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ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η γεωργία και τα δάση καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα του εδάφους µας και παίζουν βασικό 
ρόλο στην υγεία των αγροτικών οικονοµιών και του αγροτικού τοπίου. Οι γεωργοί εκτελούν 
πολλές διαφορετικές εργασίες που εκτείνονται από την παραγωγή τροφίµων και µη 
βρώσιµων γεωργικών προϊόντων, έως τη διαχείριση της υπαίθρου, τη διατήρηση της φύσης 
και τον τουρισµό. 

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) έχει ως στόχο να προσφέρει έναν σύγχρονο, βιώσιµο και 
αποτελεσµατικό γεωργικό τοµέα στην Ευρώπη. Έχει σκοπό να προωθεί την 
ανταγωνιστικότητα του τοµέα, να εξασφαλίζει κατάλληλα και ασφαλή τρόφιµα και να 
διατηρεί το περιβάλλον και την ύπαιθρο, προσφέροντας παράλληλα ένα δίκαιο βιοτικό 
επίπεδο στη γεωργική κοινότητα. 

Η ΚΓΠ είναι µια αυθεντικά ευρωπαϊκή πολιτική. Αντί να εφαρµόζονται 27 χωριστές 
γεωργικές πολιτικές και προϋπολογισµοί, τα κράτη µέλη συγκεντρώνουν τους πόρους για την 
εφαρµογή ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής µε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό προϋπολογισµό. Αυτό 
σηµαίνει φυσικά ότι η ΚΓΠ αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό του προϋπολογισµού της 
ΕΕ. Εντούτοις, αυτή η προσέγγιση είναι και πιο αποτελεσµατική και πιο οικονοµική σε σχέση 
µε µια ασυντόνιστη εθνική προσέγγιση. 

Σήµερα, η ευρωπαϊκή γεωργία αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια, οι 
γεωργικές τιµές αυξήθηκαν κατά 50%, αλλά οι τιµές της ενέργειας και των λιπασµάτων 
έχουν αυξηθεί κατά 200% και 150% αντίστοιχα. Το αποτέλεσµα ήταν να σηµειωθεί απότοµη 
µακροπρόθεσµη κάµψη του γεωργικού εισοδήµατος. Ο τοµέας πρέπει επίσης να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής και της επιδείνωσης του 
περιβάλλοντος, καθώς και στις πιεστικές ανάγκες σε σχέση µε την ασφάλεια των τροφίµων, 
την εδαφική ισορροπία και την επιδίωξη βιώσιµης ανάπτυξης. 

Αντιµέτωπη µε αυτές τις προκλήσεις, η ΚΓΠ εξελίχθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Η 
προσεχής µεταρρύθµιση θα συνεχίσει αυτή τη διαδικασία και θα καταλήξει σε µια πιο 
σύγχρονη, οικολογική πολιτική, εξοπλισµένη κατάλληλα ώστε να συµβάλει ενεργά στην 
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αποδεσµεύοντας το οικονοµικό 
δυναµικό σε αγροτικές περιοχές, αναπτύσσοντας τις τοπικές αγορές και τις θέσεις εργασίας, 
συνοδεύοντας την αναδιάρθρωση της γεωργίας και στηρίζοντας τα εισοδήµατα των γεωργών 
για να διατηρηθεί ένας βιώσιµος γεωργικός τοµέας σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η µεταρρυθµισµένη ΚΓΠ θα προωθήσει την έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των πόρων, προκειµένου να διατηρηθεί η βάση 
παραγωγής τροφίµων, ζωοτροφών και ανανεώσιµης ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ, δράσεις 
παροχής κινήτρων για τον µετριασµό και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, για την 
προστασία των οικοσυστηµάτων και την καταπολέµηση της απώλειας της βιοποικιλότητας, 
καθώς και ενίσχυση της διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας σε αγροτικές 
περιοχές, ούτως ώστε να σηµειωθεί ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
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2. ΜΕΣΑ  

Η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί η σηµερινή δοµή δύο πυλώνων της ΚΓΠ:  

• Ο πυλώνας Ι θα συνεχίσει να παρέχει άµεση στήριξη στους γεωργούς και να ενισχύει 
τα µέτρα αγοράς. Η άµεση στήριξη και τα µέτρα αγοράς χρηµατοδοτούνται εξ ολοκλήρου 
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρµογή κοινής πολιτικής σε 
ολόκληρη την ενιαία αγορά και να υπάρξει δυνατότητα για µια ολοκληρωµένη διοικητική 
λειτουργία και ένα σύστηµα ελέγχου. 

• Ο πυλώνας ΙΙ της ΚΓΠ θα συνεχίσει να προσφέρει ειδικά περιβαλλοντικά δηµόσια αγαθά, 
να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού και δασικού τοµέα και να προωθεί τη 
διαφοροποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας και την ποιότητα ζωής σε αγροτικές 
περιοχές. Τα κράτη µέλη διαθέτουν ευελιξία κατά τον σχεδιασµό των µέτρων, µε βάση 
ειδικές εθνικές και περιφερειακές ανάγκες, οι οποίες ωστόσο αντικατοπτρίζουν τις 
προτεραιότητες της ΕΕ. Τα κράτη µέλη συγχρηµατοδοτούν τα µέτρα του πυλώνα ΙΙ, τα 
οποία συµβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων και ενισχύουν τα αποτελέσµατα 
µόχλευσης της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Με υψηλότερα ποσοστά 
συγχρηµατοδότησης για τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ, ο πυλώνας ΙΙ συµβάλλει 
επίσης στους στόχους συνοχής της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτής της δοµής δύο πυλώνων, ο σχεδιασµός της πολιτικής θα εκσυγχρονισθεί 
και απλουστευθεί συνολικά, ούτως ώστε να προσφέρει µια πιο δίκαιη, πιο οικολογική 
πολιτική εναρµονισµένη µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Τα κυριότερα στοιχεία της µεταρρύθµισης θα περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Πιο δίκαιη κατανοµή της στήριξης του άµεσου εισοδήµατος 

Για ιστορικούς λόγους, το επίπεδο της άµεσης στήριξης για τους γεωργούς της ΕΕ ανά 
εκτάριο διαφέρει σηµαντικά στην ΕΕ. Για παράδειγµα, οι µέσες άµεσες πληρωµές ανά 
εκτάριο πιθανών επιλέξιµων γαιών και ανά δικαιούχο για το έτος 2013 είναι 94,7 ευρώ στη 
Λετονία και 457,5 ευρώ στις Κάτω Χώρες. Ο µέσος όρος της ΕΕ-27 είναι 269,1 ευρώ.  

Η µεταρρυθµισµένη ΚΓΠ θα περιλαµβάνει ένα σύστηµα «σύγκλισης» για να µειωθούν οι 
διαφορές αυτές και να προωθηθεί η δικαιότερη κατανοµή της χρηµατοδοτικής στήριξης. 
Αυτή η επανεξισορρόπηση της στήριξης αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της µεταρρύθµισης που 
αποσκοπεί σε πιο αποτελεσµατική χρήση των πόρων του προϋπολογισµού, µε πιο δίκαιες και 
καλύτερα στοχοθετηµένες άµεσες πληρωµές, καθώς και µε µεγαλύτερη εναρµόνιση µεταξύ 
της µελλοντικής κατανοµής της στήριξης αγροτικής ανάπτυξης και των στόχων πολιτικής. 
Τούτο θα επιτευχθεί µε τον εξής τρόπο: όλα τα κράτη µέλη µε άµεσες πληρωµές κάτω από το 
90% του µέσου όρου της ΕΕ-27 θα µειώσουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου, το ένα τρίτο 
της διαφοράς µεταξύ του σηµερινού επιπέδου τους και του 90% του µέσου όρου άµεσων 
πληρωµών της ΕΕ.  

Η χορήγηση της βοήθειας για αγροτική ανάπτυξη θα εκσυγχρονισθεί επίσης, και τα µερίδια 
θα καθοριστούν µε βάση µια σειρά αντικειµενικών εδαφικών και οικονοµικών κριτηρίων που 
θα αντανακλούν τους µελλοντικούς οικονοµικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και 
εδαφικούς στόχους πολιτικής. 

• Οικολογικός προσανατολισµός των άµεσων πληρωµών 
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Ο υποχρεωτικός οικολογικός προσανατολισµός των άµεσων πληρωµών αποτελεί θεµελιώδη 
πυλώνα της µεταρρύθµισης. Θα ενισχύσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τοµέα και θα 
δείξει καθαρά τον τρόπο µε τον οποίο η µεταρρυθµισµένη ΚΓΠ θα συµβάλει στην υλοποίηση 
ενός ευρύτερου φάσµατος προτεραιοτήτων της Ένωσης. 

Ειδικότερα, στο µέλλον, το 30% των άµεσων πληρωµών θα εξαρτάται από τη συµµόρφωση 
µε ένα ευρύ φάσµα φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, πέραν της πολλαπλής 
συµµόρφωσης. 

• Στήριξη για ενεργούς γεωργούς 

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική χρήση των πόρων της ΚΓΠ, το όφελος της άµεσης 
στήριξης, θα προορίζεται για τους ενεργούς γεωργούς.  

• Καθορισµός ανωτάτων ορίων για τις άµεσες πληρωµές στους µεγαλύτερους γεωργούς 

Σήµερα, οι µεγάλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις λαµβάνουν δυσανάλογο µερίδιο της άµεσης 
εισοδηµατικής στήριξης από την ΚΓΠ. Η µεταρρυθµισµένη ΚΓΠ θα εισαγάγει µια 
διαδικασία ήπιας και προοδευτικής επιβολής ανωτάτων ορίων στο επίπεδο της άµεσης 
εισοδηµατικής στήριξης για τις µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις, ενώ θα λαµβάνονται δεόντως 
υπόψη οι οικονοµίες κλίµακας των µεγαλύτερων δοµών και η άµεση απασχόληση που 
δηµιουργούν αυτές οι δοµές. 

• Μια αγροτική πολιτική εστιασµένη στα αποτελέσµατα 

Για να µεγιστοποιηθούν οι συνέργειες µεταξύ της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και των 
άλλων ταµείων εδαφικής ανάπτυξης της ΕΕ, το ευρωπαϊκό γεωργικό ταµείο αγροτικής 
ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα ενσωµατωθεί στις συµβάσεις εταιρικής σχέσης µεταξύ της 
Επιτροπής και κάθε κράτους µέλους. Αυτές οι συµβάσεις θα συνδεθούν µε τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και µε τα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. Θα θεσπίσουν 
µια ολοκληρωµένη στρατηγική για εδαφική ανάπτυξη ενισχυόµενη από όλα τα σχετικά 
διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, περιλαµβανοµένης της αγροτικής ανάπτυξης. Θα περιλαµβάνουν 
στόχους βάσει συµφωνηµένων δεικτών, στρατηγικών επενδύσεων και αριθµού 
προϋποθέσεων. 

• Απλουστευµένο καθεστώς για µικρούς γεωργούς 

Πολλοί από τους δικαιούχους της άµεσης στήριξης είναι µικροί γεωργοί. Ένας 
απλουστευµένος µηχανισµός για την παροχή στήριξης σε αυτούς θα µειώσει σηµαντικά τη 
διοικητική επιβάρυνση των κρατών µελών και των γεωργών, ενώ δεν θα έχει καµία επίπτωση 
στον προϋπολογισµό της ΕΕ. 

• ∆απάνες αγοράς και µηχανισµοί αντιµετώπισης κρίσεων 

Σήµερα, η ευρωπαϊκή γεωργία αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις, ιδίως την ανάγκη να 
αντιδρά σε απρόβλεπτες συνθήκες οι οποίες έχουν αιφνίδια επίπτωση στο γεωργικό 
εισόδηµα, ή την ανάγκη να διευκολύνονται οι προσαρµογές/µετάβαση που απαιτούνται από 
τις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες. 

Γι’αυτούς τους λόγους, προτείνεται να αναδιαρθρωθούν τα µέτρα αγοράς που έχουν 
συγκεντρωθεί επί του παρόντος στον πυλώνα Ι, να δηµιουργηθούν και να επεκταθούν δύο 
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µέσα εκτός του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου. Θα δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός 
έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης (που µπορεί να απορρέει από 
πρόβληµα ασφάλειας των τροφίµων ή απρόβλεπτες εξελίξεις των αγορών), ώστε να δίνεται 
άµεση στήριξη στους γεωργούς µε ταχεία διαδικασία. Η διαδικασία για την κινητοποίηση 
αυτού του ταµείου θα είναι η ίδια µε εκείνη που εφαρµόζεται για την κινητοποίηση του 
αποθεµατικού επείγουσας βοήθειας. 

Προτείνεται επίσης να επεκταθεί το πεδίο των παρεµβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση για να χορηγείται µεταβατική στήριξη σε γεωργούς, 
ώστε να διευκολύνεται η προσαρµογή τους σε νέα κατάσταση της αγοράς που οφείλεται στις 
επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να µεταφερθεί η 
χρηµατοδότηση επισιτιστικής βοήθειας για τα πλέον άπορα άτοµα στον τοµέα Ι, προκειµένου 
να συγκεντρωθούν οι δράσεις καταπολέµησης της φτώχειας και του αποκλεισµού και να 
µεταφερθεί η χρηµατοδότηση της ασφάλειας των τροφίµων µαζί µε τις δράσεις που αφορούν 
την δηµόσια υγεία. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Με τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), η νοµοθετική βάση της 
ΚΓΠ αναδιαρθρώθηκε ώστε να εναρµονιστούν οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ. Κατά την περίοδο 
µετά το 2013, προτείνεται να διατηρηθεί η προσέγγιση αυτών των δύο ταµείων όσο το 
δυνατό περισσότερο. 

Η πρόταση για ένα νέο άρθρο του δηµοσιονοµικού κανονισµού σχετικά µε την κοινή 
διαχείριση είναι σύµφωνη µε τα σηµερινά συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου που 
εφαρµόζονται για το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. 

Ο σηµαντικός εξορθολογισµός της νοµοθεσίας της ΕΕ για την οργάνωση των γεωργικών 
αγορών άρχισε να εφαρµόζεται µε την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ, κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007) συγκεντρώνοντας σε ενιαίο κανονισµό τις διατάξεις που καλύπτονταν 
προηγουµένως από τοµεακές ΚΟΑ.  

Για την περίοδο µετά το 2013, επανεξετάζονται όλες οι νοµοθετικές βάσεις της ΚΓΠ για να 
διασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η απλούστευση όπου είναι αναγκαία και δυνατή. 

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-20

από τον οποίο: 

Πυλώνας Ι – άµεσες πληρωµές και δαπάνες αγοράς 

• Πυλώνας ΙΙ – αγροτική ανάπτυξη 

• Ασφάλεια τροφίµων 

386,9 δισεκατ. ευρώ 

 

281,8 δισεκατ. ευρώ 

89,9 δισεκατ. ευρώ 

2,2 δισεκατ. ευρώ 
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• Άπορα άτοµα 

• Αποθεµατικό για κρίσεις στον γεωργικό 
τοµέα 

• Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση 

• Έρευνα και καινοτοµία για την ασφάλεια 
των τροφίµων, τη βιοοικονοµία και τη 
βιώσιµη γεωργία (στο κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο για έρευνα και καινοτοµία) 

2,5 δισεκατ. ευρώ 

3,5 δισεκατ. ευρώ 

Έως 2,5 δισεκατ. ευρώ 

4,5 δισεκατ. ευρώ 
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ΠΟΛΙΤΕΣ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και τις ενώσεις πολιτών να 
συµµετέχουν πλήρως στη δηµοκρατική ζωή της ΕΕ. 

Το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» στηρίζει τα διακρατικά σχέδια στον τοµέα της 
συµµετοχής των πολιτών και της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Μολονότι υπάρχουν ειδικά µέτρα 
σε διάφορους τοµείς πολιτικής, το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» είναι το µόνο µέσο 
που επιτρέπει στους πολίτες να συµµετέχουν σε ζητήµατα γενικού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, είτε θεσµικά – για παράδειγµα Συνθήκες της ΕΕ ή εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου – είτε οριζόντια. 

Η επικοινωνία, δηλαδή η ενηµέρωση του ευρέος κοινού σχετικά µε τις πολιτικές της ΕΕ είναι 
ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά µε τις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις και τα δικαιώµατά τους. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας συµβάλλουν, εποµένως, 
στην ευαισθητοποίηση και παρέχουν στήριξη για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. 

2. ΜΕΣΑ 

Το µεγαλύτερο τµήµα του προγράµµατος «Ευρώπη για τους πολίτες» ενισχύει τις 
διακρατικές εταιρικές σχέσεις αδελφοποίησης πόλεων. Το πρόγραµµα παρέχει επίσης 
διαρθρωτική στήριξη στις κεντρικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ 
και σε οµάδες µελέτης. Αυτές οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις εξασφαλίζουν τη συµβολή 
των ευρωπαϊκών οργανώσεων δηµοσίου συµφέροντος στις συζητήσεις που λαµβάνουν χώρα 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Τούτο ενισχύει την οικειοποίηση του προγράµµατος δράσης της ΕΕ 
από την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες της ΕΕ και προωθεί νοοτροπία συµµετοχής 
του πολίτη προς όφελος της ΕΕ και των κρατών µελών. Το πρόγραµµα συµβάλλει επίσης 
στην ανάπτυξη κοινής κατανόησης της ευρωπαϊκής ιστορίας (ειδικότερα σε σχέση µε το 
Ολοκαύτωµα και τον σταλινισµό) µε την στήριξη σχεδίων µνήµης. 

• Από το 2007, περίπου 1 εκατοµµύριο ευρωπαίοι πολίτες ετησίως συµµετείχαν άµεσα 
σε δράσεις που υποστηρίζει το πρόγραµµα.  

• Μεταξύ 2007 και 2010, εκτελέστηκαν περίπου 800 σχέδια της κοινωνίας των 
πολιτών και σχέδια µνήµης, και πάνω από 4000 σχέδια αδελφοποίησης πόλεων.  

• Το πρόγραµµα στηρίζει επίσης πάνω από 50 σηµαντικές οµάδες µελέτης επιπέδου 
ΕΕ, κεντρικές οργανώσεις και δίκτυα, που αποτελούν βασικούς συνοµιλητές των 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ και φορείς µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. 

Εκτός από αυτό το ειδικό πρόγραµµα, είναι αναγκαίο να υπάρξει µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα στην επικοινωνία µε το κοινό σε µεγάλες και ισχυρότερες συνέργειες 
µεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας της Επιτροπής, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι 
οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης διαδίδονται ευρέως. Ως εκ τούτου, θα 
συµπεριληφθεί διάταξη για την επικοινωνία, καθώς και την εταιρική επικοινωνία, σε κάθε 
νοµική βάση στα νοµικά µέσα νέας γενεάς 2014-2020. 
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η Επιτροπή διαχειρίζεται κεντρικά το πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» µε τη βοήθεια 
του Εκτελεστικού Οργανισµού Εκπαίδευσης και Οπτικοακουστικών Θεµάτων (EACEA), και 
µε τη στήριξη επιτροπής του προγράµµατος που αποτελείται από εκπροσώπους κυβερνήσεων 
των κρατών µελών. Σηµεία επαφής «Ευρώπη για τους πολίτες» δηµιουργήθηκαν στις 
περισσότερες από τις συµµετέχουσες χώρες, που βοηθούν τους δικαιούχους σε εθνικό 
επίπεδο και παρέχουν ανάδραση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή του 
προγράµµατος. Οργανώνεται τακτικός διάλογος µε τους ενδιαφεροµένους στο πλαίσιο του 
προγράµµατος.  

Οι συνέργειες και η συγκέντρωση πόρων από διάφορες νοµικές βάσεις για την επικοινωνία 
θα εξασφαλίσουν µεγαλύτερη συνάφεια, οικονοµίες κλίµακας και καλύτερη χρήση των 
πόρων για τις δράσεις επικοινωνίας που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 
2014-2020 

από τον οποίο: 

203 εκατ. ευρώ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οι συνολικοί στόχοι της συνεργασίας της ΕΕ στον τοµέα της πολιτικής προστασίας είναι να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των ανθρώπων, του περιβάλλοντος, της ιδιοκτησίας και 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην περίπτωση µεγάλων φυσικών, τεχνολογικών και 
ανθρωπογενών καταστροφών.  

