμα για 

την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ως εκ 

τούτου να επιδιώξει, στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, να διασφαλίσει ότι κατά την περίοδο 

2014-2020 τουλάχιστον το 90% της συνολικής εξωτερικής της βοήθειας θα υπολογίζεται ως 

επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σύμφωνα προς τον παρόντα ορισμό, τον οποίο έχει θεσπίσει η 

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ. 

                                                 
1 Όπως αναφέρεται στο σημείο 4 του διαβιβαστικού σημειώματος, για τον εν λόγω τομέα, 

όπως και τους υπόλοιπους, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες μείωσης. 
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84. Το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, σκοπός του οποίου είναι να εξασφαλίζεται η ικανότητα 

ταχείας αντιμετώπισης ειδικών και απρόβλεπτων αναγκών παροχής βοήθειας σε τρίτες χώρες 

(ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, διαχείριση μη στρατιωτικών κρίσεων και προστασία, 

μεταναστευτικές πιέσεις) θα περιληφθεί στον τομέα 4 με μέγιστο ετήσιο ποσό [Χ έως Υ] ευρώ 

(σε τιμές 2011). 
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ΤΟΜΕΑΣ 5 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

85. Η ανάγκη της βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εξυγίανσης των 

δημόσιων οικονομικών απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθειες από όλες τις δημόσιες διοικήσεις και το 

προσωπικό τους, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και 

την προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Λαμβανομένων υπόψη των 

περιστάσεων αυτών, ορισμένων ειδικών παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο των 

διοικητικών δαπανών καθώς και της ανάγκης να διατηρηθεί μια ενωσιακή διοίκηση που θα 

χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και γεωγραφική ισορροπία, τα ποσά των 

δεσμεύσεων για τον τομέα 5 δεν θα υπερβαίνουν 1: 

 
ΤΟΜΕΑΣ 5 - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

(εκατομ. ευρώ, τιμές 2011) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

 

86. Εντός του εν λόγω ανωτάτου ορίου, οι δαπάνες για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών των 

θεσμικών οργάνων, εξαιρουμένων των συντάξεων και των Ευρωπαϊκών Σχολείων, δεν θα 

υπερβούν τα ακόλουθα επιμέρους ανώτατα όρια: 

 

Επιμέρους ανώτατο όριο διοικητικών δαπανών (εξαιρουμένων των συντάξεων και των 

Ευρωπαϊκών Σχολείων) 

(εκατομ. ευρώ, τιμές 2011) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 

 

87. Στο πλαίσιο της γενικής δημοσιονομικής εξυγίανσης και δεδομένης της ανάγκης να 

καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες εξοικονόμησης πόρων, όλα τα θεσμικά όργανα, οι 

οργανισμοί και οι υπηρεσίες της ΕΕ καθώς και οι διοικήσεις τους θα πρέπει να εφαρμόσουν 

μείωση κατά [X]% του προσωπικού τους για την περίοδο [2013-2017] ώστε να εξοικονομηθεί 

ποσό [X] εκατομμυρίων ευρώ]. 
 

                                                 
1 Όπως αναφέρεται στο σημείο 4 του διαβιβαστικού σημειώματος, για τον εν λόγω τομέα, 

όπως και τους υπόλοιπους, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες μείωσης. 
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88. Αναμένεται να εξασφαλισθεί πρόσθετη εξοικονόμηση πόρων ύψους [x] εκατομμυρίων ευρώ 

κατά την περίοδο 2014-2020 μέσω μεταρρυθμίσεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης θα εξεταστεί επίσης 

η εξέλιξη του κόστους των συντάξεων. 

 

89. Αναμένεται να εξασφαλισθεί πρόσθετη εξοικονόμηση πόρων ύψους [x] εκατομμυρίων ευρώ 

κατά την περίοδο 2014-2020 μέσω μεταρρυθμίσεων του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 

 

90. Η εξοικονόμηση πόρων που αναφέρεται στις παραγράφους 87, 88 και 89 θα καταστεί 

δεσμευτική μέσω της ενσωμάτωσής της στη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία και τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού.  
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΠΔΠ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

 

91. Στο ΠΔΠ θα περιληφθούν, κατά κανόνα, όλα τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται 

χρηματοδότηση της ΕΕ, ως μέσο διασφάλισης της διαφάνειας και της δέουσας δημοσιονομικής 

πειθαρχίας. Δεδομένης ωστόσο της ιδιαιτερότητάς τους, το μέσο ευελιξίας, το Ταμείο 

αλληλεγγύης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το ΕΤΑ θα 

τεθούν εκτός ΠΔΠ. 