Η αύξηση του αριθµού και της έντασης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών 
και των οικονοµικών επιπτώσεών τους απαιτεί την ανάληψη συστηµατικής δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχυθούν η ετοιµότητα και οι ικανότητες αντίδρασης τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή συνεργασία και αλληλεγγύη 
επιτρέπει σε ολόκληρη την ΕΕ να είναι συλλογικά έτοιµη να αντιµετωπίζει µεγάλες 
καταστροφές και δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη και σε άλλα συµµετέχοντα κράτη 
(Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Κροατία) να συγκεντρώνουν πόρους και να αντιδρούν 
µε συλλογική προσπάθεια, η οποία µεγιστοποιεί τα αποτελέσµατα της αντιµετώπισης 
καταστροφών και ελαχιστοποιεί τις ανθρώπινες και υλικές απώλειες. Όταν ανακύψει κάποια 
καταστροφή στο εσωτερικό της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες, οι αρχές της πληγείσας χώρας µπορούν 
να ωφεληθούν από άµεση και απτή βοήθεια µέσω του µηχανισµού πολιτικής προστασίας 
της ΕΕ. 

Η συνεργασία της ΕΕ στον τοµέα της πολιτικής προστασίας αποσκοπεί στα ακόλουθα:  

– ∆ιευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης καταστροφών· 

– Εξασφάλιση επαρκούς ετοιµότητας των φορέων πολιτικής προστασίας σε 
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης· και 

– Ανάπτυξη µέτρων για την πρόληψη καταστροφών.  

Η ΕΕ έχει αναπτύξει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη διαχείριση καταστροφών που 
καλύπτει δραστηριότητες αντιµετώπισης, ετοιµότητας και πρόληψης. Το 2010 η Επιτροπή 
υιοθέτησε και το Συµβούλιο ενέκρινε ανακοίνωση µε τίτλο «Αναβάθµιση της ευρωπαϊκής 
αντιµετώπισης των καταστροφών»1. Κύριος στόχος είναι να βελτιωθούν η 
αποτελεσµατικότητα, η συνάφεια και η προβολή της ικανότητας της ΕΕ στην αντιµετώπιση 
καταστροφών. Αυτοί οι στόχοι θα υλοποιηθούν µε βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από 
φυσικές καταστροφές που ανέκυψαν στην Ευρώπη και εκτός ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2010 
(όπως η καταιγίδα «Xynthia», πληµµύρες στην Ανατολική Ευρώπη, πυρκαγιές στα δάση της 
Νότιας Ευρώπης, η κόκκινη τοξική λάσπη στην Ουγγαρία, ο σεισµός στην Αϊτή, πληµµύρες 
στο Πακιστάν).  

Η δηµιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης θα στηριχθεί κυρίως στις ικανότητες των κρατών µελών αποτρέποντας έτσι 
επιπρόσθετα έξοδα. Σε επίπεδο ΕΕ, η δηµιουργία του ευρωπαϊκού κέντρου αντιµετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης µε ενισχυµένα καθήκοντα προγραµµατισµού και σχεδιασµού 

                                                 
1 COM(2010) 600 τελικό – εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2010. 
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θα αποφέρει όφελος σε ολόκληρη την ΕΕ µε εξοικονοµήσεις σε επίπεδο κρατών µελών που 
θα αντισταθµίσουν το κόστος για τον προϋπολογισµό της ΕΕ, παρόλο που, βεβαίως, τα οφέλη 
της ταχείας και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης καταστροφών από πλευράς σωζόµενων 
ανθρώπινων ζωών δεν µπορούν να µετρηθούν µε αποκλειστικά οικονοµικούς όρους. 

Τα µέτρα πρόληψης και ετοιµότητας, όπως καθορίζονται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής 
και στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου2, περιλαµβάνουν στήριξη για κατάρτιση και 
ασκήσεις, ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων και σχέδια συνεργασίας για τον έλεγχο νέων 
προσεγγίσεων µείωσης του κινδύνου καταστροφών. Ανεξάρτητες µελέτες για οργανισµούς, 
συµπεριλαµβανοµένης της Παγκόσµιας Τράπεζας, έδειξαν ότι η απόδοση των επενδύσεων 
σε µέτρα πρόληψης καταστροφών καθορίζεται µεταξύ 400% και 700%.  

2. ΜΕΣΑ  

Η Επιτροπή προτείνει να ανανεωθεί το χρηµατοδοτικό µέσο πολιτικής προστασίας (CPI) 
για την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης σε δραστηριότητες που αφορούν διάφορες πτυχές 
του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, ιδίως µια πιο συναφή και ολοκληρωµένη αντίδραση 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βελτιωµένη ετοιµότητα για την αντιµετώπιση καταστροφών 
και καινοτόµες δράσεις για τη µείωση του κινδύνου καταστροφών. Το µέσο αυτό θα 
χρησιµοποιηθεί επίσης για τη δηµιουργία ευρωπαϊκής ικανότητας για την αντιµετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, µε βάση την εθελοντική συγκέντρωση των πόρων 
πολιτικής προστασίας των κρατών µελών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του 
κόστους µε τη συντονισµένη διαθεσιµότητα πόρων πολιτικής προστασίας. 

Το αναθεωρηµένο CPI θα ενισχύσει περαιτέρω και θα βελτιώσει την ικανότητα διαχείρισης 
καταστροφών από την ΕΕ µε την εφαρµογή προβλέψιµων και προσχεδιασµένων 
συστηµάτων. Τούτο θα επιτευχθεί µε την πιο ολοκληρωµένη συγκέντρωση πληροφοριών για 
τις καταστροφές σε πραγµατικό χρόνο, βελτιωµένη χαρτογράφηση των πόρων πολιτικής 
προστασίας των κρατών µελών και τη συντονισµένη προσέγγιση για τη διευκόλυνση της 
ταχείας αποστολής προσωπικού και υλικού στην περιοχή της καταστροφής. Θα ενισχύσει 
επίσης τις δραστηριότητες ετοιµότητας µε την εστίαση στην ποιότητα της κατάρτισης, τη 
διεύρυνση του πεδίου της κατάρτισης ώστε να συµπεριληφθεί σε αυτήν η πρόληψη και µε 
ασκήσεις κατάρτισης. Θα ενισχύσει επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη µέλη 
για να βελτιώσουν τον σχεδιασµό της διαχείρισης καταστροφών και να αναπτύξουν 
καινοτόµους µηχανισµούς χρηµατοδότησης (όπως η περιφερειακή συγκέντρωση της 
ασφάλισης). 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η ανανέωση του χρηµατοδοτικού µέσου πολιτικής προστασίας (CPI) θα λάβει υπόψη τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τις προτάσεις των φορέων πολιτικής προστασίας όσον 
αφορά τον τρόπο απλούστευσης των διαδικασιών και µηχανισµών χρηµατοδότησης, καθώς 
και την πείρα που αποκτάται µέσω των πρότυπων σχεδίων και των προπαρασκευαστικών 
δράσεων για ταχεία αντίδραση. 

                                                 
2 COM(2009) 82 τελικό και συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 30.11.2009 για ένα κοινοτικό πλαίσιο 

πρόληψης καταστροφών εντός της ΕΕ, και συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 14.11.2008 για την 
ευρωπαϊκή κατάρτιση διαχείρισης των καταστροφών. 



 

EL 12   EL 

Οι δραστηριότητες πολιτικής προστασίας που εφαρµόζουν οι φορείς πολιτικής προστασίας 
των κρατών µελών θα στηριχθούν και θα συµπληρωθούν από δραστηριότητες της ΕΕ, µεταξύ 
άλλων, µε τη διευκόλυνση συντονισµένης δράσης. Τούτο θα λάβει τη µορφή δραστηριοτήτων 
όπως η εθελοντική συγκέντρωση πόρων, κατάρτισης και ανάληψης του κόστους µεταφοράς 
για την παροχή πόρων στους τόπους όπου προκύπτει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Έτσι θα διευκολυνθεί η απλούστευση των διαδικασιών που εφαρµόζονται στο πλαίσιο του 
σηµερινού µέσου και θα εναρµονιστούν οι διοικητικές διαδικασίες, ειδικότερα στον τοµέα 
των επιχορηγήσεων, λαµβανοµένων υπόψη των αρχών της διαφάνειας και της ίσης 
µεταχείρισης. Οι επιλογές που εξετάζονται αφορούν τον τύπο των πράξεων που θα 
ενισχυθούν – κατάρτιση, ασκήσεις που αφορούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στήριξη της 
µεταφοράς για κράτη µέλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σχέδια συνεργασίας για την 
πρόληψη και την ετοιµότητα σε περίπτωση καταστροφών. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 του 
Μέσου Πολιτικής Προστασίας 

από τον οποίο:  

455 εκατ. ευρώ 

Πολιτική προστασία - εσωτερική  245 εκατ. ευρώ 

Πολιτική προστασία – εξωτερική και ευρωπαϊκή ικανότητα 
για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

210 εκατ. ευρώ 
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∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής είναι µια από τις µεγάλες προκλήσεις της ΕΕ και 
των παγκόσµιων εταίρων µας. Η ανάγκη για επείγουσα δράση αντικατοπτρίζεται σαφώς στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στους φιλόδοξους στόχους 20/20/20 της ΕΕ, δηλαδή:  

– να µειώσει τα αέρια του θερµοκηπίου κατά 20% (30% εάν οι συνθήκες είναι 
κατάλληλες), 

– να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 20% µε την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, και 

– να καλύψει το 20% των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Η ανάπτυξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής 
στην αλλαγή του κλίµατος θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα 
δηµιουργήσει νέες, «πράσινες» θέσεις εργασίας, θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα 
εξασφαλίσει οφέλη για την υγεία χάρη στον καθαρότερο αέρα.  

Για να υλοποιηθούν οι στόχοι για το κλίµα και την ενέργεια το 2020 και µετά, θα απαιτηθούν 
συνεχείς προσπάθειες και επενδύσεις. Η ΕΕ έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην 
παρακολούθηση και επιδίωξη αυτών των στόχων. Για παράδειγµα, πρέπει να επιταχυνθούν 
σηµαντικά οι προσπάθειες υλοποίησης του στόχου ενεργειακής απόδοσης 20%, (µε τις 
τρέχουσες εκτιµήσεις προβλέπεται ότι θα επιτευχθεί λιγότερο του 10%), που θα µειώσει κατά 
25% τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου. Η Επιτροπή χαρτογράφησε τις δράσεις που θα 
δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιτύχει µειώσεις των αερίων του θερµοκηπίου κατά 80-
95% µέχρι το 20503. 

Ο προϋπολογισµός της ΕΕ µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της δράσης για 
το κλίµα σε όλους του τοµείς της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως και να ενεργοποιήσει τις 
ειδικές επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την εκπλήρωση των στόχων για το κλίµα και για να 
εξασφαλιστεί προσαρµοστικότητα στο κλίµα. Αυτές οι επενδύσεις αφορούν ευρύ φάσµα 
τεχνολογιών που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
σχετικές υποδοµές, καθώς και επενδύσεις για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή. 

Το κόστος των επενδύσεων µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής, που υπολογίζεται ότι είναι 
της τάξης των 125 δισεκατ. ευρώ ετησίως4, κατά την περίοδο 2014-2020, πρέπει κατ’αρχήν 
να αναληφθεί από ιδιωτικούς επενδυτές, αλλά ο προϋπολογισµός της ΕΕ µπορεί να 
λειτουργήσει ως κίνητρο για εθνικές δαπάνες και να προσφέρει στους ιδιωτικούς επενδυτές 
µακροπρόθεσµη προβλεψιµότητα. Στους πλέον ελπιδοφόρους τοµείς συγκαταλέγονται η 
ανακαίνιση κτιρίων, οι καινοτοµίες στον τοµέα των µεταφορών και η ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, όπως τα ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

                                                 
3 COM(2011) 112 τελικό, Χάρτης πορείας για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050, 8 Μαρτίου 2011. 
4 Με βάση την αξιολόγηση των επιπτώσεων του χάρτη πορείας 2050. 
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Τέτοιες επενδύσεις προσφέρουν τεράστια δυνατότητα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και 
ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ µπορεί να παράσχει ισχυρή 
προστιθέµενη αξία ΕΕ διευκολύνοντας τις επενδύσεις στα κράτη µέλη που διαθέτουν µεν 
υψηλό δυναµικό για οικονοµικά αποτελεσµατικές µειώσεις των εκποµπών, αλλά έχουν 
σχετικά µικρή ικανότητα για επενδύσεις. Οι επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση σ’αυτά τα 
κράτη µέλη θα αυξήσουν επίσης συνολικά την παραγωγικότητα και θα συµβάλουν στην 
επίλυση ζητηµάτων ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακής πενίας. Με τη στήριξη αυτών 
των επενδύσεων, ο προϋπολογισµός της ΕΕ µπορεί να µειώσει σηµαντικά το συνολικό 
κόστος που απορρέει από την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίµα.  

2. ΜΕΣΑ  

2.1. Ενσωµάτωση της δράσης για το κλίµα 

Σήµερα, η δράση για το κλίµα έχει ενταχθεί σε πολλούς τοµείς πολιτικής και εφαρµόζεται 
χάρη σε σειρά µέσων που ενισχύουν τους πολλαπλούς στόχους της ΕΕ, όπως, για 
παράδειγµα, οι πολιτικές για τη βιοποικιλότητα και τον µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος. 
Ήδη σήµερα, ένα µικρό τµήµα του προϋπολογισµού της ΕΕ ενσωµατώνει τη δράση για το 
κλίµα και συµβάλλει έτσι στη µετάβαση της Ευρώπης προς µια κοινωνία χαµηλών εκποµπών 
άνθρακα και ανθεκτική στην αλλαγή του κλίµατος. Η Επιτροπή προτίθεται να αυξήσει το 
ποσοστό σε τουλάχιστον 20%, µε συνεισφορά διαφόρων πολιτικών, µε την προϋπόθεση 
διεξαγωγής εκτίµησης των επιπτώσεων. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να δοθεί η δυνατότητα σε 
άλλα σηµεία του κόσµου να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής, πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά το τµήµα του µελλοντικού 
προϋπολογισµού της ΕΕ που αφορά το κλίµα και να περιλαµβάνει επενδύσεις σε έργα τα 
οποία, αν και δεν θα συνδέονται αποκλειστικά µε το κλίµα, θα δίνουν ωστόσο ισχυρή έµφαση 
σε αυτό. 

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, οι δράσεις µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής και 
προσαρµογής θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε όλα τα σηµαντικά προγράµµατα της ΕΕ. 

• Η πολιτική συνοχής, η ενεργειακή πολιτική και η πολιτική µεταφορών είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικές για το κλίµα. Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, η ισχυρή 
εστίαση στα αποτελέσµατα και η θέσπιση αυστηρών όρων θα εξασφαλίσουν ότι τα 
έργα που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισµό της ΕΕ συµβάλλουν ενεργά στην 
υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για το κλίµα. Οι συµβάσεις εταιρικής σχέσης µε τα 
κράτη µέλη θα χρησιµοποιούνται για να ενθαρρύνεται και να παρακολουθείται η 
πρόοδος που σηµειώνεται στην υλοποίηση των στόχων 20/20/20. Η ολοκληρωµένη 
προσέγγιση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι επενδύσεις είναι «κλιµατικά ελεγµένες». 
Μέσω των επιχειρησιακών προγραµµάτων της σε ολόκληρη την ΕΕ, η πολιτική 
συνοχής µπορεί να διαδραµατίσει ζωτικό ρόλο στην επιτάχυνση των προσπαθειών 
προκειµένου να υλοποιηθεί ο στόχος του 20% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση.  

• Έρευνα και καινοτοµία: η δράση για το κλίµα θα αποτελέσει βασικό πυλώνα του 
µελλοντικού κοινού στρατηγικού πλαισίου για την έρευνα και την καινοτοµία, που 
θα στηρίζει δράσεις µε άµεσες ή έµµεσες θετικές επιπτώσεις για το κλίµα σε τοµείς 
όπως η ενέργεια, η έρευνα υλικών και η βιώσιµη βιοοικονοµία. Το στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών εκτιµά τις ανάγκες της περιόδου 2010-2020 σε 50 
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δισεκατ. ευρώ για την ανάπτυξη τεχνολογίας που θα συµβάλει στην αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής, θα εξασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασµό της ΕΕ και θα 
τονώσει την ανταγωνιστικότητα. Ένα σηµαντικό τµήµα του προϋπολογισµού θα 
πρέπει να επενδυθεί µε χρηµατοπιστωτικά µέσα (δάνειο και συµµετοχή στο 
κεφάλαιο) για να αντιµετωπιστούν οι ελλείψεις της αγοράς σε καινοτόµες 
τεχνολογίες χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών και προσαρµογής5.  

• Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της µεταρρύθµισης της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) θα είναι να δοθεί οικολογικός προσανατολισµός στις άµεσες 
πληρωµές που καταβάλλονται στους γεωργούς. Εκτός από τις απαιτήσεις πολλαπλής 
συµµόρφωσης, το 30% των πληρωµών στους γεωργούς θα εξαρτηθεί από τη 
συµµόρφωση µε ορισµένες ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές οι οποίες θα 
συµβάλουν στην ανάπτυξη γεωργίας πιο φιλικής προς το κλίµα. Με αυτόν τον 
τρόπο, η µεταρρυθµισµένη ΚΓΠ θα συµβάλει σηµαντικά στην υλοποίηση των 
στόχων της ΕΕ για το κλίµα, όσον αφορά τόσο τον µετριασµό της κλιµατικής 
αλλαγής (π.χ. αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους, µείωση των εκποµπών από 
τη χρήση λιπασµάτων) όσο και την προσαρµογή (π.χ. αύξηση της ανθεκτικότητας σε 
επιβλαβείς οργανισµούς, αντιµετώπιση της µικρότερης διαθεσιµότητας υδάτων).  

• Επιπλέον, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα συνδέεται όλο και περισσότερο µε 
τη δράση για το κλίµα. Με την ενσωµάτωση του κλίµατος και του περιβάλλοντος, 
θα δηµιουργηθούν ισχυρά κίνητρα για τους γεωργούς να παρέχουν δηµόσια αγαθά 
της ΕΕ και να εφαρµόζουν πιο αποδοτική τεχνολογία για έναν πιο οικολογικό, 
ανθεκτικό γεωργικό τοµέα, περισσότερο φιλικό προς το κλίµα. 

2.2. Πρόγραµµα LIFE + 

Εκτός από την ενσωµάτωση της δράσης για το κλίµα και στόχων για το περιβάλλον, η 
Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί το πρόγραµµα LIFE+ και να προσαρµοστεί καλύτερα 
στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» περιλαµβάνοντας περισσότερες δράσεις για 
το κλίµα. Το πρόγραµµα LIFE+ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως βάση για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών µεταξύ κρατών µελών και ως καταλύτης για πιο αποτελεσµατικές 
επενδύσεις. Θα επιτρέψει να εφαρµοστεί η δράση για το κλίµα από κάτω προς τα άνω, τόσο 
για την εκπόνηση σχεδίων δηµιουργίας ικανοτήτων σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, όσο και 
για τη στήριξη των ιδιωτικών φορέων, ειδικότερα των ΜΜΕ, οι οποίοι ελέγχουν δοκιµαστικά 
τεχνολογίες προσαρµογής µικρής κλίµακας και χαµηλών εκποµπών.  

Απαιτούνται κεφάλαια εκκίνησης για πρότυπα σχέδια προσαρµογής και µετριασµού 
προκειµένου να εξαχθούν διδάγµατα για τη βελτίωση των πολιτικών και να εξασφαλιστεί η 
περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικής γι’αυτές τις νέες προτεραιότητες της ΕΕ. Το επιµέρους 
πρόγραµµα δράσης για το κλίµα θα επικεντρωθεί σε πρότυπα σχέδια και σε σχέδια επίδειξης 
µικρής κλίµακας. Θα χρησιµοποιηθούν επίσης ολοκληρωµένα σχέδια, παραδείγµατος χάρη, 
για να ενισχυθούν οι στρατηγικές προσαρµογής και από τις δύο πλευρές των συνόρων σε 
περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο από πληµµύρες. 