 

92. Η Ένωση πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, είτε 

εσωτερικές είτε εξωτερικές. Ταυτόχρονα, η ανάγκη ευελιξίας θα πρέπει να σταθμίζεται βάσει 

της αρχής της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της διαφάνειας των δαπανών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του συμπεφωνημένου επιπέδου δαπανών. Για το λόγο αυτό ένας 

αριθμός μέσων ευελιξίας δημιουργούνται εντός του ΠΔΠ: 

- στον τομέα 2 δημιουργείται νέο απόθεμα για κρίσεις στο γεωργικό τομέα που να 

παρέχει στήριξη σε περίπτωση κρίσεων μείζονος σημασίας που πλήττουν την 

παραγωγή ή διανομή γεωργικών προϊόντων, 

- στον τομέα 4 το αποθεματικό για επείγουσα βοήθεια θα συνεχίσει να εξασφαλίζει 

ταχεία απάντηση σε συγκεκριμένες και απρόβλεπτες απαιτήσεις βοήθειας. 

 

 Οι μηχανισμοί ευελιξίας, λόγω της φύσης τους, κινητοποιούνται μόνο όταν υφίσταται 

ανάγκη. 

 

93. [Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπός του οποίου είναι η παροχή 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε περίπτωση μεγάλων καταστροφών, θα εξακολουθήσει να 

χρηματοδοτείται εκτός ΠΔΠ με μέγιστο ετήσιο ποσό [Χ έως Υ] ευρώ (σε τιμές 2011).] 

 

94. Ο μηχανισμός ευελιξίας, στόχος του οποίου είναι η χρηματοδότηση σαφώς καθορισμένων και 

απρόβλεπτων δαπανών, θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτείται εκτός του ΠΔΠ με μέγιστο 

ετήσιο ποσό [Χ έως Υ] ευρώ (σε τιμές 2011).]  

 

95. [Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα εξακολουθήσει να 

χρηματοδοτείται εκτός του ΠΔΠ με μέγιστο ετήσιο ποσό [Χ έως Υ] ευρώ (σε τιμές 2011).] 

 

96. [Δεν θα θεσπιστεί απόθεμα για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων].  
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97. Η ενίσχυση της ΕΕ προς τις χώρες ΑΚΕ χρηματοδοτείται εκ παραδόσεως εκτός του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για λόγους ιστορικής και νομικής φύσεως. Παρότι θα ήταν καταρχήν 

λογικό να περιληφθεί η σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό της ΕΕ, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, με τη συμφωνία του Κοτονού να λήγει το 2020, το ΕΤΑ θα παραμείνει εκτός του 

ΠΔΠ 2014-20201 . Σημειώνεται ότι η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει την ενσωμάτωση του 

ΕΤΑ στον προϋπολογισμό από το 2021. Η κλείδα συνεισφορών για το 11ο ΕΤΑ περιέχεται 

στο παράρτημα 2. 

 

Διοικητικές δαπάνες εκτός του τομέα 5 

 

98. [Οι διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον τομέα 5 θα παραμείνουν σταθερές ως 

ποσοστό του συνολικού ποσού του ΠΔΠ / θα αυξηθούν έως κατά [x]/θα μειωθούν κατά [x] 

κατά την περίοδο 2014-2020 σε σχέση με το 2013.] 

 

Βελτιωμένη και αυξημένη συμμετοχή της ΕΤΕ 

 

99. Η ΕΤΕ στηρίζει ήδη την ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό, δηλ. χορηγώντας δάνεια στα κράτη μέλη 

τα οποία δεν μπορούσαν διαφορετικά να παράσχουν συγχρηματοδότηση για διαρθρωτικά 

ταμεία ή υλοποιώντας κοινά χρηματοδοτικά μέσα. Η συμμετοχή της ΕΤΕ πρέπει να ενισχυθεί: 

α) με πρώιμη συμμετοχή εμπειρογνωμοσύνης της ΕΤΕ σε σχέδια που 

συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την ΕΤΕ·, 

β) εξασφαλίζοντας ότι η ΕΤΕ ενημερώνεται για τα σχέδια που τυγχάνουν στήριξης από 

την ΕΕ, 

γ) καθιστώντας αποτελεσματικότερο τον αντίκτυπο προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας 

(π.χ. Jaspers). 

 

                                                 
1 Όπως αναφέρεται στο σημείο 4 του διαβιβαστικού σημειώματος, όπως και για τους λοιπούς 

τομείς του ΠΔΠ και τα μέσα εκτός αυτού, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες μείωσης. 
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ΜΕΡΟΣ ΙI: ΕΣΟΔΑ 

 

100. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ίδιους πόρους πρέπει να έχουν ως γνώμονα τους γενικούς 

στόχους της απλότητας, της διαφάνειας και της ισοτιμίας. Το συνολικό ποσό των ιδίων 

πόρων που διατίθενται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για την κάλυψη των ετήσιων 

πιστώσεων πληρωμών δεν υπερβαίνει το 1,23% του συνολικού ΑΕΕ των κρατών μελών. Το 

συνολικό ποσό των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 1,29% του συνολικού ΑΕΕ των κρατών 

μελών. Διατηρείται εύρυθμη σχέση μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και των 

πιστώσεων πληρωμών, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητά τους. 

 

101. Το νέο σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα 

του μήνα που έπεται της παραλαβής της κοινοποίησης της έγκρισής του από το τελευταίο 

κράτος μέλος. Όλα τα στοιχεία του εφαρμόζονται [αναδρομικά] από [την 1η Ιανουαρίου 

2014]. 

 

Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι 

 

102. Το σύστημα είσπραξης των παραδοσιακών ίδιων πόρων παραμένει αμετάβλητο. 

[Εντούτοις, από [την 1η Ιανουαρίου 2014], τα κράτη μέλη παρακρατούν, ως έξοδα 

είσπραξης, [10-25]% των ποσών που έχουν εισπράξει.] 

 

Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ 

 

103.  

α) [Ο υφιστάμενος ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

καταργείται με την τωρινή του μορφή από την [1η Ιανουαρίου 2014].] 

 

Ή 

 

β) [Ο υφιστάμενος ίδιος πόρος που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

διατηρείται [με τις εξής αλλαγές: XX].] 
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104. (εάν προτιμηθεί η επιλογή 103 (α):) 

 

α) [Θεσπίζεται νέος ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ ο οποίος υπολογίζεται βάσει μεριδίου 

των συνολικών καθαρών εσόδων ΦΠΑ που έχουν εισπραχθεί από τα κράτη μέλη. 

Εφαρμόζεται μερίδιο [ίσο προς 1%]/[που δεν υπερβαίνει το 2%] της καθαρής αξίας 

παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που υπόκεινται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 

σε κάθε κράτος μέλος [για τα έτη 2014 μέχρι 2020 εφαρμόζεται συντελεστής [1 %]]. Πριν 

από την έναρξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα καθοριστεί μια ενιαία μέση 

αναλογία της αξίας στην Ένωση των φορολογητέων παραδόσεων σε σύγκριση με την αξία 

των συνολικών παραδόσεων και θα ισχύει για όλη τη διάρκειά του.] 

 

Ή 

 

β) [Δεν θεσπίζεται νέος ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΠΑ.]  

 

Ίδιος πόρος βασιζόμενος στον ΦΧΣ 

 

105.  

α) Θεσπίζεται νέος ίδιος πόρος βασιζόμενος σε σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών (ΦΧΣ). Ο πόρος εισπράττεται έως ποσό που δεν υπερβαίνει μερίδιο [των δύο 

τρίτων] των ποσών που έχουν εισπραχθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους ελάχιστους 

συντελεστές ΦΧΣ που ορίζονται στην σχετική οδηγία του Συμβουλίου [για τα έτη 2014 μέχρι 

2020 εφαρμόζεται μερίδιο [δύο τρίτων].] 

 

Ή 

 

β) Δεν θεσπίζεται νέος ίδιος πόρος βασιζόμενος σε σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών ]. 