                                                 
5 Με βάση την εµπειρία από το «πρόγραµµα NER 300», το οποίο αναµένεται να συγκεντρώσει περίπου 

10 δισεκατ. ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων 4 έως 5 δισεκατ. ευρώ από έσοδα από τον πλειστηριασµό 
δικαιωµάτων) την περίοδο 2011-2015 για τη στήριξη έργων δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα και 
έργων επίδειξης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. 
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Το επιµέρους πρόγραµµα δράσης για το κλίµα θα στηρίξει, ειδικότερα, τις προσπάθειες που 
συµβάλλουν στην υλοποίηση των ακόλουθων στόχων: 

(1) Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής: Ενίσχυση για τη µείωση των εκποµπών 
αερίου του θερµοκηπίου. ∆ράσεις για την κατάρτιση πρότυπων σχεδίων, τα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δοκιµή καινοτόµων προσεγγίσεων, µεταξύ 
άλλων, µε τη στήριξη των ΜΜΕ, για τη βελτίωση της βάσης γνώσεων και τη 
διευκόλυνση της εφαρµογής του κεκτηµένου στον τοµέα του κλίµατος. 

(2) Προσαρµογή: Στήριξη προσπαθειών που οδηγούν σε αύξηση της 
προσαρµοστικότητας στην κλιµατική αλλαγή. ∆ράσεις για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης ή της εφαρµογής εθνικών/περιφερειακών/τοπικών στρατηγικών 
προσαρµογής. ∆ράσεις που επιτρέπουν στους φορείς λήψης αποφάσεων να 
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις γνώσεις και τα δεδοµένα σχετικά µε τις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, ιδίως για την προσαρµογή του σχετικού 
προγραµµατισµού. 

(3) ∆ιακυβέρνηση και ευαισθητοποίηση: Στήριξη προσπαθειών που οδηγούν σε 
µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, επικοινωνία, συνεργασία και διάδοση πληροφοριών 
σχετικά µε τη δράση µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής και τη δράση 
προσαρµογής. ∆ράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των 
ενδιαφερόµενων φορέων της ΕΕ, καθώς και την αλλαγή συµπεριφοράς.  

2.3. Η παγκόσµια διάσταση 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας κατέστησε την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής σε διεθνές 
επίπεδο ειδικό στόχο της ΕΕ. Η ΕΕ, ως ο µεγαλύτερος χορηγός βοήθειας του πλανήτη και ως 
πρωτοπόρος στην εφαρµογή µηχανισµών βασιζόµενων στις δυνάµεις της αγοράς, κατέχει 
µοναδική εµπειρογνωσία που µπορεί να µοιραστεί. Οι χρηµατοδοτικές συνεισφορές και η 
συµµετοχή στα διοικητικά όργανα των διεθνών µέσων και ταµείων θα εξασφαλίσουν ότι η 
ΕΕ θα συνεχίσει να είναι σηµαντικός παράγων στη διαµόρφωση της µελλοντικής διεθνούς 
πολιτικής για το κλίµα. Η ΕΕ είναι αποφασισµένη να εκπληρώσει τις διεθνείς δεσµεύσεις 
της όσον αφορά τη χρηµατοδότηση για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.  

Η πολιτική για το κλίµα θα ενσωµατωθεί και κλιµακωθεί στα γεωγραφικά µέσα εξωτερικής 
δράσης µε στόχο να αυξηθεί σηµαντικά η χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του τοµέα εξωτερικής 
δράσης· όσον αφορά τα θεµατικά µέσα του ΜΑΣ, η ΕΕ πρέπει να δαπανά τουλάχιστον το 
25% του προγράµµατος για τα «Παγκόσµια δηµόσια αγαθά» για την κλιµατική αλλαγή και 
τους περιβαλλοντικούς στόχους. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ θα συνεισφέρει επίσης στη 
διεθνή χρηµατοδότηση για το κλίµα που προβλέπεται για τις αναπτυσσόµενες χώρες µέχρι το 
2020 (100 δισεκατ. δολ. ΗΠΑ ετησίως) στις διαπραγµατεύσεις της UNFCCC (Σύµβασης-
πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος).  

Εκτός από την ενσωµάτωση της δράσης για το κλίµα στον προϋπολογισµό εξωτερικής 
δράσης, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόµενο δηµιουργίας ενός µηχανισµού/ταµείου εκτός του 
προϋπολογισµού όπου θα συγκεντρώνονται οι συνεισφορές από τα κράτη µέλη και τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ. 
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

3.1. Ενσωµάτωση της δράσης για το κλίµα 

Η ενσωµάτωση της δράσης αυτής µεγιστοποιεί τις συνέργειες µεταξύ των πολιτικών για το 
κλίµα και άλλων τοµέων, αλλά πρέπει να είναι ορατή και ισχυρή. Θα συνοδεύεται από σαφή 
οριζόντια υποχρέωση εντοπισµού των περιπτώσεων στις οποίες προγράµµατα προωθούν τις 
δράσεις για το κλίµα ή την ενεργειακή απόδοση, ούτως ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να 
καθορίσει το ακριβές ποσό των δαπανών της που αφορούν τη δράση για το κλίµα.  

Προτείνεται να καθοριστούν σαφή σηµεία αναφοράς, κανόνες παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων για όλα τα σχετικά µέσα πολιτικής της ΕΕ. Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι 
απλό και ρεαλιστικό και να στηρίζεται σε δύο πτυχές: 1) κοινές διαδικασίες παρακολούθησης 
για δαπάνες που σχετίζονται µε το κλίµα· και 2) καθορισµός στόχων σε όλους τους σχετικούς 
τοµείς και παρακολούθηση αποτελεσµάτων. 

Η παρακολούθηση δαπανών σχετικών µε το κλίµα θα ενσωµατωθεί στην υπάρχουσα 
µεθοδολογία για τη µέτρηση των επιδόσεων που χρησιµοποιείται για τα προγράµµατα της 
ΕΕ. Όλα τα σχετικά µέσα θα περιλαµβάνουν ειδικό στόχο σχετικό µε το κλίµα, συνοδευόµενο 
από δείκτη αποτελεσµάτων.  

Όλες οι δαπάνες θα κατατάσσονται σε µια από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: δαπάνες που 
αφορούν µόνο το κλίµα (100%), δαπάνες που αφορούν κατά σηµαντικό βαθµό το κλίµα 
(40%), και δαπάνες που δεν αφορούν το κλίµα (0%). Αυτός ο διαχωρισµός στηρίζεται σε 
µέθοδο που καθόρισε ο ΟΟΣΑ («δείκτες του Ρίο»), αλλά δεν αποκλείει τη χρήση 
ακριβέστερων µεθόδων σε τοµείς πολιτικής, όπου αυτές υπάρχουν. 

Η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων θα εξασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα των 
προσπαθειών για να ληφθεί υπόψη η δράση για το κλίµα κατά τον επόµενο κύκλο του 
προϋπολογισµού. Θα συµβάλει επίσης στη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας διαφόρων 
προγραµµάτων δαπανών και των προϋποθέσεων που τα συνοδεύουν.  

3.2. LIFE+ 

Η Επιτροπή διαχειρίζεται το τρέχον πρόγραµµα LIFE + υπό άµεση κεντρική διαχείριση. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι το µελλοντικό πρόγραµµα θα πρέπει να παραµείνει υπό κεντρική 
διαχείριση, αλλά ότι τα διαχειριστικά καθήκοντα θα µπορούσαν να ανατεθούν, σε µεγάλο 
βαθµό, σε υπάρχοντα εκτελεστικό οργανισµό. Οι προϋποθέσεις και οι όροι ανάθεσης θα 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη να διατηρήσει η Επιτροπή ισχυρούς δεσµούς 
πολιτικής όσον αφορά τα ολοκληρωµένα σχέδια. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. Τα κεφάλαια για την ενσωµάτωση της δράσης που 
συµπεριλαµβάνονται στις χορηγήσεις του προϋπολογισµού για τοµεακά χρηµατοδοτικά µέσα 
αποκλείονται. 

Πρόγραµµα LIFE + (επί µέρους πρόγραµµα για το 
κλίµα) 800 εκατ. ευρώ 
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ MME 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

H προώθηση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας της ΕΕ, ιδίως των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και η συµβολή στην προσαρµογή των παραγωγικών διαδικασιών και 
υπηρεσιών σε µια κλιµατικά ανθεκτική και ενεργειακά αποδοτική οικονοµία χαµηλών 
εκποµπών άνθρακα αποτελούν βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ΕΕ 
εργάζεται για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και τη στήριξη της ανάπτυξης 
µιας ισχυρής και διαφοροποιηµένης βιοµηχανικής βάσης ικανής να ασκεί ανταγωνισµό σε 
παγκόσµια κλίµακα. 

Ιδιαίτερη προσπάθεια απαιτείται για την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ 
αποτελούν µείζονα πηγή οικονοµικής ανάπτυξης και δηµιουργίας απασχόλησης στην ΕΕ, 
καθώς σε αυτές αντιστοιχεί περισσότερο από το 67% των θέσεων απασχόλησης στον 
ιδιωτικό τοµέα και περισσότερο από το 58% του συνολικού κύκλου εργασιών στην ΕΕ. Η 
δηµιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν την άνθηση των ΜΜΕ αποτελεί µέρος της 
στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, όπως περιγράφεται στην 
εµβληµατική ανακοίνωση για τη βιοµηχανική πολιτική στο πλαίσιο της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»6. 

Η ΕΕ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αποδέσµευση του αναπτυξιακού δυναµικού των 
ΜΜΕ, µεταξύ άλλων µε την στοχοθετηµένη χρήση του προϋπολογισµού της ΕΕ. Οι 
δραστηριότητες στον τοµέα αυτόν εστιάζονται στην αντιµετώπιση καθοριστικών αδυναµιών 
της αγοράς που περιορίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ, π.χ. σε σχέση µε την πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση, και στη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης από µέρους των ΜΜΕ του 
τεράστιου δυναµικού που προσφέρει η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. 

Η στρατηγική και καινοτόµος χρήση του προϋπολογισµού της ΕΕ θα συµβάλει σηµαντικά 
στις προσπάθειες αυτές. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ θα χρησιµοποιηθεί ως µοχλός για να 
εξασφαλιστεί η πολυπόθητη χρηµατοδότηση µε κεφάλαια και δάνεια µε τη χρήση 
καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών µέσων και για να στηριχθεί ένα ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων για την προώθηση της ανάπτυξης ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από κοινού, 
οι δραστηριότητες αυτές θα δώσουν σηµαντική ώθηση στις ΜΜΕ. 

2. ΜΕΣΑ  

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ θα εστιάζεται 
στην προώθηση δραστηριοτήτων που ευνοούν τις ΜΜΕ σε ολόκληρο το φάσµα των 
πολιτικών και των προγραµµάτων δαπανών της ΕΕ, καθώς και στην παροχή αποκλειστικής 
στήριξης και υπηρεσιών που αντικατοπτρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΜΜΕ σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

                                                 
6 COM (2010) 614. 
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2.1. Προώθηση της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας και των ΜΜΕ 

Είναι θεµελιώδες να ληφθούν υπόψη τα ειδικά συµφέροντα και περιστάσεις των ΜΜΕ κατά 
τον σχεδιασµό όλων των πολιτικών και προγραµµάτων χρηµατοδότησης της ΕΕ.  

Συγκεκριµένα, το µελλοντικό δηµοσιονοµικό πλαίσιο θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει 
τη συµµετοχή µικρών επιχειρήσεων σε προγράµµατα χρηµατοδότησης, π.χ. απλουστεύοντας 
του κανόνες, µειώνοντας το κόστος συµµετοχής, επιταχύνοντας τις διαδικασίες ανάθεσης και 
παρέχοντας µια µονοαπευθυντική θυρίδα µε σκοπό να γίνει ευκολότερη η ζωή των 
δικαιούχων χρηµατοδότησης από την ΕΕ. 

2.2. Ένα ειδικό πρόγραµµα για τη βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ 

Εκτός από την προώθηση των συµφερόντων των ΜΜΕ και τα µέτρα που λαµβάνονται για 
την ενίσχυση του συντονισµού και την απλούστευση των προγραµµάτων χρηµατοδότησης, ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ θα παρέχει επίσης στοχοθετηµένη χρηµατοδοτική στήριξη σε ΜΜΕ. 
Η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός ειδικού «Προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα 
και τις ΜΜΕ» που θα διαδεχθεί εκείνο το µέρος του τρέχοντος «Προγράµµατος πλαισίου 
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας» το οποίο δεν καλύπτει την καινοτοµία. Η κάθε είδους 
στήριξη για έρευνα και ανάπτυξη προς ΜΜΕ (περιλαµβανοµένου του µέρους του ΠΠΑΚ που 
καλύπτει την καινοτοµία) θα ενταχθεί στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτοµία. Το «Πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ» θα εστιάζεται κυρίως 
σε µέτρα προώθησης πιο δυναµικών και διεθνώς ανταγωνιστικών ΜΜΕ. Τα µέτρα αυτά θα 
περιλαµβάνουν :  

2.2.1. Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση: χρηµατοοικονοµικά µέσα για την ανάπτυξη 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα για την ανάπτυξη θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
χρηµατοδότηση µέσα από τη χρήση καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Τα µέσα αυτά 
θα αξιοποιούν στο έπακρο τις νέες πλατφόρµες κεφαλαίων και χρέους ώστε να παρέχονται 
τόσο κεφαλαιακές διευκολύνσεις όσο και δανειακές εγγυήσεις. Χρηµατοοικονοµικά µέσα για 
επενδύσεις έναρξης δραστηριοτήτων και ανάπτυξης, ιδίως επιχειρηµατικά κεφάλαια, θα 
παρέχονται και βάσει του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου για έρευνα και ανάπτυξη σε 
καινοτόµες εταιρείες και ΜΜΕ. Τα µέσα του «προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και 
τις ΜΜΕ» περιλαµβάνουν: 

(1) Μια κεφαλαιακή διευκόλυνση για επενδύσεις έναρξης δραστηριοτήτων και φάσης 
ανάπτυξης, που θα παρέχει σε ΜΜΕ επιστρεπτέα κεφαλαιακή χρηµατοδότηση υπό 
εµπορικούς όρους κυρίως υπό µορφή επιχειρηµατικών κεφαλαίων (ΕΚ) µέσω 
ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Προβλέπονται δύο µέτρα: 

– Επενδύσεις σε ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων µε διεθνικές 
δραστηριότητες εντός της ΕΕ τα οποία εστιάζονται σε επενδύσεις σε 
επιχειρήσεις µε αναπτυξιακό δυναµικό, στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη µιας 
αγοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων που θα καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ. 

– Ένα «ταµείο χαρτοφυλακίου» (ή «ευρωπαϊκό ταµείο») που θα επενδύει 
διεθνικά σε ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων τα οποία µε τη σειρά τους θα 
επενδύουν σε επιχειρήσεις, ιδίως κατά την φάση επέκτασής τους στη διεθνή 
αγορά. 
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(2) Μια δανειακή διευκόλυνση, που θα παρέχει ρυθµίσεις επιµερισµού άµεσων ή 
άλλων κινδύνων µε ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς για την κάλυψη 
δανείων προς ΜΜΕ. Η διευκόλυνση θα παράγει µεγάλη µόχλευση και θα παρέχει 
διασυνοριακή ή πολυκρατική δανειοδότηση που δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί 
εύκολα µε µηχανισµούς εθνικού επιπέδου.  

Για να εξασφαλιστεί η συµπληρωµατικότητα, οι δραστηριότητες αυτές θα συντονίζονται 
στενά µε τα είδη δράσης που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής µε 
επιµερισµένη διαχείριση. 

2.2.2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της διατηρησιµότητας της βιοµηχανίας 
της ΕΕ 

Αυτό το σκέλος του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ θα στηρίζει τις 
εξής δράσεις: 

• ∆ραστηριότητες για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας: Η 
δράση της ΕΕ στον τοµέα αυτόν θα εστιάζεται στη στήριξη της συνεκτικότητας και 
της συνέπειας στην εφαρµογή, καθώς και στην ενηµερωµένη χάραξη πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριµένα, θα βελτιώσει το οικονοµικό και κανονιστικό 
περιβάλλον µε τον καθορισµό µεγεθών αναφορά, την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και την ανάληψη τοµεακών πρωτοβουλιών.  

• Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ και προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους 
σύµφωνα µε τους στόχους της Νοµοθετικής πράξης για τις µικρές επιχειρήσεις 
(ΝΠΜΕ). Οι δράσεις της ΕΕ θα περιλαµβάνουν την ενίσχυση της χρήσης της αρχής 
«σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα» κατά τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και 
κρατών µελών, τον εντοπισµό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που θα 
συνεισφέρει στην εφαρµογή της ΝΠΜΕ, τη διατήρηση ενός ενιαίου σηµείου 
πρόσβασης για τις πολιτικές της ΕΕ (Πύλη για τις µικρές επιχειρήσεις) και την 
παροχή στήριξης σε ΜΜΕ ώστε να εκµεταλλευθούν το δυναµικό της ενιαίας 
αγοράς. 

• Τουρισµός: Τα µέτρα της ΕΕ για τον τουρισµό θα εστιάζονται, µεταξύ άλλων, στην 
παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά µε τις τάσεις που αναπτύσσονται στην 
τουριστική ζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο· στην ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας στον 
τουριστικό κλάδο και στην προώθηση της υιοθέτησης ΤΠΕ από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις· στην καταπολέµηση του εποχικού χαρακτήρα του τουρισµού· στην 
προώθηση βιώσιµων τουριστικών προϊόντων και προορισµών· στην εφαρµογή ενός 
πλαισίου δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους εργαζοµένους και τους εργοδότες του 
τοµέα· στη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τη δηµιουργία 
εταιρικών σχέσεων. Βασιζόµενα στις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας, τα 
µέτρα της ΕΕ για τον τουρισµό θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία µεταξύ κρατών 
µελών συµβάλλοντας στη διαφοροποίηση της διεθνικής τουριστικής προσφοράς, 
συντονίζοντας τις εθνικές προσπάθειες για την αύξηση της προβολής της Ευρώπης 
σε τρίτες αγορές και προωθώντας από κοινού αναδυόµενους, µη παραδοσιακούς 
ευρωπαϊκούς προορισµούς. 

• Νέες επιχειρηµατικές ιδέες για βιώσιµα αγαθά σχεδιασµένα µε βάση τις 
επιθυµίες των χρηστών: Η πρωτοβουλία αυτή θα εστιάζεται στην εµπορική χρήση 
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σχετικών ιδεών και εννοιών στους τοµείς της υφαντουργίας, της υπόδησης, των 
αθλητικών ειδών και άλλων καταναλωτικών αγαθών.  

2.2.3. Πρόσβαση στις αγορές 

Στις δραστηριότητες αυτές συγκαταλέγονται οι εξής: 

• Παροχή υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων αναπτυξιακού προσανατολισµού 
µέσω του Enterprise Europe Network: Ως µονοαπευθυντική θυρίδα για τις ΜΜΕ, 
το δίκτυο αυτό που διαθέτει 600 οργανισµούς-εταίρους σε 49 χώρες θα συνεχίσει να 
παρέχει ολοκληρωµένες και διεξοδικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ, όπως: 

– πληροφορίες και συµβουλευτικές υπηρεσίες για θέµατα ΕΕ, 

– διευκόλυνση για διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις µε τη διαχείριση µιας βάσης 
δεδοµένων συνεργασίας µε 13.000 αιτήσεις και προσφορές συνεργασίας, 

– υπηρεσίες διεθνοποίησης εντός της ΕΕ που οδηγούν σε 2.500 συµφωνίες 
εταιρικής σχέσης για θέµατα συνεργασίας, τεχνολογίας και Ε&A, ετησίως,  

– πληροφόρηση ΜΜΕ σχετικά µε τη νοµοθεσία της ΕΕ και προώθηση 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της ΕΕ, περιλαµβανοµένου του Κοινού 
Στρατηγικού Πλαισίου για την έρευνα και την καινοτοµία,  

– παροχή αµφίδροµου διαύλου επικοινωνίας µεταξύ ΜΜΕ και Επιτροπής στον 
οποίο έχουν συµµετάσχει περί τις 10.000 ΜΜΕ,  

– υποστήριξη της βελτίωσης των χρηµατοοικονοµικών γνώσεων των ΜΜΕ, και  

– πρόσβαση ΜΜΕ σε εµπειρογνωµοσύνη σε θέµατα ενεργειακής απόδοσης, 
κλίµατος και περιβάλλοντος. 