 

Άλλες πιθανές μελλοντικές νέες πηγές εσόδων 

 

106. [Η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει τη σκοπιμότητα άλλων πιθανών νέων πηγών εσόδων με 

σκοπό την αύξηση του μεριδίου του προϋπολογισμού το οποίο καλύπτεται από ίδιους πόρους.] 
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Ίδιος πόρος βασιζόμενος στο ΑΕΕ 

 

107. Η μέθοδος εφαρμογής ενιαίου συντελεστή για τον καθορισμό των συνεισφορών των κρατών 

μελών στον υφιστάμενο ίδιο πόρο που βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) 

παραμένει αμετάβλητη. 

 

Εκτελεστικός κανονισμός 

 

108.  

α) [Βάσει του άρθρου 311 της ΣΛΕΕ, θεσπίζεται κανονισμός του Συμβουλίου σχετικά με τη 

θέσπιση εκτελεστικών μέτρων, ο οποίος καθορίζει ιδίως [τα μερίδια και τους συντελεστές 

που εφαρμόζονται για τους ίδιους πόρους, εντός των ορίων που τίθενται στην απόφαση για 

τους ίδιους πόρους], [τη διαδικασία αντιμετώπισης σημαντικών αλλαγών του ΑΕΕ] και 

[διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο και την επίβλεψη, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων 

υποβολής εκθέσεων].] 

 

Ή 

 

β) [Δεν θεσπίζεται εκτελεστικός κανονισμός.] 

 

Επιτόκια υπερημερίας 

 

109. 

(α) [Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στη μέθοδο υπολογισμού των επιτοκίων υπερημερίας στο 

σύστημα των Ιδίων Πόρων (άρθρο 11 του κανονισμού 1150/2000).] 

 

Ή 

 

(β) [Το επιτόκιο υπερημερίας θα συνεχίσει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

κανονισμού 1150/2000. Εντούτοις, [καταργείται η μηνιαία αύξηση του επιτοκίου κατά 0,25 

εκατοστιαίες μονάδες] Ή [για το επιτόκιο καθορίζεται ανώτατο όριο σε επίπεδο αντίστοιχο με 

το συντελεστή που εφαρμόζεται στις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ συν [x] 

εκατοστιαίες μονάδες].] 
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Διορθώσεις 

 

110. 

α) [Αντικαθίστανται όλοι οι υφιστάμενοι διορθωτικοί μηχανισμοί στο ισχύον σύστημα ιδίων 

πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την [1η Ιανουαρίου 2014], με προσωρινές διορθώσεις 

υπό τη μορφή ακαθάριστων κατ’ αποκοπή μειώσεων των ετήσιων συνεισφορών βάσει του 

ΑΕΕ κατά την περίοδο [2014-2020] για τα ακόλουθα κράτη μέλη: 

[- [2 500 εκατ.] ευρώ για τη Γερμανία,] 

[- [1 050 εκατ.] ευρώ για τις Κάτω Χώρες,] 

[- [350 εκατ.] ευρώ για τη Σουηδία,] 

[- [3 600 εκατ.] ευρώ για το Ηνωμένο Βασίλειο]. 

 Τα κατ’ αποκοπή ποσά θα χρηματοδοτηθούν από όλα τα κράτη μέλη βάσει της κλείδας του 

ΑΕΕ.] 

 

Ή 

 

β) [Όλοι οι υφιστάμενοι διορθωτικοί μηχανισμοί στο ισχύον σύστημα ιδίων πόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καταργούνται εντελώς από την [1η Ιανουαρίου 2014]. Δεν εισάγονται 

νέοι διορθωτικοί μηχανισμοί.] 

 

Ή 

 

γ) [Οι υφιστάμενοι διορθωτικοί μηχανισμοί στο ισχύον σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συνεχίζουν να εφαρμόζονται επίσης δυνάμει του νέου συστήματος ιδίων πόρων 

 [με τις ακόλουθες αλλαγές: XX].] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014-2020 (ΕΕ των 28) 

(εκατομμ. ευρώ - τιμές 2011) 
 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 
2014-2020 

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
εκ των οποίων: Galileo, ITER και GMES x x x x x x x x 
1β. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
2. Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
εκ των οποίων: Δαπάνες και άμεσες ενισχύσεις που έχουν σχέση με την 
αγορά 

x x x x x x x x 

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
4. Η Ευρώπη στον κόσμο Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
5. Διοίκηση Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων x x x x x x x Χ 
6. Αντισταθμίσεις Χ 0 0 0 0 0 0 Χ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ως ποσοστό του ΑΕΕ x% x% x% x% x% x% x% x% 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ως ποσοστό του ΑΕΕ x% x% x% x% x% x% x% x% 
Διαθέσιμο περιθώριο x% x% x% x% x% x% x% x% 
Ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 

 
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΠ: 
Μέσο Ευελιξίας Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ΕΤΑ ΑΚΕ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ΕΤΑ ΥΧΕ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΠ: Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ως ποσοστό του ΑΕΕ x% x% x% x% x% x% x% x% 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΠ + ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΠ: Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ως ποσοστό του ΑΕΕ x% x% x% x% x% x% x% x% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014-2020 (ΕΕ των 28) 
(εκατομμύρια ευρώ - τρέχουσες τιμές με σταθερό αποπληθωριστικό συντελεστή 2%) 

 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

2014-2020 
1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
εκ των οποίων: Galileo, ITER και GMES x x x x x x x x 
1β. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
2. Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
εκ των οποίων: Δαπάνες και άμεσες ενισχύσεις που έχουν σχέση με την 
αγορά 

x x x x x x x x 

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
4. Η Ευρώπη στον κόσμο Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
5. Διοίκηση Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων x x Χ x x x x x 
6. Αντισταθμίσεις Χ 0 0 0 0 0 0 Χ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ως ποσοστό του ΑΕΕ x% x% x% x% x% x% x% x% 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ως ποσοστό του ΑΕΕ x% x% x% x% x% x% x% x% 
Διαθέσιμο περιθώριο x% 

 
x% x% x% x% x% x% x% 

Ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 
 

ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΠ: 
Μέσο Ευελιξίας Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ΕΤΑ ΑΚΕ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ΕΤΑ ΥΧΕ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΠ: Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ως ποσοστό του ΑΕΕ x% x% x% x% x% x% x% x% 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΠ + ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΠ: Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
ως ποσοστό του ΑΕΕ x% x% x% x% x% x% x% x% 
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Κλείδα συνεισφοράς για το 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 
 
 
Η κλείδα συνεισφοράς για το 11ο ΕΤΑ θα είναι (α) Ή (β) Ή (γ): 
 
 

 

α) 
 

πρόταση της 
Επιτροπής 

για 
την κλείδα 

συνεισφοράς 
του 11ου 

ΕΤΑ 

β) 
 

την κλείδα 
συνεισφοράς 

του 10ου 
ΕΤΑ 

γ) 
 

κλείδα 
χρηματοδότησης 

ΑΕΕ για το 
προϋπολογισμός 

2012 

ΒΕ 3,25%  3,53%  2,98%  
BΓ  0,22%  0,14%  0,30%  
ΤΣ 0,80%  0,51%  1,09%  
ΔΑ 1,98%  2,00%  1,97%  
ΓΕ 20,58%  20,50%  20,75%  
ΕΣE
E 

0,09%  
0,05%  

0,12%  

IΡ 0,94%  0,91%  0,97%  
EΛ 1,51%  1,47%  1,55%  
ΙΣ 7,93%  7,85%  8,05%  
ΓΑ 17,81%  19,55%  16,15%  
ΙΤ 12,53%  12,86%  12,26%  
ΚY 0,11%  0,09%  0,13%  
ΛΕ 0,12%  0,07%  0,16%  
ΛΙ 0,18%  0,12%  0,24%  
ΛΞ 0,26%  0,27%  0,24%  
ΟΥ 0,61%  0,55%  0,68%  
ΜΑ 0,04%  0,03%  0,05%  
ΚΧ 4,78%  4,85%  4,72%  
ΑΥ 2,40%  2,41%  2,40%  
ΠΛ 2,01%  1,30%  2,73%  
ΠΡ 1,20%  1,15%  1,25%  
ΡO 0,72%  0,37%  1,07%  
ΣΛ 0,22%  0,18%  0,27%  
ΣK 0,38%  0,21%  0,54%  
ΦI 1,51%  1,47%  1,56%  
ΣΔ 2,94%  2,74%  3,15%  
ΗΒ 14,68%  14,82%  14,60%  
ΚΡ 0,23%    

 