• Επιχειρηµατική στήριξη ΜΜΕ σε αγορές εκτός ΕΕ: Για να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε αγορές τρίτων χωρών επιτυχώς, οι ΜΜΕ πρέπει να διαθέτουν τις 
κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο της 
εκάστοτε τρίτης χώρας. Οι προτεινόµενες δραστηριότητες στον εν λόγω τοµέα 
περιλαµβάνουν τη σύγκριση της ζήτησης υπηρεσιών µε την τρέχουσα προσφορά, τη 
δηµιουργία επιγραµµικής πύλης και, κατά περίπτωση, τη σύσταση ή/και τη συνέχιση 
της στήριξης Κέντρων ΜΜΕ της ΕΕ, σε συνεργασία µε τις τοπικές ευρωπαϊκές και 
εθνικές επιχειρηµατικές οργανώσεις. Τα Κέντρα ΜΜΕ της ΕΕ θα παρέχουν 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες στήριξης σε ΜΜΕ που αναπτύσσουν δραστηριότητες 
εκτός ΕΕ. 

• ∆ιεθνής βιοµηχανική συνεργασία: Οι δραστηριότητες αυτές θα αποσκοπούν στη 
µείωση των διαφορών κανονιστικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µεταξύ της 
ΕΕ και των κυριότερων εµπορικών της εταίρων και των χωρών της «ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας» µε την ανάπτυξη κανονιστικού διαλόγου µεταξύ κυβερνήσεων, 
µε διαλόγους µεταξύ επιχειρήσεων και «άµεσες δράσεις» µε τρίτες χώρες, όπως 
θεµατικές ηµερίδες και διασκέψεις. 
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2.2.4. Προώθηση της επιχειρηµατικότητας 

Οι δραστηριότητες στον τοµέα αυτόν θα περιλαµβάνουν την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών και την ανάπτυξη επιχειρηµατικών δεξιοτήτων και συµπεριφοράς, ιδίως σε 
νέους επιχειρηµατίες, νεαρά άτοµα και γυναίκες. Όλες οι δραστηριότητες θα έχουν έντονη 
ευρωπαϊκή διάσταση.  

Το πρόγραµµα ανταλλαγών «Erasmus για επιχειρηµατίες» προσφέρει σε νέους ή επίδοξους 
επιχειρηµατίες τη δυνατότητα να συνεργασθούν µέχρι ένα εξάµηνο µε πεπειραµένο 
επιχειρηµατία από άλλο κράτος µέλος. Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας 
αποβλέπει στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας και στη στήριξη της διεθνοποίησης και 
της ανταγωνιστικότητας πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η διαχείριση του νέου «προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ» θα ανατεθεί 
σε µεγάλο βαθµό σε εξωτερικούς φορείς, ιδίως στον όµιλο της ΕΤΕ για τα 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα για την ανάπτυξη» και τον Εκτελεστικό Οργανισµό για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (ΕΟΑΚ) (και τον διάδοχό του) για άλλες 
δραστηριότητες που συνδέονται µε τις ΜΜΕ. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-
2020 

Όλα τα αριθµητικά στοιχεία παρέχονται σε σταθερές τιµές 2011 

Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και MME» 2,4 δισεκατ. ευρώ 
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ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της εσωτερικής αγοράς είναι η τελωνειακή ένωση. 
Επιτρέπει στην εσωτερική αγορά άνευ συνόρων να λειτουργεί όταν εξασφαλίζεται ότι αγαθά 
καταγωγής τρίτων χωρών είναι συµβατά µε τους συµφωνηθέντες κανόνες κατά την είσοδο ή 
θέση σε κυκλοφορία, οπότε και µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της εσωτερικής 
αγοράς. Η τελωνειακή ένωση είναι επίσης το επιχειρησιακό όπλο της κοινής εµπορικής 
πολιτικής, µε την εφαρµογή διµερών και πολυµερών εµπορικών συµφωνιών, την είσπραξη 
δασµών, την εφαρµογή εµπορικών µέτρων (όπως των κανόνων καταγωγής), εµπορικών 
αποκλεισµών (εµπάργκο) και άλλων περιορισµών.  

Επιπλέον, τα τελωνεία αναλαµβάνουν όλο και περισσότερο προστατευτικό ρόλο, όπως το να 
προστατεύουν την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασµού, η καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
και της διεθνούς εγκληµατικότητας (π.χ. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών και παράνοµη διακίνηση όπλων) και η 
επιβολή δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα. Συµβάλλει στην επίτευξη 
ισότιµων όρων ανταγωνισµού εξασφαλίζοντας ότι τα εισαγόµενα αγαθά τηρούν τα ίδια 
τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας µε τα αγαθά της ΕΕ. 

Οι διεθνείς εµπορικές συναλλαγές αναπτύσσονται σταθερά και οι αποτελεσµατικές 
διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής είναι ζωτικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας της ΕΕ. Παράλληλα, αυξάνονται οι κίνδυνοι ασφάλειας και προστασίας. Ως εκ 
τούτου, η ΕΕ αντιµετωπίζει διπλή πρόκληση η οποία θα διαµορφώσει τις προτεραιότητές της 
για το µέλλον: να διευκολύνει τη ροή αγαθών για νόµιµους επιχειρηµατίες, ενώ παράλληλα 
να προστατεύει τους πολίτες από κινδύνους που απειλούν την προστασία και την ασφάλειά 
τους. 

Οι εθνικοί τελωνειακοί υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την οµαλή λειτουργία της τελωνειακής 
ένωσης σε καθηµερινή βάση. Τούτο απαιτεί εντατική επιχειρησιακή δικτύωση µεταξύ 
τελωνειακών διοικήσεων, µεταξύ άλλων, µε τεχνολογία αιχµής και συστήµατα ΤΠ τα οποία 
τους επιτρέπουν να ενεργούν ως ενιαία τελωνειακή διοίκηση παγκόσµιου κύρους. Η 
χρηµατοδότηση ορισµένων δράσεων µέσω του προϋπολογισµού της ΕΕ, και όχι µέσω 
χωριστών εθνικών προγραµµάτων, θεωρείται λογικότερη από οικονοµικής πλευράς. Για τον 
λόγο αυτό, ένα πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ – το πρόγραµµα τελωνειακής 
συνεργασίας – ενισχύει αυτή τη δικτύωση και συνεργασία µε διάφορους πρακτικούς 
τρόπους.  

Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ αντιµετωπίζουν πολλά φορολογικά εµπόδια όταν 
αναλαµβάνουν διασυνοριακές δραστηριότητες. Αυτά τα εµπόδια οφείλονται στην κατάτµηση 
και στον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο διεκπεραιώνονται οι ίδιες συναλλαγές σε 
διαφορετικά κράτη µέλη. Για τον λόγο αυτό, η άρση αυτών των εµποδίων και η επιδίωξη 
µεγαλύτερου φορολογικού συντονισµού µεταξύ κρατών µελών – µε τον πλήρη σεβασµό των 
αρµοδιοτήτων των κρατών µελών σ’αυτόν τον τοµέα – είναι µια από τις µεγαλύτερες 
προτεραιότητες για την ενίσχυση και την εµβάθυνση της ενιαίας αγοράς.  

Η φορολογική απάτη ήταν και εξακολουθεί να είναι σοβαρό πρόβληµα για την ΕΕ και τα 
κράτη µέλη, πόσο µάλλον σε µια εποχή κατά την οποία η δηµοσιονοµική πειθαρχία είναι 
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πρωταρχικής σηµασίας. Η καταπολέµηση της φορολογικής απάτης στο εσωτερικό της ενιαίας 
αγοράς βρίσκεται εποµένως σε κεντρική θέση στην ατζέντα της φορολογικής πολιτικής της 
ΕΕ. Για την καταπολέµηση της απάτης εντός της ενιαίας αγοράς, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν αυστηρές ρυθµίσεις διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των φορολογικών 
διοικήσεων των κρατών µελών και να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική ανταλλαγή 
πληροφοριών για τις συναλλαγές, τις επιχειρήσεις ή τα συστήµατα αντιµετώπισης της 
απάτης. Για παράδειγµα, η καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ και των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης διευκολύνεται σηµαντικά µε συστήµατα που επιτρέπουν την ταχεία 
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ διοικήσεων. 

Η ΕΕ έχει αναντικατάστατο ρόλο βοηθώντας τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τα αναγκαία 
συστήµατα και τις διαδικασίες για αποτελεσµατική διασυνοριακή συνεργασία. Ειδικότερα, το 
πρόγραµµα συνεργασίας Fiscalis παίζει κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση αυτής της 
συνεργασίας και, ως εκ τούτου, εισφέρει προστιθέµενη αξία στις προσπάθειες των ιδίων των 
κρατών µελών σ’αυτόν τον τοµέα. 

2. ΜΕΣΑ 

Η Επιτροπή προτείνει µια νέα γενεά προγραµµάτων για τα τελωνεία («Τελωνεία 2020») και 
τη φορολογία («Fiscalis 2020»).  

Και τα δύο προγράµµατα θα συµβάλουν στη στήριξη και την ενίσχυση της εσωτερικής 
αγοράς κατά την προσεχή δεκαετία. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα ωφεληθούν από τη 
δηµιουργία ενός πιο αποτελεσµατικού και ασφαλούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε την 
εξασφάλιση ασφάλειας και προστασίας για τους πολίτες και µε την αποτελεσµατικότερη και 
αποδοτικότερη εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής για τις κυβερνήσεις.  

Αυτά τα προγράµµατα θα βοηθήσουν τις φορολογικές και τελωνειακές διοικήσεις των 
κρατών µελών να συνεργάζονται πιο αποτελεσµατικά, υποστηριζόµενες από σύγχρονα και 
αποδοτικά συστήµατα ανταλλαγής πληροφοριών για τη διευκόλυνση του νόµιµου εµπορίου 
και την παράλληλη καταπολέµηση δόλιων δραστηριοτήτων. Αυτές οι πανευρωπαϊκές 
διευκολύνσεις µπορούν να παρέχονται πιο αποτελεσµατικά και οικονοµικά σε επίπεδο ΕΕ. 
Για παράδειγµα, η διαθεσιµότητα ενός πανευρωπαϊκού ασφαλούς διευρωπαϊκού δικτύου 
υπολογιστών που διασυνδέει τα τελωνεία και τις φορολογικές διοικήσεις εξασφαλίζει 
ετησίως οικονοµίες 35 εκατ. ευρώ για τα κράτη µέλη, ενώ κοστίζει µόνο 11 εκατ. ευρώ σε 
κεντρικό επίπεδο ΕΕ. 

Τα προγράµµατα θα στηρίξουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

• διευρωπαϊκά συστήµατα ΤΠ για την ανταλλαγή δεδοµένων και διαδικασιών 
µεταξύ εθνικών τελωνειακών και φορολογικών αρχών µε διαλειτουργικές εφαρµογές 
ΤΠ που επιτρέπουν στις διοικήσεις να συνεργάζονται και να ενεργούν «ως ένας 
φορέας» και προωθούν περαιτέρω την ηλεκτρονική διοίκηση για τις επιχειρήσεις και 
τους πολίτες· 

• ενισχυµένα ανθρώπινα δίκτυα και ανάπτυξη αρµοδιοτήτων για να ενισχυθούν η 
πρακτική συνεργασία, η ανταλλαγή γνώσεων και η επισήµανση και διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών και κατάρτισης µεταξύ εθνικών τελωνειακών υπαλλήλων, 
εθνικών φορολογικών υπαλλήλων και εµπορικών αντιπροσώπων· 
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• δηµιουργία ικανότητας υποδοµής για τη συγχρηµατοδότηση της αγοράς ειδικού 
λειτουργικού εξοπλισµού που απαιτείται για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων και 
καθηκόντων επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, προς το συµφέρον όλων των 
κρατών µελών. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Τα προγράµµατα Τελωνεία και Fiscalis εφαρµόζονται σε βάση προτεραιότητας. 
Καταρτίζονται προγράµµατα εργασίας – µαζί µε τους ενδιαφεροµένους – που προσδιορίζουν 
τις προτεραιότητες για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι νοµικές βάσεις αυτών των 
προγραµµάτων θα επαναπροσδιοριστούν για να µεταφερθούν από τα ετήσια στα πολυετή 
προγράµµατα εργασίας και για να απλουστευθούν οι σηµερινές ρυθµίσεις. 

Η άµεση κεντρική διαχείριση που εφαρµόζεται επί του παρόντος θα διατηρηθεί και θα 
προσαρµοστεί πλήρως στα δύο προγράµµατα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη 
δυνατή αποδοτικότητα από πλευράς στήριξης της καθηµερινής διαχείρισης σε επίπεδο 
Επιτροπής και σε εθνικό επίπεδο και για να εξασφαλιστεί καλύτερη κατανόηση των κανόνων 
εφαρµογής από όλους τους ενδιαφερόµενους.  

Οι συµβάσεις προµηθειών, που αντιστοιχούν στο µεγαλύτερο τµήµα του προϋπολογισµού 
των προγραµµάτων, θα εκτελούνται κυρίως από την Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες της 
ΕΕ και µε τη χρήση κοινών κανόνων διασφάλισης της ποιότητας και αποδοχής.  

Και τα δύο προγράµµατα έχουν καταρτιστεί κατά τρόπο που να επιτρέπει στην ΕΕ να 
αντιδρά καταλλήλως και γρήγορα σε ταχέως εξελισσόµενες καταστάσεις. Η ύπαρξη 
κατάλληλα προσαρµοσµένων εργαλείων στη διάθεση των προγραµµάτων, καθώς και ενός 
ευέλικτου µηχανισµού για την υποβολή προτάσεων θα επιτρέψει την αποτελεσµατική 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων του προγράµµατος. 

Είναι σηµαντικό να εφαρµοστούν περισσότερο εναλλακτικές µέθοδοι χρηµατοδότησης που 
θα καλύπτουν το κόστος συµµετοχής και τα οργανωτικά έξοδα. Η Επιτροπή θα 
αντικαταστήσει (τουλάχιστον εν µέρει) την τρέχουσα εφαρµογή των πραγµατικών δαπανών 
µε την πληρωµή κατ’αποκοπή ποσών. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 

Για τα τελωνεία 2020 και το Fiscalis 2020 

690 εκατ. ευρώ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ είναι να µειωθούν οι σηµαντικές 
οικονοµικές, κοινωνικές και εδαφικές διαφορές που υπάρχουν ακόµη µεταξύ περιφερειών της 
Ευρώπης. Η έλλειψη αντίδρασης για τη µείωση αυτών των διαφορών θα υπονοµεύσει 
ορισµένους από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ, όπως την ενιαία αγορά της και το 
νόµισµά της, το ευρώ. 

Η πολιτική συνοχής µπορεί επίσης να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι καλά στοχοθετηµένες 
δαπάνες της πολιτικής συνοχής µπορούν να προσφέρουν πραγµατική προστιθέµενη αξία, 
τονώνοντας την ανάπτυξη και δηµιουργώντας θέσεις εργασίας σε περιφέρειες της Ευρώπης. 
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της 5ης έκθεσης συνοχής7, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί 
µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα και στην ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία µε την πιο 
συστηµατική σύνδεση της πολιτικής συνοχής µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». 

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζεται 
και εφαρµόζεται η πολιτική συνοχής. Η χρηµατοδότηση θα εστιαστεί σε µικρότερο αριθµό 
προτεραιοτήτων, η πρόοδος στην υλοποίηση των συµφωνηµένων στόχων θα 
παρακολουθείται στενότερα και θα θεσπιστούν αυστηροί όροι στις συµβάσεις εταιρικής 
σχέσης µε τα κράτη µέλη. Τούτο θα επιτρέψει στην πολιτική συνοχής της ΕΕ να συνεισφέρει 
όσο το δυνατό περισσότερο στην οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και στη 
δηµιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. 

2. ΜΕΣΑ  

2.1. Ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο 

Η Επιτροπή προτείνει να συµπεριληφθούν το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, 
το οποίο θα καλύπτει επίσης το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας. Έτσι θα εξασφαλιστούν µεγαλύτερη συνοχή 
µεταξύ των πηγών χρηµατοδότησης και µεγαλύτερη εστίαση στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020».  

2.2. Μεγαλύτερη εστίαση στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των δαπανών συνοχής, η χρηµατοδότηση στο µέλλον 
θα επικεντρωθεί σε µικρό αριθµό στόχων που συνδέονται µε τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

                                                 
7 COM(2010) 642. 
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Η χρηµατοδότηση συνοχής θα συνεχίσει να συγκεντρώνεται στις λιγότερο αναπτυγµένες 
περιφέρειες και κράτη µέλη. Εντούτοις, λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν ορισµένα 
κράτη µέλη κατά την απορρόφηση της διαρθρωτικής χρηµατοδότησης και την άντληση της 
αναγκαίας συγχρηµατοδότησης, η χορήγηση συνοχής θα καθοριστεί στο 2,5% του ΑΕΕ. 

Θα εισαχθεί µια νέα κατηγορία περιφερειών - «περιφέρειες µετάβασης» - που θα 
αντικαταστήσει το τρέχον σύστηµα σταδιακής εισαγωγής και σταδιακής κατάργησης. Αυτή η 
κατηγορία θα περιλαµβάνει όλες τις περιφέρειες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ µεταξύ 75% και 90% 
του µέσου όρου της ΕΕ-27, και ειδικότερα: 

• Περιφέρειες που είναι σήµερα επιλέξιµες στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης, αλλά το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οποίων έχει αυξηθεί σε πάνω από το 75% του µέσου όρου της 
ΕΕ-27. Ως ένα δίκτυ ασφαλείας, αυτές οι περιφέρειες θα διατηρήσουν τα δύο τρίτα της 
σηµερινής τους χορήγησης· και 

• Περιφέρειες οι οποίες – µολονότι δεν είναι επί του παρόντος επιλέξιµες στο πλαίσιο του 
στόχου σύγκλισης – έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ µεταξύ 75% και 90% του µέσου όρου της 
ΕΕ-27. Το επίπεδο της στήριξης θα εξαρτηθεί από το επίπεδο του ΑΕΠ, ούτως ώστε οι 
περιφέρειες µε ΑΕΠ κοντά στο 90% του µέσου όρου της ΕΕ θα λαµβάνουν ένταση 
βοήθειας παρόµοια µε εκείνη των πιο αναπτυγµένων περιφερειών.  

Οι περιφέρειες ανταγωνιστικότητας µε ΑΕΠ πάνω από το 90% του µέσου όρου της ΕΕ θα 
εξακολουθήσουν να λαµβάνουν στήριξη από την πολιτική συνοχής για περιορισµένο αριθµό 
προτεραιοτήτων. 

Οι περιφέρειες µετάβασης και οι περιφέρειες ανταγωνιστικότητας θα κληθούν να 
αφιερώσουν τη συνολική χορήγηση της χρηµατοδότησης συνοχής (εκτός για το ΕΚΤ) κυρίως 
στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ και στην καινοτοµία. Σε αυτές τις περιφέρειες, οι επενδύσεις σε ενεργειακή 
απόδοση και σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα είναι τουλάχιστον 20%. Οι περιφέρειες 
σύγκλισης θα είναι σε θέση να αφιερώσουν τη χορήγησή τους σε µεγαλύτερο αριθµό στόχων 
που αντανακλούν το ευρύτερο φάσµα των αναπτυξιακών αναγκών τους. 

Τέλος, η εδαφική συνεργασία θα εξακολουθήσει να παίζει το ρόλο της βοηθώντας τις 
περιφέρειες να αντιµετωπίζουν τα µειονεκτήµατα της θέσης τους στα εσωτερικά ή εξωτερικά 
σύνορα, συµβάλλοντας στην εφαρµογή µιας φιλόδοξης πολιτικής γειτονίας και επιλύοντας 
κοινά διασυνοριακά και διακρατικά προβλήµατα. 

Τα µέσα συνοχής θα χρησιµοποιηθούν για την επιδίωξη χωριστών αλλά συµπληρωµατικών 
στόχων: 

• Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να ενισχύσει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση διορθώνοντας τις ανισορροπίες µεταξύ των περιφερειών της. Το ΕΤΠΑ ενισχύει την 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη µε τη συγχρηµατοδότηση επενδύσεων σε έρευνα και 
ανάπτυξη και την καινοτοµία, την κλιµατική αλλαγή και το περιβάλλον, τη στήριξη στις 
ΜΜΕ, τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, τις υποδοµές τηλεπικοινωνιών, 
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ενέργειας και µεταφορών, την υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υποδοµές, καθώς και 
τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη.  

Αντίθετα µε την τρέχουσα περίοδο, όλοι αυτοί οι τύποι επενδύσεων θα µπορούν, στο µέλλον, 
να χρηµατοδοτούνται όχι µόνο µε επιχορηγήσεις, αλλά και µε χρηµατοπιστωτικά µέσα 
(κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, ταµεία τοπικής ανάπτυξης, κλπ.).  

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου είναι να ενισχύσει την οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή προωθώντας την απασχόληση, τις επενδύσεις σε δεξιότητες, την 
εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέµηση της 
φτώχειας, καθώς και τη βελτίωση της θεσµικής ικανότητας και της αποτελεσµατικής 
δηµόσιας διοίκησης. 

Θα καθοριστούν κατώτατα όρια για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για κάθε κατηγορία 
περιφερειών (25% για τις περιφέρειες σύγκλισης, 40% για περιφέρειες µετάβασης και 52% 
για τις περιφέρειες ανταγωνιστικότητας) και το πεδίο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 
θα επεκταθεί για να καλύψει το κόστος εξοπλισµού που συνδέεται µε επενδύσεις σε 
κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. 

• Ταµείο Συνοχής 

Το Ταµείο Συνοχής βοηθά τα κράτη µέλη που έχουν ΑΕΕ ανά κάτοικο λιγότερο από το 90% 
του µέσου όρου της ΕΕ-27 στο να κάνουν επενδύσεις σε δίκτυα µεταφορών του ∆Ε∆-Μ και 
στον τοµέα του περιβάλλοντος. Μέρος της χορήγησης του Ταµείου Συνοχής (10 δισεκατ. 
ευρώ) θα διατεθεί χωριστά για τη χρηµατοδότηση βασικών δικτύων µεταφορών στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (βλ. επίσης χωριστό δελτίο). Το Ταµείο 
Συνοχής µπορεί επίσης να ενισχύσει σχέδια που συνδέονται µε την ενέργεια, στο βαθµό που 
έχουν σαφές όφελος για το περιβάλλον, για παράδειγµα, επειδή προωθούν την ενεργειακή 
απόδοση και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

3.1. Από κοινού διαχείριση 

Η στήριξη που παρέχεται µέσω της πολιτικής συνοχής θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
αντικείµενο κοινής διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη (εκτός από 
τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» που θα υπάγεται σε κεντρική διαχείριση), και η 
οποία θα απαιτηθεί για την παροχή συγχρηµατοδότησης. Οι χώρες που λαµβάνουν 
χρηµατοδοτική ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 136 ή το άρθρο 143 της ΣΛΕΕ θα έχουν τη 
δυνατότητα να επωφεληθούν από υψηλότερο ποσοστό συγχρηµατοδότησης. 

3.2. Συµβάσεις εταιρικής σχέσης 

Οι συµβάσεις εταιρικής σχέσης µεταξύ της Επιτροπής και εκάστου κράτους µέλους θα 
καθορίζουν τις δεσµεύσεις των εταίρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και της 
Επιτροπής. Θα συνδεθούν µε τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και µε τα εθνικά 
προγράµµατα µεταρρυθµίσεων. Θα θεσπίσουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική για εδαφική 
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ανάπτυξη ενισχυόµενη από όλα τα σχετικά διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ, και θα 
περιλαµβάνουν στόχους βασιζόµενους σε συµφωνηµένους δείκτες, στρατηγικές επενδύσεις 
και σε αριθµό προϋποθέσεων. Θα περιλαµβάνουν τη δέσµευση υποβολής ετησίων εκθέσεων 
προόδου σχετικών µε την πολιτική συνοχής, καθώς και µε άλλους τρόπους δηµόσιας 
αναφοράς. 

3.3. Ολοκληρωµένος προγραµµατισµός 

Τα κράτη µέλη θα ενθαρρύνονται στο µέλλον να χρησιµοποιούν πολυταµειακά 
προγράµµατα µε κοινές διαδικασίες εκπόνησης, διαπραγµάτευσης, διαχείρισης και 
εφαρµογής, ειδικότερα όταν η ανάγκη για βελτίωση του συντονισµού του ανθρώπινου 
δυναµικού και για επενδύσεις υποδοµών είναι µεγαλύτερη.  

Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, θα συσταθεί ένα «κεντρικό ταµείο», που θα συνδέεται µε τους 
τοµείς πολιτικής του προγράµµατος. Οι παρεµβάσεις του κεντρικού ταµείου θα 
συµπληρώνονται µε παρεµβάσεις από τα άλλα διαρθρωτικά ταµεία, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η κατάλληλη στήριξη για τους διάφορους θεµατικούς στόχους της πολιτικής 
συνοχής.  

3.4. Προϋποθέσεις 

Θα θεσπιστούν νέες προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί ότι η χρηµατοδότηση της ΕΕ είναι 
επικεντρωµένη στα αποτελέσµατα και ότι δηµιουργεί ισχυρά κίνητρα για να κράτη µέλη να 
διασφαλίζουν την αποτελεσµατική υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
µέσω της πολιτικής συνοχής. Και για να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσµατικότητα των 
δαπανών συνοχής δεν υπονοµεύεται από µη υγιείς µακροοικονοµικές δηµοσιονοµικές 
πολιτικές, οι προϋποθέσεις που συνδέονται µε τη νέα οικονοµική διακυβέρνηση θα 
συµπληρώσουν τους ειδικούς τοµεακούς εκ των προτέρων όρους που καθορίζονται σε κάθε 
σύµβαση. 

Οι προϋποθέσεις θα αφορούν τη θέσπιση εκ των προτέρων όρων που θα πρέπει να 
εφαρµόζονται πριν από την εκταµίευση των πόρων και τη θέσπιση εκ των υστέρων όρων 
βάσει των οποίων η ελευθέρωση συµπληρωµατικών πόρων θα εξαρτάται από την υλοποίηση 
προκαθορισµένων αποτελεσµάτων. Για να διευκολυνθεί αυτό, θα καθοριστούν σαφή 
ορόσηµα και δείκτες και η πρόοδος θα παρακολουθείται στενά µε την υποβολή ετήσιων 
εκθέσεων. Η έλλειψη προόδου θα οδηγεί σε αναστολή ή ακύρωση της χρηµατοδότησης. 

3.5. Αποθεµατικό επίδοσης 

Για να δοθεί ισχυρότερη έµφαση στα αποτελέσµατα και στην υλοποίηση των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το 5% του προϋπολογισµού συνοχής θα διατεθεί χωριστά και 
θα χορηγηθεί, κατά την ενδιάµεση επανεξέταση, στα κράτη µέλη και τις περιφέρειες τα 
προγράµµατα των οποίων έχουν ανταποκριθεί στα ορόσηµα σε σχέση µε την υλοποίηση των 
στόχων του προγράµµατος που συνδέονται µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Τα ορόσηµα 
θα καθοριστούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς για την πολιτική συνοχής. 
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3.6. Καινοτόµος χρηµατοδότηση 

Εκτός από τη χρηµατοδότηση υπό µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων, προτείνεται να 
χορηγηθεί η στήριξη συνοχής σε επιχειρήσεις και σχέδια που αναµένεται να αποφέρουν 
σηµαντική οικονοµική απόδοση, κυρίως µέσω καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων. (Βλ. 
επίσης χωριστό δελτίο για τα καινοτόµα χρηµατοδοτικά µέσα) 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 

από τον οποίο 

376 δισεκατ. ευρώ 

• Περιφέρειες σύγκλισης 

• Περιφέρειες µετάβασης 

• Περιφέρειες ανταγωνιστικότητας 

• Εδαφική συνεργασία 

• Ταµείο Συνοχής 

• Έκτακτη ενίσχυση για άκρως απόµακρες και 
αραιοκατοικηµένες περιφέρειες 

162,6 δισεκατ. ευρώ 

39 δισεκατ. ευρώ 

53,1 δισεκατ. ευρώ 

11,7 δισεκατ. ευρώ 

68,7 δισεκατ. ευρώ 

926 εκατ. ευρώ 

• ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις 
µεταφορές, την ενέργεια και ΤΠΕ 

40 δισεκατ. ευρώ συν 10 
δισεκατ. ευρώ που 
διατίθενται χωριστά στο 
πλαίσιο του Ταµείου 
Συνοχής 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ουσιαστικές για την ανάπτυξη και τη µεγέθυνση της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας και θα διαδραµατίσουν ζωτικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια 
υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η αύξηση των επενδύσεων σε 
ανθρώπινο δυναµικό και ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 
βοηθήσουν την ΕΕ να καταστεί µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία. 

Οι περισσότερες από αυτές τις επενδύσεις θα γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, λόγω του 
αυξηµένου αριθµού ευρωπαίων πολιτών που αναζητούν ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης εκτός των εθνικών τους συνόρων, η ΕΕ µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 
εξασφαλίζοντας αυτές τις ευκαιρίες για όλους. 

Η ΕΕ εργάζεται για να προωθήσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση µε διάφορους τρόπους. 
Προγράµµατα για την προώθηση διακρατικής µαθησιακής κινητικότητας – όπως το 
πρόγραµµα Erasmus – αποδείχθηκαν ιδιαίτερα επιτυχή, βοηθώντας τα άτοµα να αποκτήσουν 
τις νέες δεξιότητες που θα χρειαστούν για τα επαγγέλµατα του µέλλοντος. Η αυξηµένη 
κινητικότητα µπορεί επίσης να συµβάλει στη µεταρρύθµιση συστηµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης διευκολύνοντας τη διασυνοριακή διάδοση ιδεών και βέλτιστων πρακτικών. Με 
τον συνδυασµό στοχοθετηµένων προγραµµάτων χρηµατοδότησης και µε άλλες πηγές 
χρηµατοδότησης, όπως τα διαρθρωτικά ταµεία, ο προϋπολογισµός της ΕΕ µπορεί να 
προσφέρει πραγµατική προστιθέµενη αξία προωθώντας την κινητικότητα, διευκολύνοντας τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στηρίζοντας τις προσπάθειες των 
κρατών µελών για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων τους εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Η πολιτιστική ποικιλοµορφία της Ευρώπης είναι ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήµατά 
µας που πλουτίζουν και εµπνέουν τους πολίτες και παρέχουν πραγµατικά οικονοµικά οφέλη. 
Ο οικονοµικός και κοινωνικός ρόλος των πολιτιστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων 
γίνεται όλο και πιο προφανής, αφού, το 2008, αντιπροσώπευε το 4,5% του συνολικού ΑΕΠ 
της Ευρώπης και αντιστοιχεί στο 3,8% περίπου του εργατικού δυναµικού. Η ΕΕ εργάζεται σε 
στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη σ’αυτόν τον τοµέα για να αξιοποιήσει το δυναµικό της 
ενιαίας αγοράς και να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για την άνθηση των πολιτιστικών 
και δηµιουργικών κλάδων. 

Η επόµενη γενεά προγραµµάτων που θα χρηµατοδοτηθούν από τον προϋπολογισµό της ΕΕ 
θα αφορά τις αδυναµίες που περιορίζουν το αναπτυξιακό δυναµικό αυτού του τοµέα, 
αντιµετωπίζοντας την κατακερµατισµό της αγοράς, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα στον 
πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τοµέα και δίνοντας έµφαση σε µέτρα ανάπτυξης ικανότητας 
και στη στήριξη για την κυκλοφορία πολιτιστικών έργων. 

2. ΜΕΣΑ  

Η Επιτροπή προτείνει ο προϋπολογισµός της ΕΕ να ενισχύσει την εκπαιδευτική και 
πολιτιστική πολιτική µε δύο κύρια µέσα:  
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2.1. Ένα πρόγραµµα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία - 
«Εκπαίδευση Ευρώπη»  

Το πρόγραµµα αυτό θα συγκεντρώσει τα δύο χωριστά επί µέρους προγράµµατα του 
προγράµµατος δια βίου µάθησης, τις διεθνείς πτυχές της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και 
τα προγράµµατα Erasmus Mundus και «Νεολαία σε δράση». Τούτο θα επιτρέψει µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα, ισχυρότερη στρατηγική εστίαση και συνέργειες που θα µπορέσουν να 
αξιοποιηθούν µεταξύ των διαφόρων πτυχών του προγράµµατος.  

Παρόλο που συνιστούν τις πιο αποτελεσµατικές βαθµίδες εκπαίδευσης για καινοτόµους 
θέσεις εργασίας και έρευνα, τα σηµερινά µέσα της ΕΕ για την κινητικότητα δεν είναι 
προσαρµοσµένα για µεταπτυχιακούς σπουδαστές. Ο πιο αποδοτικός από πλευράς κόστους 
τρόπος κάλυψης αυτής της κατηγορίας σπουδαστών είναι να χρησιµοποιηθεί ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ για την άντληση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τοµέα, κυρίως τις 
εθνικές τράπεζες, για να διασφαλιστεί η δυνατότητα µεταφοράς σπουδαστικών δανείων και 
επιχορηγήσεων.  

Το πρόγραµµα Leonardo θα ενισχυθεί ως µέρος των προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων και η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε την ΕΤΕπ για την 
παροχή εγγυήσεων για δάνεια σε µεταπτυχιακούς σπουδαστές που επιθυµούν να 
πραγµατοποιήσουν τις µεταπτυχιακές σπουδές τους σε άλλο κράτος µέλος.  

Το νέο πρόγραµµα θα επικεντρωθεί στα εξής:  

– παροχή στοχοθετηµένων διακρατικών ευκαιριών µάθησης·  

– συνδυασµό των δεξιοτήτων και της ζήτησης της αγοράς εργασίας προκειµένου να 
τονωθούν η απασχολησιµότητα, το επιχειρηµατικό πνεύµα και η συµµετοχή των 
νέων·  

– συµµετοχή σε εθελοντική δραστηριότητα, καθώς και τυπική και µη τυπική µάθηση· 
και 

– ενίσχυση εκτενών µεταρρυθµίσεων και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη και αλλού.  

Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τρεις βασικούς άξονες δράσης: 

(1) ∆ιακρατική µαθησιακή κινητικότητα – θα δίνονται ευκαιρίες κινητικότητας σε 
800.000 ευρωπαίους πολίτες, κυρίως φοιτητές, κάθε χρόνο.  

(2) Θα στηριχθούν οι δραστηριότητες συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
και του κόσµου της εργασίας, προκειµένου να ενισχυθεί ο εκσυγχρονισµός της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του επιχειρηµατικού πνεύµατος.  

(3) Θα χορηγηθεί στήριξη πολιτικής, µε σκοπό να συγκεντρωθούν στοιχεία όσον αφορά 
την αποτελεσµατικότητα των επενδύσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης και να 
βοηθηθούν τα κράτη µέλη στην εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών.  

Οι αυστηροί όροι ποιότητας για την κινητικότητα, η εστίαση στους βασικούς στόχους 
πολιτικής όπου µπορεί να εξασφαλιστεί κρίσιµη µάζα, και η συµπληρωµατικότητα µε άλλα 
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προγράµµατα της ΕΕ θα είναι καθοριστικής σηµασίας για την εξασφάλιση πολύ υψηλής 
ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας. 

Το πρόγραµµα «Εκπαίδευση - Ευρώπη» θα ενσωµατώσει υπάρχοντα διεθνή προγράµµατα, 
όπως τα Erasmus Mundus, Tempus, Alfa και Edulink, καθώς και προγράµµατα συνεργασίας 
µε εκβιοµηχανισµένες χώρες στο ίδιο µέσο, και θα συνδυάσει διαφορετικούς στόχους 
(ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης, αριστεία, αλληλεγγύη και ισότητα). 

Η προσέγγιση αυτή θα θέσει τέρµα στη σηµερινή κατακερµατισµό των µέσων της ΕΕ που 
ενισχύουν τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία εµποδίζει 
αφενός τους φοιτητές και τα πανεπιστήµια να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν 
τις ευκαιρίες ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και αφετέρου την ανώτατη εκπαίδευση της 
ΕΕ να γίνεται γνωστή στην παγκόσµια σκηνή.  

2.2. Αθλητισµός 

Ως τµήµα του προγράµµατος «Εκπαίδευση - Ευρώπη», το προτεινόµενο επιµέρους 
πρόγραµµα αθλητισµού θα εστιάζεται στα εξής: 

• αντιµετώπιση διακρατικών απειλών που αφορούν ειδικά τον αθλητισµό, όπως η 
φαρµοκοδιέγερση, η βία, ο ρατσισµός και η µισαλλοδοξία, ή θεµάτων που 
σχετίζονται µε τη διασφάλιση του αδιάβλητου των αγώνων και των αθλητών·  

• ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα του αθλητισµού, για παράδειγµα, µε 
οδηγίες για διπλές σταδιοδροµίες αθλητών ή σηµεία αναφοράς για χρηστή 
διαχείριση των αθλητικών οργανώσεων· και  

• ενίσχυση τοπικών αθλητικών οργανώσεων που µπορούν να διαδραµατίσουν κάποιο 
ρόλο στην αντιµετώπιση ευρύτερων κοινωνικοοικονοµικών προκλήσεων, όπως η 
κοινωνική ένταξη. 

Αυτό το πρόγραµµα θα προσφέρει προστιθέµενη αξία ΕΕ σε θέµατα που προκύπτουν από την 
ειδική φύση του αθλητισµού, συγκεντρώνοντας χρηµατοδότηση ιδιωτικού τοµέα από φορείς 
στο πεδίο του αθλητισµού, και ενισχύοντας τις οργανώσεις που βρίσκονται στη βάση της 
πυραµίδας του αθλητισµού - και όχι στο κορυφαίο επαγγελµατικό επίπεδο. 

2.3. Ένα πρόγραµµα για τον πολιτισµό και τη βιοµηχανία οπτικοακουστικών µέσων 
- «∆ηµιουργική Ευρώπη»  

Αυτό το πρόγραµµα θα ενοποιήσει τα σηµερινά προγράµµατα Πολιτισµός, MEDIA και 
MEDIA Mundus, προκειµένου να εστιαστεί η ενίσχυση στην υλοποίηση των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να αποδεσµευτεί το δυναµικό δηµιουργίας θέσεων 
απασχόλησης του πολιτιστικού τοµέα και των δηµιουργικών τοµέων. Το πρόγραµµα θα 
συµπληρώσει άλλα προγράµµατα της ΕΕ δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες του 
πολιτιστικού τοµέα και των δηµιουργικών τοµέων, µε σκοπό να λειτουργήσει πέραν των 
εθνικών συνόρων συνδεόµενο στενά µε την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυµορφίας. Οι ιδιαιτερότητες κάθε τοµέα θα ληφθούν υπόψη µέσω ειδικής χορήγησης του 
προϋπολογισµού και µια τρίτη πτυχή θα παρέχει οριζόντια ενίσχυση στους πολιτιστικούς και 
δηµιουργικούς κλάδους µε τη χρήση καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων. 
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εφαρµογή των νέων προγραµµάτων θα απλουστευθεί σηµαντικά. 

Το νέο πρόγραµµα «Εκπαίδευση - Ευρώπη» θα απλουστεύσει σηµαντικά τις δράσεις και 
τους κανόνες, µε την κατάργηση των επιµέρους προγραµµάτων, τη µείωση του συνολικού 
αριθµού δραστηριοτήτων και την αυξηµένη χρήση κατ’αποκοπή ποσών. 

Το πρόγραµµα ∆ηµιουργική Ευρώπη θα αποτελέσει αντικείµενο κεντρικής διαχείρισης από 
τον Εκτελεστικό Οργανισµό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού 
(EACEA), όπως συµβαίνει επί του παρόντος µε τα προγράµµατα Πολιτισµός και MEDIA. Η 
Επιτροπή θα αναλάβει τη διαχείριση µικρού αριθµού δράσεων (π.χ. Πολιτιστικές 
Πρωτεύουσες της Ευρώπης, πολιτιστικά βραβεία, κοινές δράσεις µε διεθνείς οργανισµούς).  

Οι πτυχές Πολιτισµός και MEDIA του προγράµµατος ∆ηµιουργική Ευρώπη θα 
συµπληρωθούν µε ένα καινοτόµο χρηµατοδοτικό µέσο, το οποίο θα διαχειρίζεται ο όµιλος 
της ΕΤΕπ, για την παροχή δανείων και χρηµατοδότησης στο µετοχικό κεφάλαιο για τους 
πολιτιστικούς και δηµιουργικούς κλάδους (Π∆Β). Τούτο θα εξαλείψει έναν από τους 
βασικούς φραγµούς για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και δηµιουργικού περιεχοµένου - 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση - και θα καλύψει τους πολιτιστικούς και δηµιουργικούς 
κλάδους που δεν στηρίζονται µε άλλα προγράµµατα της ΕΕ.  

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 
από τον οποίο: 

16,8 δισεκατ. ευρώ 

• Εκπαίδευση - Ευρώπη 15,2 δισεκατ. ευρώ 

• ∆ηµιουργική Ευρώπη 1,6 δισεκατ. ευρώ 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στον τοµέα της απασχόλησης και 
στον κοινωνικό τοµέα. Υπάρχουν σήµερα σχεδόν 23 άνεργοι και υπολογίζεται ότι πάνω από 
113 εκατοµµύρια άτοµα απειλούνται από τη φτώχεια ή τον αποκλεισµό8. Τα κοινωνικά 
θέµατα και τα θέµατα απασχόλησης προβληµατίζουν ιδιαίτερα τους ευρωπαίους πολίτες οι 
οποίοι περιµένουν από την Ένωση να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες σ’αυτόν τον 
τοµέα. Παρά την πρόσφατη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης, οι προοπτικές 
απασχόλησης παραµένουν αβέβαιες µεσοπρόθεσµα, µεταξύ άλλων, λόγω της άνισης 
κατάστασης που επικρατεί µεταξύ των κρατών µελών και όλων των αναµενόµενων πιέσεων 
για οικονοµική µεταρρύθµιση που ασκούνται από την παγκόσµια οικονοµία. 

Η ανεργία και τα µόνιµα υψηλά ποσοστά φτώχειας απαιτούν την ανάληψη σφαιρικής δράσης. 
Οι πολιτικές που ήδη εφαρµόζονται πρέπει να αναπροσαρµοστούν και να ενισχυθούν 
δεδοµένου ότι η Ένωση αντιµετωπίζει πιεστικά προβλήµατα: ελλείψεις δεξιοτήτων, κακή 
απόδοση της πολιτικής ενεργού αγοράς εργασίας και ακατάλληλα εκπαιδευτικά συστήµατα, 
κοινωνικό αποκλεισµό περιθωριοποιηµένων οµάδων και χαµηλή κινητικότητα εργασίας. 
Πολλά από αυτά τα προβλήµατα έχουν διογκωθεί από τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 
κρίση, τις δηµογραφικές και µεταναστευτικές τάσεις και τον ταχύ ρυθµό των τεχνολογικών 
εξελίξεων. Αν δεν αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά, αποτελούν σηµαντική απειλή για την 
κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. 

Η κύρια αρµοδιότητα για τον εκσυγχρονισµό της αγοράς εργασίας και των συστηµάτων 
κοινωνικής πολιτικής ανήκει στα κράτη µέλη. Εντούτοις, η ΕΕ προσθέτει αξία στις 
προσπάθειές τους ενεργώντας ως καταλύτης για την προώθηση και τη διευκόλυνση των 
µεταρρυθµίσεων, παρέχοντας χρηµατοδότηση ιδίως µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου και ενισχύοντας τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και άλλων ενδιαφερόµενων µερών οι οποίοι µπορούν να διαδραµατίσουν ζωτικό 
ρόλο στην εκτέλεση των µεταρρυθµίσεων.  

2. ΜΕΣΑ 

Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη θα αναπτυχθεί 
µε κοινές δράσεις στους τοµείς της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Η χρηµατοδότηση σ’αυτόν τον τοµέα θα 
χορηγηθεί ουσιαστικά µε τρία βασικά µέσα. Τα µέσα αυτά θα εναρµονιστούν πλήρως µε τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενώ η αποτελεσµατικότητά τους θα βελτιωθεί 
χάρη στην αύξηση του συµπληρωµατικού χαρακτήρα τους µε άλλα µέσα και στην 
απλούστευση των σχετικών διαδικασιών. 

                                                 
8 Έκθεση της Eurostat για την ανεργία, της 10ης Μαΐου 2011, και στοιχεία της Eurostat για τους δείκτες 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 20 Μαΐου 2011. 
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2.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) θα παρέχει χρηµατοδότηση σε διαρθρωτικές 
δράσεις για οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η χρηµατοδότηση θα 
επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ειδικότερα µέσα 
σε τέσσερα «επενδυτικά πλαίσια»: 

– προώθηση της απασχόλησης· 

– επένδυση σε δεξιότητες, εκπαίδευση και δια βίου µάθηση· 

– κοινωνική ένταξη και καταπολέµηση της φτώχειας· και 

– βελτίωση της θεσµικής ικανότητας και αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης. 

Μέσα σ’αυτά πλαίσια, το ΕΚΤ θα συµβάλει επίσης στην υλοποίηση άλλων στόχων πολιτικής, 
όπως η διευκόλυνση της µετάβασης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα που αξιοποιεί 
αποδοτικά τους πόρους, η προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας, ιδίως στον κοινωνικό 
τοµέα, η ενίσχυση της ισότητας των φύλων και η καταπολέµηση των διακρίσεων. 
Προτείνεται να συγκεντρωθούν οι δράσεις, ιδίως υπέρ της κοινωνικής ένταξης, µε τη 
µεταφορά στο ΕΚΤ του συστήµατος παροχής επισιτιστικής βοήθειας στους απόρους. 

Για την περίοδο µετά το 2013, το ΕΚΤ θα καλύπτεται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
(ΚΣΠ) για τα διαρθρωτικά ταµεία9. Η χρηµατοδότηση θα προγραµµατίζεται ως µέρος των 
συµβάσεων εταιρικής σχέσης στον τοµέα της ανάπτυξης και των επενδύσεων για τις οποίες οι 
διαπραγµατεύσεις θα διεξάγονται µε τα κράτη µέλη. Οι στόχοι θα εναρµονιστούν µε τα 
εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων και θα µετατρέψουν τους συµφωνηθέντες στόχους σε 
αποφάσεις για επενδύσεις.  

Για να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα, θα δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός 
θέσπισης όρων βάσει µιας ολοκληρωµένης σειράς προκαθορισµένων απαιτήσεων, 
προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του προϋπολογισµού της ΕΕ και να δοθεί 
ώθηση και στήριξη στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις στα κράτη µέλη. 

Για να υπάρξει πραγµατική συµβολή του ΕΚΤ στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», απαιτείται µια κρίσιµη µάζα χρηµατοδοτήσεων, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο 
και σε επίπεδο επιχειρησιακών προγραµµάτων. Το αναγκαίο ελάχιστο µερίδιο των µέσων της 
πολιτικής συνοχής που χορηγούνται στο ΕΚΤ θα προσαρµοστεί στις διάφορες κατηγορίες 
περιφερειών και θα αντανακλά τα διάφορα επίπεδα της βοήθειας που λαµβάνουν και τις 
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν. Τούτο θα επιτευχθεί µε τον καθορισµό για το ΕΚΤ 
ελάχιστων µεριδίων διαρθρωτικών πόρων για κάθε κατηγορία περιφέρειας (25% για τις 
περιφέρειες σύγκλισης, 40% για τις περιφέρειες µετάβασης, 52% για τις περιφέρειες 
ανταγωνιστικότητας, µε την προϋπόθεση ότι το ταµείο συνοχής θα εξακολουθήσει να 
αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της χορήγησης του ταµείου συνοχής σε επιλέξιµα κράτη µέλη, 
και χωρίς την εδαφική συνεργασία). Η εφαρµογή αυτών των µεριδίων καταλήγει σε ελάχιστο 
συνολικό µερίδιο για το ΕΚΤ 25% του προϋπολογισµού που χορηγείται για την πολιτική 
συνοχής  

                                                 
9 Το ΚΣΠ θα καλύπτει το ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταµείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας. 
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2.2. Ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και 
ένταξη 

Το ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και ένταξη 
θα συµβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στους 
αλληλοενισχυόµενους πρωταρχικούς στόχους της, µε τη στήριξη δράσεων για την προώθηση 
της απασχόλησης και της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέµηση του 
κοινωνικού αποκλεισµού και της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Το 
πρόγραµµα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για αλλαγές στα κράτη µέλη και συνίσταται στα 
ακόλουθα: 

• Μια πλατφόρµα ευρωπαϊκής εµβέλειας για διαδικασίες ανταλλαγής γνώσεων µε 
σκοπό την ενίσχυση των στοιχείων που συνηγορούν υπέρ του σχεδιασµού 
µεταρρυθµίσεων και την εφαρµογή και προώθηση της συµµετοχής των 
ενδιαφεροµένων στη χάραξη πολιτικής, ώστε να ενισχυθούν οι στόχοι της ΕΕ στους 
τοµείς της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής ένταξης, µε 
βάση την επιτυχή εµπειρία του προγράµµατος Progress·  

• Προώθηση της κοινωνικής καινοτοµίας βάσει στοιχείων µε σκοπό την τόνωση 
των προσπαθειών των κρατών µελών για τον εκσυγχρονισµό των εθνικών 
συστηµάτων κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής απασχόλησης, µε τη χρήση 
αποδεδειγµένων µεθόδων σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης της καινοτοµίας 
και µε πιο αποτελεσµατική διάδοση των πληροφοριών· 

• Προώθηση της κινητικότητας της εργασίας στο εσωτερικό της ΕΕ και βελτίωση 
της πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, µε βάση τις 
δραστηριότητες του δικτύου EURES· 

• Στήριξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της αυτοαπασχόλησης, ως µέσου για 
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού, 
µε την αύξηση της διαθεσιµότητας και της προσβασιµότητας σε 
µικροχρηµατοδοτήσεις για τις ευάλωτες οµάδες, τις µικρές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική οικονοµία, µε βάση τον ευρωπαϊκό µηχανισµό µικροχρηµατοδοτήσεων 
Progress. 

2.3. Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 

Ειδική στήριξη σε εργαζόµενους οι οποίοι απολύονται λόγω µεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών θα παρέχεται µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 
(ΕΤΠ). 

Μέσω του ΕΤΠ, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να βοηθά τα κράτη µέλη να παρέχουν 
προσαρµοσµένη στήριξη σε εργαζόµενους που απολύονται λόγω µεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών οι οποίες απορρέουν από την αυξηµένη παγκοσµιοποίηση της παραγωγής και των 
εµπορικών συναλλαγών. Επιπλέον, το ΕΤΠ θα αντιµετωπίσει τις απολύσεις ευρείας κλίµακας 
που προκύπτουν από σοβαρή διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής οικονοµίας 
λόγω ξαφνικής και απρόβλεπτης κρίσης. Σκοπός του ΕΤΠ είναι να φθάσει σε ποσοστό 50% 
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των εργαζοµένων που δέχονται υποστήριξη και βρίσκουν νέα και σταθερή εργασία µέσα σε 
12 µήνες10. 

Η Επιτροπή θα προτείνει να επεκταθεί το πεδίο του ΕΤΠ ώστε να παρέχει αποζηµιώσεις σε 
ορισµένες περιπτώσεις όπου η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει ορισµένους γεωργικούς τοµείς. 

2.4. Αυτόνοµες γραµµές του προϋπολογισµού 

Εκτός από τα µέσα αυτά και δυνάµει των αρµοδιοτήτων που της απονέµει η Συνθήκη, η 
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εκτελεί αυτόνοµες γραµµές του προϋπολογισµού11 µε σκοπό: 

– να διευκολύνει τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο που αποτελεί κρίσιµο στοιχείο του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου· 

– να αναλύει και να αξιολογεί τις βασικές τάσεις της εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά 
την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και να προωθεί τον συντονισµό των εθνικών 
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης· και 

– να αναλύει την κοινωνική κατάσταση και τις επιπτώσεις της δηµογραφικής εξέλιξης. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η µείωση του αριθµού χρηµατοδοτικών µέσων και γραµµών του προϋπολογισµού και ο 
εξορθολογισµός των µεθόδων και συστηµάτων διαχείρισης και εφαρµογής θα επιτρέψουν 
µεγαλύτερη ενοποίηση των µέσων και σηµαντική απλούστευση, ιδίως για τους δικαιούχους. 

3.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

Η εφαρµογή του ΕΚΤ θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη µιας προσέγγισης που στηρίζεται 
περισσότερο στα αποτελέσµατα, µε την ενσωµάτωση του ΕΚΤ στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 
για όλα τα µέσα κοινής διαχείρισης και στις συµβάσεις εταιρικής σχέσης, για τις οποίες 
διεξάγονται διαπραγµατεύσεις µε τα κράτη µέλη. 

Επίσης η εφαρµογή θα απλουστευθεί. Θα γίνεται µεγαλύτερη χρήση απλουστευµένων 
επιλογών κόστους, ειδικότερα για µικρά σχέδια, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η διοικητική 
επιβάρυνση κρατών µελών και περιφερειών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση για τις τοπικές πρωτοβουλίες. Βάσει κοινών σχεδίων δράσης θα ενισχυθεί 
επίσης η σχέση των πληρωµών µε την υλοποίηση των προκαθορισµένων στόχων των 
συµβάσεων εταιρικής σχέσης.  

Τέλος, θα καθοριστούν µηχανισµοί κινήτρων βάσει αποτελεσµάτων που θα επιβραβεύουν τα 
επιτυχηµένα προγράµµατα και µέτρα και θα ενθαρρύνουν την πραγµατοποίηση αλλαγών σε 
εκείνα που εµφανίζουν χαµηλές επιδόσεις. 

                                                 
10 Η µέχρι τώρα πείρα δείχνει ότι το ποσοστό επανένταξης είναι περίπου 40% µετά τους 12 µήνες, ενώ 

διαπιστώνονται περαιτέρω θετικά αποτελέσµατα σε πιο µακροπρόθεσµη περίοδο. 
11 Όπως καθορίζεται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό, αυτές οι δράσεις δεν απαιτούν ειδική βασική πράξη 

για την εφαρµογή τους. Οι πιστώσεις τους χορηγούνται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 
σε ετήσια βάση. 
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3.2. Ολοκληρωµένο πρόγραµµα (άµεση διαχείριση) για την απασχόληση, την 
κοινωνική πολιτική και την ένταξη  

Η Επιτροπή θα αναλάβει απευθείας την διαχείριση του νέου ολοκληρωµένου προγράµµατος 
για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Οι κυριότερες δραστηριότητες 
περιλαµβάνουν προσκλήσεις σε διαγωνισµούς, προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων και 
κοινή διαχείριση – ειδικότερα για την εφαρµογή του µηχανισµού µικροχρηµατοδοτήσεων σε 
συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Το νέο πρόγραµµα θα επικεντρωθεί σε 
µεγάλα σχέδια µε σαφή προστιθέµενη αξία ΕΕ, προκειµένου να επιτευχθεί κρίσιµη µάζα και 
να µειωθεί η διοικητική επιβάρυνση. Θα θεσπιστούν εναρµονισµένοι και απλουστευµένοι 
κανόνες και διαδικασίες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο πρόγραµµα, ιδίως για µικρές 
οργανώσεις. 

Επιπλέον, θα υπάρξει πολυετής προγραµµατισµός για να καθοριστούν µακροπρόθεσµοι 
στόχοι πολιτικής µαζί µε την ετήσια χρηµατοδότηση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το 
πρόγραµµα αποτελεί αυθεντικό µέσο κατευθυνόµενο από τις επιταγές της πολιτικής. Το 
πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σύµφωνα µε µια προσέγγιση βάσει αποτελεσµάτων και θα 
στηρίζεται σε τακτική παρακολούθηση της προόδου µε σαφείς δείκτες. 

3.3. Στήριξη εργαζοµένων που απολύονται 

Για την κινητοποίηση του ΕΤΠ θα απαιτείται πάντα απόφαση της αρµόδιας για τον 
προϋπολογισµό αρχής. Η Επιτροπή θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι η λειτουργία του ΕΤΠ θα 
καταστεί απλούστερη και πιο ευέλικτη στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες. 

3.4. Αυτόνοµες γραµµές του προϋπολογισµού 

Η εκτέλεση των αυτόνοµων γραµµών του προϋπολογισµού θα γίνεται σε πλήρη συντονισµό 
µε τα δύο µέσα ώστε να αποτρέπεται η αλληλοεπικάλυψη και να αυξάνονται οι συνέργειες. Ο 
αριθµός τους θα µειωθεί και θα δοθεί προτεραιότητα σε µεγαλύτερα σχέδια ώστε να 
επιτευχθεί κρίσιµη µάζα και να µειωθεί η διοικητική επιβάρυνση. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 

από τον οποίο: 

88,3 δισεκατ. ευρώ 

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (25% του 
κονδυλίου συνοχής, εκτός της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» 

84 δισεκατ. ευρώ 

• Ολοκληρωµένη πολιτική για την απασχόληση, την 
κοινωνική πολιτική και την ένταξη 

850 δισεκατ. ευρώ 

• Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση (εκτός του προϋπολογισµού) 

3 δισεκατ. ευρώ 

• Αυτόνοµες γραµµές του προϋπολογισµού 400 εκατ. ευρώ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης συµβάλλει στην υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη. Οι επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος είναι επενδύσεις για τον 
εκσυγχρονισµό των κοινωνιών µας και θα συµβάλουν ώστε να µετατραπεί η Ευρώπη σε µια 
αποτελεσµατική οικονοµία από πλευράς πόρων στηριζόµενη στη γνώση. Είναι απαραίτητες 
για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, 

Ο περιβαλλοντικός προσανατολισµός της οικονοµίας προϋποθέτει τη µείωση του 
περιβαλλοντικού κόστους µε την πιο αποδοτική χρήση των πόρων, γεγονός που θα οδηγήσει 
σε ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η προστασία της 
βιοποικιλότητας – που είναι το φυσικό µας κεφάλαιο – και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των οικοσυστηµάτων θα βοηθήσουν σηµαντικά στην υλοποίηση των στόχων µας για βιώσιµη 
ανάπτυξη. Τα οικοσυστήµατα παρέχουν τροφή, γλυκό νερό, πρώτες ύλες και πολλά άλλα 
οφέλη, συµβάλλοντας έτσι στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα ζωής και µειώνοντας τα 
έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης. Η αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων και οι υπηρεσίες 
που παρέχουν συµβάλλουν στην πράσινη οικονοµία µε νέες δεξιότητες, θέσεις εργασίας και 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες, µεταξύ άλλων µε την τόνωση της καινοτοµίας και την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων της κλιµατικής αλλαγής. 

Η προστιθέµενη αξία που προκύπτει από τη συλλογική εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την επίτευξη των κοινών περιβαλλοντικών στόχων αναγνωρίζεται ευρέως, δεδοµένου ότι τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα δεν περιορίζονται εντός των εθνικών συνόρων. Η στενή 
συνεργασία µε τους γείτονες της ΕΕ και µε τις αναδυόµενες οικονοµίες αποτελεί προϋπόθεση 
για οικολογικότερη Ευρώπη. Η περιβαλλοντική βιωσιµότητα είναι επίσης ένας από τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, υπέρ των οποίων έχει δεσµευτεί η ΕΕ. 

Εκτός από τα οφέλη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ο προϋπολογισµός της ΕΕ 
µπορεί να συµβάλει στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων, τόσο µε ειδικά 
προγράµµατα όσο και διασφαλίζοντας την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών στόχων σε 
όλες τις δραστηριότητες που ενισχύονται από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. 

2. ΜΕΣΑ 

2.1. Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 

Οι προτεραιότητες της περιβαλλοντικής πολιτικής θα ενσωµατωθούν σε όλα τα σηµαντικά 
χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ, περιλαµβανοµένων της συνοχής, της γεωργίας, της θαλάσσιας 
και αλιευτικής πολιτικής, της έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και στα προγράµµατα 
εξωτερικής βοήθειας. Η προσέγγιση αυτή θα µεγιστοποιήσει τις συνέργειες µεταξύ των 
περιβαλλοντικών πολιτικών και άλλων τοµέων, αναγνωρίζοντας ότι οι ίδιες δράσεις µπορούν 
και πρέπει να επιδιώκουν πολλούς συµπληρωµατικούς στόχους. Θα βοηθήσει επίσης να 
αποτραπεί η αναπαραγωγή προγραµµάτων και να ελαχιστοποιηθεί η διοικητική επιβάρυνση. 
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• Γεωργία. Ένας σηµαντικός στόχος της µεταρρύθµισης της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) είναι η υλοποίηση των περιβαλλοντικών στόχων µε τον 
περιβαλλοντικό προσανατολισµό των άµεσων πληρωµών που καταβάλλονται 
στους γεωργούς. Το 30% των άµεσων πληρωµών θα καταβληθεί υπό όρους, βάσει 
της τήρησης σειράς περιβαλλοντικών βέλτιστων πρακτικών, πέραν των υφιστάµενων 
υποχρεώσεων πολλαπλής συµµόρφωσης. Επιπλέον, η αγροτική ανάπτυξη στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ θα εστιαστεί περαιτέρω στην παράδοση δηµόσιων αγαθών, µεταξύ 
άλλων, µε γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα. Αυτά τα µέτρα θα εξασφαλίσουν τη 
βιωσιµότητα του γεωργικού τοµέα της ΕΕ, ο οποίος θα καταστεί βασικός φορέας 
παροχής περιβαλλοντικών δηµόσιων αγαθών, όπως το καθαρό ύδωρ, η 
βιοποικιλότητα, η προστασία του εδάφους και του κλίµατος, ο καθαρότερος αέρας 
και η προστασία τοπίων. 

• Αλιευτική και θαλάσσια πολιτική. Η περιβαλλοντική βιωσιµότητα θα βρεθεί στο 
κέντρο της µελλοντικής θαλάσσιας και αλιευτικής πολιτικής. Τούτο θα επιτευχθεί, 
µεταξύ άλλων, µε τη µείωση της υπερβολικής αλίευσης και της πλεονάζουσας 
ικανότητας και µε τον περιορισµό των άµεσων επιπτώσεων (όπως παρεµπίπτοντα 
αλιεύµατα ή επίπτωση στον θαλάσσιο πυθµένα), καθώς και µε την ενίσχυση 
προστατευόµενων θαλάσσιων περιοχών. Η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική θα 
ορίσει περαιτέρω τα όρια βιωσιµότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν 
κάποια επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον, ως µέρος εφαρµογής της οδηγίας-
πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. 

• Πολιτική συνοχής. Η πολιτική συνοχής θα εστιαστεί περισσότερο στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», µεταξύ των οποίων το να 
καταστεί η ΕΕ µια πιο αποδοτική από πλευράς πόρων, πράσινη και ανταγωνιστική 
οικονοµία. Για να επιτευχθεί αυτό, θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα 
και στη θέσπιση όρων και, ιδίως, σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς στόχους. Οι 
στόχοι αυτοί περιλαµβάνουν την προώθηση της εφαρµογής του περιβαλλοντικού 
κεκτηµένου (ύδωρ, απόβλητα, θαλάσσια πολιτική, νιτρικά άλατα, οδηγία 
βιοµηχανικών εκποµπών, ποιότητα του αέρα, πληµµύρες) και τη χρηµατοδότηση 
υποδοµών σχετικών µε το περιβάλλον, την προστασία και την αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των σχετικών µε το οικοσύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων της ανάπτυξης πράσινων υποδοµών και της µείωσης και 
πρόληψης της απερήµωσης. Η περιβαλλοντική προστασία θα ενισχυθεί ως µέρος της 
πολιτικής συνοχής.  

• Έρευνα και καινοτοµία. Το νέο κοινό στρατηγικό πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας 
θα παίξει ρόλο καταλύτη για τα επιστηµονικά και τεχνολογικά επιτεύγµατα που 
απαιτούνται για τη µετάβαση σε µια οικονοµία µε πιο αποδοτική αξιοποίηση των 
πόρων. Η συνεχής χρηµατοδοτική στήριξη για την οικολογική καινοτοµία σε 
ευρύτερη κλίµακα θα συµβάλει επίσης στην επίτευξη ευφυούς και βιώσιµης 
ανάπτυξης. Οι εταιρικές σχέσεις καινοτοµίας θα έχουν άµεσες επιπτώσεις στην 
αποδοτικότητα των πόρων όπως, για παράδειγµα, του ύδατος, των οικοσυστηµάτων, 
των πρώτων υλών, καθώς και των «έξυπνων πόλεων», κλπ. 

• Στον τοµέα της εξωτερικής δράσης, ο µηχανισµός προενταξιακής βοήθειας θα 
βοηθήσει τους υποψηφίους να χρηµατοδοτήσουν τις περιβαλλοντικές υποδοµές και 
τη δηµιουργία ικανοτήτων που απαιτούνται για την τήρηση του κεκτηµένου της ΕΕ. 
Με τον διάλογο πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή θα 
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εξακολουθήσει να ενσωµατώνει τη στήριξη για το περιβάλλον στο Ευρωπαϊκό Μέσο 
Γειτονίας. Το περιβάλλον θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται περισσότερο υπόψη στα 
προγράµµατα βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοποικιλότητα και τα 
οικοσυστήµατα είναι βασικά παγκόσµια δηµόσια αγαθά και θα αποτελέσουν µέρος 
του προβλεπόµενου θεµατικού προγράµµατος για τα παγκόσµια δηµόσια αγαθά και 
τις προκλήσεις. Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναθέτει στην ΕΕ µεγαλύτερο ρόλο στις 
πολυµερείς περιβαλλοντικές συµφωνίες και στη διεθνή περιβαλλοντική 
διακυβέρνηση, ο οποίος θα αντικατοπτρίζεται στην εκτεταµένη ενίσχυση της 
χρηµατοδότησης. 

2.2. Ένα ειδικό µέσο για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίµα 

Εκτός από ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, η Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί 
το πρόγραµµα LIFE+ και να προσαρµοστεί καλύτερα στους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020». Όπως συµβαίνει σήµερα µε την τρέχουσα περίοδο προγραµµατισµού, το νέο 
µέσο θα καλύπτει, σε ένα πρόγραµµα, πολλές δράσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος και 
της δράσης για το κλίµα. 

Στο πλαίσιο του επιµέρους προγράµµατος για το Περιβάλλον12, το µέσο θα εστιάζεται σε 
δύο είδη σχεδίων: νέα ολοκληρωµένα σχέδια, ο αριθµός και το µερίδιο χρηµατοδότησης των 
οποίων θα αυξάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια ζωής του προγράµµατος· και 
«παραδοσιακά» µικρότερα σχέδια. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ολοκληρωµένα σχέδια µπορούν 
να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο «καταλύτη» στην υλοποίηση στόχων, όπως η προστασία 
και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων, η ανάπτυξη του δικτύου 
«Natura 2000» (συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο), η προώθηση περιβαλλοντικής 
διακυβέρνησης, η διαχείριση των αποβλήτων και του ύδατος, καθώς και για τη συγκέντρωση 
άλλων πόρων για τους ίδιους σκοπούς. Τα σχέδια θα εξακολουθήσουν να επιλέγονται για την 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία τους και το δυναµικό τους µεταφοράς τεχνογνωσίας. 

Σκοπός των ολοκληρωµένων σχεδίων LIFE είναι να αποδεικνύουν τη βιώσιµη εφαρµογή 
περιβαλλοντικών σχεδίων δράσης13 σε σχέση µε τις βασικές περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ, 
όπως η οδηγία για τους οικοτόπους ή η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Τα ολοκληρωµένα 
σχέδια θα στηρίξουν σειρά ειδικών δραστηριοτήτων και µέτρων. Συµπληρωµατική 
χρηµατοδότηση γι’αυτά τα σχέδια θα προέλθει από άλλα προγράµµατα χρηµατοδότησης της 
ΕΕ, καθώς και από εθνικούς, περιφερειακούς και ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι θα 
προσανατολιστούν από κοινού προς την υλοποίηση περιβαλλοντικών στόχων. Η 
χρηµατοδότηση LIFE θα λειτουργήσει έτσι ως καταλύτης, εξασφαλίζοντας συνάφεια και 
στρατηγική εστίαση στο περιβάλλον και αξιοποιώντας πλήρως τις συνέργειες, ενώ η 
καλύτερα διαρθρωµένη συνεργασία µε άλλους πόρους της ΕΕ θα επιτευχθεί µέσω του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου. 

                                                 
12 Βλ. χωριστό δελτίο για την πολιτική όσον αφορά τη δράση για το κλίµα, για τα προτεινόµενα 

χαρακτηριστικά του επιµέρους προγράµµατος για τη δράση για το κλίµα. 
13 Τα περιβαλλοντικά σχέδια δράσης είναι σχέδια ή προγράµµατα για την εφαρµογή ειδικής 

περιβαλλοντικής πολιτικής που απαιτείται από οδηγίες της ΕΕ για το περιβάλλον (π.χ. πλαίσιο δράσης 
προτεραιότητας βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής βάσει 
της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, σχέδιο ελαχιστοποίησης των αποβλήτων βάσει της οδηγίας-
πλαισίου για τα απόβλητα, σχέδιο για την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης για την τήρηση 
των απαιτήσεων ποιότητας του αέρα της νοµοθεσίας για «Καθαρό αέρα για την Ευρώπη» κλπ.) ή 
σχέδια και προγράµµατα που έχουν εκπονηθεί από τις αρχές σύµφωνα µε τις συστάσεις της ΕΕ (π.χ. 
σχέδιο βιώσιµης αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωµένα σχέδια διαχείρισης παράκτιας ζώνης, κλπ.). 
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Το επιµέρους πρόγραµµα για το Περιβάλλον θα οργανωθεί σύµφωνα µε τις ακόλουθες 
προτεραιότητες: 

α) Η βιοποικιλότητα LIFE, ενώ θα εξακολουθήσει να εστιάζεται στο Natura 2000 και 
στην ανάπτυξη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε σχέση µε τη βιοποικιλότητα, 
θα έχει επίσης ως στόχο την αντιµετώπιση ευρύτερων προκλήσεων στον τοµέα της 
βιοποικιλότητας σύµφωνα µε τον στρατηγικό στόχο της «Ευρώπης 2020» να 
διατηρηθούν και να αποκατασταθούν τα οικοσυστήµατα και οι υπηρεσίες τους. 

β) Το Περιβάλλον LIFE θα εστιαστεί στην ενίσχυση της εφαρµογής της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και 
ειδικότερα της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που συνδέεται µε τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων 
(όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ή η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα).  

γ) Η διακυβέρνηση LIFE θα στηρίξει τη δηµιουργία βάσεων για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών συµµόρφωσης µε τις προτεραιότητες της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ και την επιβολή της νοµοθεσίας αυτής, την ανάπτυξη πολιτικής και 
τη λήψη αποφάσεων µε βάση τις γνώσεις (π.χ. ευρεία διάδοση των αποτελεσµάτων 
των σχεδίων) µε έµφαση στη χρηστή διακυβέρνηση. Αυτή η πτυχή θα προωθήσει 
επίσης την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε το 
περιβάλλον, δεδοµένου ότι αυτά συνδέονται άρρηκτα µε την επίτευξη χρηστής 
διακυβέρνησης και πλήρους εφαρµογής και συµµόρφωσης. 

2.3. Χρηµατοδότηση της βιοποικιλότητας 

Η χρηµατοδότηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 202014 
απαιτεί την ενσωµάτωση της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο τον προϋπολογισµό της ΕΕ, τόσο 
εντός της ΕΕ µέσω των βασικών χρηµατοδοτικών µέσων όσο και µε τη χρηµατοδότηση της 
εξωτερικής δράσης. Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των δαπανών της ΕΕ είναι επίσης 
σηµαντικό να µεγιστοποιηθούν οι συνέργειες µε τη χρηµατοδότηση για την καταπολέµηση 
της κλιµατικής αλλαγής, µέσω της χρηµατοδότησης σχεδίων µετριασµού και προσαρµογής 
στο οικοσύστηµα, τα οποία παρέχουν επίσης ευρύτερες υπηρεσίες στον τοµέα των 
οικοσυστηµάτων, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και στο εξωτερικό. 

Η αποτελεσµατική διαχείριση και αποκατάσταση προστατευόµενων περιοχών στο πλαίσιο 
του προγράµµατος «Natura 2000» έχει ζωτική σηµασία για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που συνίστανται στην ανάσχεση και αντιστροφή της 
υποβάθµισης της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και οι οποίοι καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο το 2010. Σε επίπεδο ΕΕ, µια ενισχυµένη, ολοκληρωµένη προσέγγιση που 
χρησιµοποιεί τα διάφορα τοµεακά ταµεία της ΕΕ και εξασφαλίζει τη συνάφειά τους µε τις 
προτεραιότητες των πλαισίων δράσης «Natura 2000», µαζί µε µια ενισχυµένη πτυχή 
βιοποικιλότητας του LIFE, θα αποτελέσουν ισχυρή βάση για τη νέα στρατηγική 
χρηµατοδότησης «Natura 2000».  

Σε εξωτερικό επίπεδο, η ΕΕ ανέλαβε τη δέσµευση, µαζί µε άλλα συµµετέχοντα µέρη, κατά 
την 10η συνεδρίαση της Συνδιάσκεψης των µερών της Σύµβασης για τη βιολογική 
ποικιλότητα (CBD COP10) που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2010 στη Ναγκόγια, να 
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αυξήσει σηµαντικά την κινητοποίηση χρηµατοδοτικών πόρων για παγκόσµια 
βιοποικιλότητα µέχρι το 2020. Η χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της ΕΕ θα 
χορηγηθεί µέσω των γεωγραφικών και περιφερειακών χορηγήσεων των προγραµµάτων 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθώς και µέσω του θεµατικού προγράµµατος για τα παγκόσµια 
δηµόσια αγαθά.  

Επίσης, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόµενο δηµιουργίας ενός µηχανισµού/ταµείου εκτός του 
προϋπολογισµού όπου θα συγκεντρώνονται οι συνεισφορές από τα κράτη µέλη και τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

3.1. Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης  

Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης θα επιτευχθεί µέσω των δοµών και των 
µέσων που περιγράφονται αλλού στα δελτία τοµεακής πολιτικής. Για να εξασφαλιστεί η 
επίτευξη αποτελεσµάτων, θα καθοριστούν σαφή όρια αναφοράς, κανόνες παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων για όλα τα σχετικά µέσα πολιτικής της ΕΕ, µε τους κατάλληλους 
δείκτες. 

Για να µεγιστοποιηθούν οι συνέργειες µεταξύ διαφόρων στόχων πολιτικής, µπορεί να 
προβλεφθεί µια διαδικασία παρακολούθησης για τις δαπάνες που σχετίζονται µε τη 
βιοποικιλότητα παρόµοια µε εκείνη που έχει προταθεί για δαπάνες σχετικές µε το κλίµα, και 
παράλληλα να εξασφαλιστεί ικανοποιητική προβολή και λογοδοσία των δράσεων της ΕΕ για 
την αντιµετώπιση των προκλήσεων στον τοµέα της βιοποικιλότητας.  

Οι «δείκτες του Ρίο» που καθορίστηκαν από τον ΟΟΣΑ και χρησιµοποιούνται ήδη από την 
Επιτροπή για τα εξωτερικά µέσα, θα αποτελέσουν σηµαντική διάσταση της παρακολούθησης 
των δαπανών της ΕΕ σ’αυτόν τον τοµέα για την παγκόσµια βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της 
Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Θα βοηθήσουν στο να καταδειχθούν τα κοινά οφέλη 
των δαπανών για το κλίµα και τη βιοποικιλότητα και να προβληθούν τα κοινά οφέλη 
βιοποικιλότητας που έχουν οι δαπάνες για το κλίµα στις δράσεις REDD+ (µείωση των 
εκποµπών που οφείλονται στην αποψίλωση και την υποβάθµιση των δασών). 

3.2. Ένα ειδικό µέσο για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίµα 

Η Επιτροπή διαχειρίζεται το τρέχον πρόγραµµα LIFE + υπό άµεση κεντρική διαχείριση. 
Θεωρεί ότι το µελλοντικό πρόγραµµα θα πρέπει να παραµείνει υπό κεντρική διαχείριση, αλλά 
ότι τα διαχειριστικά καθήκοντα θα µπορούσαν να ανατεθούν, σε µεγάλο βαθµό, σε 
υπάρχοντα εκτελεστικό οργανισµό. Ο βαθµός, οι προϋποθέσεις και οι όροι ανάθεσης θα 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη να διατηρήσει η Επιτροπή ισχυρούς δεσµούς 
πολιτικής όσον αφορά τα ολοκληρωµένα σχέδια. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. Τα κεφάλαια για την ενσωµάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης που συµπεριλαµβάνονται στις χορηγήσεις του προϋπολογισµού για 
τοµεακά χρηµατοδοτικά µέσα αποκλείονται. 
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Πρόγραµµα LIFE + (περιβάλλον) 2,4 δισεκατ. ευρώ 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παγκόσµιος παράγων µε βάση τον πληθυσµό και την 
οικονοµική ισχύ της. Με 500 εκατοµµύρια κατοίκους, αντιπροσωπεύει πάνω από το 25% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του πλανήτη και το ένα πέµπτο του παγκόσµιου εµπορίου. 
Η Ένωση είναι επίσης ενεργός πολιτικός παράγων, µε περιφερειακά (ιδίως στις γειτονικές 
περιοχές) και παγκόσµια συµφέροντα και αρµοδιότητες στον τοµέα της ασφάλειας. 
Ειδικότερα, επιδεικνύει αλληλεγγύη παρέχοντας πάνω από το ήµισυ της συνολικής διεθνούς 
αναπτυξιακής βοήθειας και είναι ο µεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας του 
πλανήτη. Συµµετέχει ενεργά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην προώθηση 
της «ατζέντας αξιοπρεπούς εργασίας», άλλων οικουµενικών αξιών και διεθνών 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών συµβάσεων.  

Η ΕΕ συµµετέχει επίσης όλο και περισσότερο στην πρόληψη των συγκρούσεων, στη 
διαχείριση των κρίσεων και στην οικοδόµηση της ειρήνης, µε τις αποστολές διαχείρισης 
κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ, και µε τα µέσα σταθεροποίησης. Η ΕΕ στηρίζει επίσης τις 
αποστολές του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης για τη διατήρηση και την αποκατάσταση 
της ειρήνης σε ευάλωτες ή σπαρασσόµενες από τον πόλεµο χώρες. Επιπλέον, η ΕΕ έχει 
δεσµευτεί να στηρίξει το πολυµερές σύστηµα και τη µεταρρύθµισή του, τις πολυµερείς 
εµπορικές διαπραγµατεύσεις της Ντόχα, τις διαπραγµατεύσεις της σύµβασης-πλαισίου των 
Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC), τις διαπραγµατεύσεις για άλλες 
πολυµερείς συµφωνίες, τις µεταρρυθµίσεις των οµάδων G-8 και G-20 και την ατζέντα της 
παγκόσµιας διακυβέρνησης. 

Οι εξωτερικές πολιτικές προσφέρουν, εποµένως, ένα σηµαντικό πεδίο δράσης για την ΕΕ, το 
οποίο έχει ενισχυθεί στο νέο θεσµικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Η ΕΕ χρησιµοποιεί τα χρηµατοδοτικά µέσα για τις εξωτερικές σχέσεις για να στηρίξει την 
εφαρµογή αυτών των εξωτερικών πολιτικών, ιδίως στους ακόλουθους τοµείς: 

1) Προώθηση και υπεράσπιση των αξιών της ΕΕ στο εξωτερικό. Θέτοντας τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία και το κράτος δικαίου στο επίκεντρο του 
προβληµατισµού της, η ΕΕ καλείται να επανεξετάσει τη βοήθεια που παρέχει και να 
την προσανατολίσει προς τις µεταβατικές και δηµοκρατικές διαδικασίες και την 
κοινωνία των πολιτών λόγω των πρόσφατων γεγονότων που σηµειώθηκαν σε 
διάφορα σηµεία του κόσµου.  

2) Η προβολή των πολιτικών της ΕΕ για να ενισχυθεί η αντιµετώπιση των 
σηµαντικών παγκόσµιων προκλήσεων, όπως η καταπολέµηση της κλιµατικής 
αλλαγής και η προστασία των παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών και πόρων, θα πρέπει 
να αυξηθεί περαιτέρω. Η Επιτροπή προτείνει να αναπτυχθεί µια διαδραστική 
ατζέντα της ΕΕ και να καλλιεργηθούν αµοιβαία συµφέροντα µε τρίτες χώρες, 
δίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στους στρατηγικούς εταίρους.  

3) Η αύξηση των επιπτώσεων της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ µε 
πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας. Η ΕΕ θα συγκεντρώσει τη βοήθεια 
στους τοµείς στους οποίους διαθέτει ιδιαίτερη εµπειρογνωσία, κάνοντας διάκριση 
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µεταξύ χωρών και περιφερειών εταίρων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι 
της βοήθειας θα κατανεµηθούν σύµφωνα µε τις ανάγκες, τις ικανότητες, τα 
συµφέροντα και τις δεσµεύσεις· θα βελτιώσει τον συντονισµό της βοήθειας και τη 
συνάφεια πολιτικής για την ανάπτυξη· και θα εξασφαλίσει την κατάλληλη 
χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη. Θα συσταθεί ένα παναφρικανικό µέσο για να 
στηρίξει την εφαρµογή της κοινής στρατηγικής Ευρώπης Αφρικής, µε έµφαση στη 
σαφή προστιθέµενη αξία διαπεριφερειακών και ηπειρωτικών δραστηριοτήτων. Το 
τελευταίο αυτό θα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να διαχειρίζεται τις συνεισφορές από 
τα κράτη µέλη της ΕΕ, τα αφρικανικά κράτη, τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 
και τον ιδιωτικό τοµέα. 

4) Επενδύοντας στη µακροπρόθεσµη ευηµερία και σταθερότητα στις γειτονικές 
περιοχές της ΕΕ. Θα επιδιωχθεί ο στόχος δηµιουργίας µιας ζώνης σταθερότητας, 
ευηµερίας και δηµοκρατίας τόσο µε την προετοιµασία (δυνάµει) υποψηφίων για 
προσχώρηση χωρών, όσο και µέσω της ανανεωµένης πολιτικής µας γειτονίας. Η ΕΕ 
θα υποστηρίξει ενεργά τις δηµοκρατικές αξίες και αρχές στη γειτονική περιοχή της, 
καθώς και την πιο ισόρροπη κατανοµή των οφελών της ανάπτυξης µε µεγαλύτερη 
πολιτική συνεργασία και βαθύτερη οικονοµική ολοκλήρωση προς τον νότο και 
ανατολικά. 

5) Ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης µετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς 
καταστροφές. Εξασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών ανθρωπιστικού δικαίου που 
συµφωνήθηκαν διεθνώς και βελτιώνοντας την ικανότητα σε ανθρωπιστική βοήθεια 
και πολιτική προστασία, ο προϋπολογισµός της ΕΕ θα ενισχύσει δράσεις για την 
πρόβλεψη, προετοιµασία, πρόληψη και ταχύτερη αντιµετώπιση των καταστροφών 
και θα δεσµευτεί µε µεγαλύτερη ευελιξία για αναπτυξιακές δράσεις µε σκοπό την 
ανασυγκρότηση µετά από κρίσεις και την αύξηση της αντοχής για το µέλλον. 

6) Βελτίωση της πρόληψης και επίλυση κρίσεων. Θα ενισχυθεί η δράση της ΕΕ για 
την πρόληψη και επίλυση κρίσεων, τη διατήρηση της ειρήνης και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας, καθώς και την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ για την 
ετοιµότητα σε καταστάσεις κρίσεων.  

Μια ανοικτή Ευρώπη που λειτουργεί σε ένα διεθνές πλαίσιο βασιζόµενο σε κανόνες, 
αποτελεί την καλύτερη λύση για την αξιοποίηση των οφελών που θα προκύψουν από την 
παγκοσµιοποίηση, τα οποία θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση. 

2. ΜΕΣΑ  
Η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη δοµή για τα µελλοντικά µέσα της ΕΕ στον τοµέα της 
εξωτερικής δράσης:  

2.1. Αναπτυξιακή συνεργασία 
Η Επιτροπή προτείνει να αναπτυχθεί το γεωγραφικό και θεµατικό πεδίο του σηµερινού 
µηχανισµού αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ). Προτείνει το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης 
(ΕΤΑ) που καλύπτει τη συνεργασία µε τις χώρες ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) 
και τις ΥΧΕ (Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη) να παραµείνει εκτός του προϋπολογισµού για 
την περίοδο του επόµενου πολυµερούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.  
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2.2. Μέσο για τις χώρες της διεύρυνσης 
Προτείνεται ένα ενιαίο ολοκληρωµένο προενταξιακό µέσο ως ο χρηµατοπιστωτικός πυλώνας 
της στρατηγικής της διεύρυνσης, που θα περιλαµβάνει όλες τις διαστάσεις των εσωτερικών 
πολιτικών και των θεµατικών ζητηµάτων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιες 
χώρες και οι δυνάµει υποψήφιες χώρες είναι πλήρως προετοιµασµένες για πιθανή 
προσχώρηση. Θα δοθεί έµφαση στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, την περιφερειακή 
συνεργασία, την υιοθέτηση και εφαρµογή του κεκτηµένου και την προετοιµασία για τη 
διαχείριση των εσωτερικών πολιτικών κατά την προσχώρηση. Θα εφαρµοστεί µέσω των 
εθνικών προγραµµάτων πολλαπλών δικαιούχων, τα οποία έχουν συµφωνηθεί από κοινού µε 
τους δικαιούχους και θα αντικατοπτρίζει επίσης τα διαθρωτικά ταµεία, το ταµείο συνοχής και 
το ευρωπαϊκό γεωργικό ταµείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και την εστίασή τους 
στην παροχή δηµόσιων αγαθών. Επιπλέον, τα πολιτικά και χρηµατοπιστωτικά µέσα που 
αφορούν την αντιµετώπιση κρίσεων (µακροοικονοµική συνδροµή, µηχανισµός 
σταθερότητας) θα εξακολουθήσουν να διατίθενται προς χρήση στις χώρες της διεύρυνσης, 
όταν αυτό απαιτείται. 

2.3. Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ΕΜΓ) 
Το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ΕΜΓ) θα ωφελήσει τις γειτονικές χώρες της ΕΕ στηρίζοντας 
τη βαθύτερη πολιτική συνεργασία, τη στενότερη οικονοµική ολοκλήρωση µε την ΕΕ και την 
αποτελεσµατική και βιώσιµη µετάβαση στη δηµοκρατία. Η συνεργασία µε τις γειτονικές 
χώρες της ΕΕ θα στηριχθεί στην αρχή «περισσότερα για περισσότερα», σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Νέα αντίδραση σε µια γειτονιά που 
αλλάζει». Το ΕΜΓ θα παρέχει το µεγαλύτερο τµήµα της χρηµατοδότησης της ΕΕ στις 
γειτονικές χώρες και θα συµπληρωθεί µε άλλα εξωτερικά µέσα, ανάλογα µε τις ανάγκες15. 

2.4. Μέσο εταιρικής σχέσης  
Αυτό το νέο πρόγραµµα θα παρέχει στήριξη ad hoc για τη συνεργασία µε όλες τις τρίτες 
χώρες (µη αναπτυσσόµενες και αναπτυσσόµενες) δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στους 
στρατηγικούς εταίρους / τις αναδυόµενες οικονοµίες. Θα χρηµατοδοτήσει δραστηριότητες για 
να ενισχυθεί η προβολή των πολιτικών της ΕΕ στο εξωτερικό µέσω της διµερούς 
συνεργασίας και µέσω κοινών προσεγγίσεων απέναντι στις προκλήσεις, τις οικονοµικές 
εταιρικές σχέσεις και την επιχειρηµατική συνεργασία, τις δραστηριότητες και τα δίκτυα 
δηµόσιας διπλωµατίας, τους δεσµούς µεταξύ των λαών· τη διεξαγωγή συζητήσεων πολιτικής 
και κοινές δραστηριότητες µε µεµονωµένες χώρες εταίρους· καθώς και την προώθηση των 
εµπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων και την κανονιστική σύγκλιση µε στρατηγικούς 
εταίρους. 

2.5. Προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων παγκοσµίως 
Το ενισχυµένο Ευρωπαϊκό µέσο για τη δηµοκρατία και τα δικαιώµατα του ανθρώπου 
(EIDHR) θα εστιαστεί σε δύο δραστηριότητες: πρώτον, στην ενισχυµένη στήριξη για την 
ανάπτυξη ακµαίων κοινωνιών των πολιτών και του ειδικού ρόλου τους ως φορέων αλλαγής 
και προώθησης των δικαιωµάτων του ανθρώπου και της δηµοκρατίας. Τούτο θα 
συµπεριλάβει την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να αντιδρά αµέσως σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης όπου θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και µεγαλύτερη στήριξη 

                                                 
15 Η Ρωσία θα εξακολουθήσει να επωφελείται από τη στήριξη της διασυνοριακής και περιφερειακής 

συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΜΓ.  
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των µηχανισµών και της παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε διεθνές και 
περιφερειακό επίπεδο. ∆εύτερον, αποστολές παρακολούθησης των εκλογών και βελτίωση 
των εκλογικών διαδικασιών. 

2.6. Αλληλεγγύη και βοήθεια σε πληθυσµούς που πλήττονται από φυσικές και 
ανθρωπογενείς καταστροφές 

Η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική προστασία θα ενισχυθούν σύµφωνα µε µια 
προσέγγιση που στηρίζεται στις ανάγκες και τις αρχές. 

– Το µέσο ανθρωπιστικής βοήθειας θα αντιδρά στις φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές, βάσει των διεθνών αρχών του ανθρωπιστικού δικαίου, και µέσω της 
χρήσης ειδικευµένων οργανώσεων.  

– Ο µηχανισµός πολιτικής προστασίας θα αντιδρά στις φυσικές και ανθρωπογενείς 
καταστροφές σε τρίτες χώρες µέσω του συντονισµού µε υπηρεσίες πολιτικής 
προστασίας των κρατών µελών της ΕΕ. 

2.7. Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων  
Η εργασία της ΕΕ σ’αυτόν τον τοµέα έχει πολλές πτυχές: 

• Αντίδραση στις κρίσεις µέσω του Μέσου Σταθερότητας (ΜΣ), 
συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών καταστροφών, δίνοντας έµφαση στην πρόληψη 
των συγκρούσεων, την οικοδόµηση της ειρήνης και τη συγκρότηση κράτους. Με την 
µακροπρόθεσµη ικανότητά του θα αντιµετωπίζει παγκόσµιες και διαπεριφερειακές 
απειλές, όπως τη διάδοση των όπλων µαζικής καταστροφής, την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος, την πρόληψη της παράνοµης 
διακίνησης, κλπ. 

• Αντιµετώπιση των βραχυπρόθεσµων χρηµατοπιστωτικών αναγκών χωρών που 
εφαρµόζουν προγράµµατα σταθερότητας και προσαρµογής µέσω της 
µακροοικονοµικής συνδροµής.  

• Προώθηση της πυρηνικής ασφάλειας για τη στήριξη των διεθνών κανονισµών µε το 
µέσο για τη συνεργασία στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας (INSC). Στόχος θα 
είναι η ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας υψηλού επιπέδου, η προστασία από τις 
ακτινοβολίες και η εφαρµογή αποτελεσµατικών και ουσιαστικών µέτρων 
διασφάλισης των πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες. 

• Επιπλέον, ο προϋπολογισµός της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας θα στηρίξει δράσεις χωρίς στρατιωτικές και αµυντικές επιπτώσεις.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εφαρµογή των νέων προγραµµάτων θα απλουστευθεί περαιτέρω, ειδικότερα για να 
συµπεριλάβει την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας. Τα νέα µέσα θα παγιώσουν, κατά 
περίπτωση, τη συνυπευθυνότητα κατά τη χορήγηση και την εκταµίευση πόρων. Θα 
επιδιωχθούν µεγαλύτερες συνέργειες κατά τη χρήση της εξωτερικής χρηµατοδότησης για 
τους πολλαπλούς στόχους πολιτικής της ΕΕ, π.χ. για την τήρηση των δεσµεύσεων της ΕΕ 
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υπέρ της µείωσης της φτώχειας και τη χρηµατοδότηση της καταπολέµησης της κλιµατικής 
αλλαγής. 

Θα προταθεί επίσης η αύξηση της ευελιξίας στις εξωτερικές δράσεις. Θα ενισχυθούν οι 
µηχανισµοί του προϋπολογισµού εκτός του δηµοσιονοµικού πλαισίου για την αντιµετώπιση 
µεγάλων απρόβλεπτων συµβάντων (αποθεµατικό για τις ενισχύσεις επείγουσας ανάγκης, 
µέσο ευελιξίας). 

Η απλούστευση θα εξασφαλιστεί µε τον σαφή διαχωρισµό και τη µείωση των 
αλληλεπικαλύψεων µεταξύ των µέσων, ούτως ώστε να προσδιορίζονται µεµονωµένα µε 
σαφώς καθορισµένους στόχους πολιτικής. Θα προταθεί επίσης η απλούστευση των κανόνων 
και διαδικασιών για την παροχή της βοήθειας της ΕΕ, προκειµένου ιδίως να προβλέπεται η 
διεξαγωγή κοινών δράσεων µε τα κράτη µέλη. 

Προτείνεται η µεγαλύτερη χρήση καινοτόµων χρηµατοδοτικών µέσων στο πλαίσιο όλων 
των µηχανισµών (ειδικότερα µε τις περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις) που θα 
επιτρέψουν σε µεγαλύτερο µερίδιο επιχορηγήσεων να συνδυάζονται µε δάνεια, ούτως ώστε 
να κινητοποιείται επιπρόσθετη χρηµατοδότηση για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών 
των χωρών εταίρων. 

Θεωρείται ότι πρέπει να βελτιωθεί ο δηµοκρατικός έλεγχος της εξωτερικής βοήθειας. Τούτο 
µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση πράξεων κατ’εξουσιοδότηση (βάσει του άρθρου 290 της 
Συνθήκης) για ορισµένες πτυχές του προγραµµατισµού, όχι µόνο θέτοντας τα δύο 
συνυπεύθυνα νοµοθετικά όργανα σε ισότιµη βάση, αλλά και εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη 
ευελιξία κατά τον προγραµµατισµό. Για το ΕΤΑ, προτείνεται να εναρµονιστεί ο έλεγχος µε 
τον ΜΑΣ, ενώ παράλληλα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες αυτού του µέσου. 
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4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 

από τον οποίο: 

70 δισεκατ. ευρώ 

• Μηχανισµός αναπτυξιακής συνεργασίας 20,6 δισεκατ. ευρώ 

• Μηχανισµός προενταξιακής βοήθειας 12,5 δισεκατ. ευρώ 

• Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας 16,1 δισεκατ. ευρώ 

• Μέσο εταιρικής σχέσης 1 δισεκατ. ευρώ 

• Μηχανισµός σταθερότητας 2,5 δισεκατ. ευρώ 

• Ευρωπαϊκό µέσο για τη δηµοκρατία και τα 
δικαιώµατα του ανθρώπου 

1,4 δισεκατ. ευρώ 

• Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφαλείας 

2,5 δισεκατ. ευρώ 

• Μέσο ανθρωπιστικής βοήθειας 6,4 δισεκατ. ευρώ 

• Πολιτική προστασία και ικανότητα αντιµετώπισης 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

0,2 δισεκατ. ευρώ 

• Ευρωπαϊκό Σώµα Εθελοντών Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας 

0,2 δισεκατ. ευρώ 

• Μέσο για τη συνεργασία στον τοµέα της 
πυρηνικής ασφάλειας 

0,56 δισεκατ. ευρώ 

• Μακροοικονοµική χρηµατοδοτική συνδροµή 0,6 δισεκατ. ευρώ 

• Ταµείο εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις 1,26 δισεκατ. ευρώ 

Αποθεµατικό επείγουσας βοήθειας 2,45 δισεκατ. ευρώ 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός στο πλαίσιο του 
11ου ΕΤΑ 

30,3 δισεκατ. ευρώ 
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Στόχος της πολιτικής για την καταπολέµηση της απάτης της ΕΕ είναι να προστατευθούν τα 
οικονοµικά συµφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την πρόληψη, την αποτροπή, την 
έρευνα και την εξασφάλιση της ποινικής δίωξης της απάτης σε βάρος του προϋπολογισµού 
της ΕΕ. Η πολιτική εφαρµόζεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης 
(OLAF) η οποία υπάγεται στην Επιτροπή, αλλά η οποία διεξάγει τις έρευνες µε πλήρη 
ανεξαρτησία. 

Ως υπηρεσία της Επιτροπής, η OLAF διαχειρίζεται τα προγράµµατα που περιγράφονται 
κατωτέρω προς στήριξη πολιτικών της ΕΕ στον τοµέα καταπολέµησης της απάτης. Μια 
ειδική πτυχή της δράσης αυτής είναι η υπεράσπιση του ευρώ έναντι της παραχάραξης 
χαρτονοµισµάτων και κερµάτων, το οποίο αποτελεί κεντρικό στοιχείο για τη λειτουργία του 
ενιαίου νοµίσµατος. 

2. ΜΕΣΑ 

Τρία προγράµµατα προορίζονται να συντονίζουν τη δράση των κρατών µελών κατά την 
καταπολέµηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
στενής και τακτικής συνεργασίας του άρθρου 325 της ΣΛΕΕ. 

• Το πρόγραµµα Hercule II προωθεί τις δράσεις καταπολέµησης της απάτης 
ενισχύοντας τη διακρατική και πολυτοµεακή συνεργασία, την κατάρτιση, τις νοµικές 
µελέτες ειδικών, την παροχή άλλων υπηρεσιών ειδικών για την καταπολέµηση της 
απάτης στις αρχές των κρατών µελών που έχουν αρµοδιότητα σ’αυτόν τον τοµέα 
(αστυνοµία, τελωνεία, εισαγγελείς, κλπ), τη δηµιουργία επαγγελµατικών δικτύων, 
περιλαµβανοµένων των χωρών που προσχωρούν και των υποψηφίων χωρών, καθώς 
και τη χρηµατοδότηση τεχνικού εξοπλισµού για τα κράτη µέλη. Το πρόγραµµα 
Hercule παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα του 
λαθρεµπορίου τσιγάρων. 

• Το σύστηµα πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS) παρέχει µια ασφαλή υποδοµή 
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την απάτη µεταξύ κρατών µελών και 
µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής. Η υποδοµή αυτή επιτρέπει επίσης κοινές 
τελωνειακές πράξεις όπου συµµετέχουν κράτη µέλη και τρίτες χώρες και που 
συντονίζουν τους πόρους διαφόρων υπηρεσιών έναντι στόχων υψηλού κινδύνου που 
προκαλούν ανησυχία. 

• Το πρόγραµµα Pericles που είναι αφιερωµένο στην προστασία του ευρώ από την 
παραχάραξη, προβλέπει προγράµµατα ανταλλαγής προσωπικού, βοήθειας και 
κατάρτισης. Η καταπολέµηση της παραχάραξης του ευρώ ήταν επιτυχής λόγω 
συναφούς σειράς µέτρων, µε έµφαση στη στενή συνεργασία µεταξύ όλων των 
φορέων που ενέχονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην κατάρτιση 
και την ευαισθητοποίηση. 
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Εκτός του ειδικού προγράµµατος δαπανών για την καταπολέµηση της απάτης, πρέπει να 
επιτευχθεί µεγαλύτερη συνοχή των διατάξεων καταπολέµησης της απάτης σε όλο το φάσµα 
των προγραµµάτων δαπανών η οποία θα συµβάλει στην αποτελεσµατική εκπλήρωση της 
δέσµευσης που ανέλαβε η Ένωση όσον αφορά την καταπολέµηση της απάτης. Ως εκ τούτου 
διατάξεις για την καταπολέµηση της απάτης θα συµπεριλαµβάνονται σε κάθε νοµική βάση 
των προγραµµάτων νέας γενεάς 2014-2020. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Οι αξιολογήσεις των προηγούµενων προγραµµάτων Hercule έδειξαν ότι υπήρξαν πολλές 
βελτιώσεις στο επίπεδο του τεχνικού εξοπλισµού που χρησιµοποίησαν τα κράτη µέλη, 
διευκόλυνση των διασυνοριακών ενεργειών, και ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων. 
Ενισχύθηκαν οι επαφές µεταξύ ειδικών υπαλλήλων επιβολής του νόµου. Οι νοµικές µελέτες 
για ειδικά ζητήµατα που αφορούν διασυνοριακές πράξεις και δράσεις καταπολέµησης της 
απάτης ενίσχυσαν τη βάση συνεργασίας. 

Η χρήση του συστήµατος AFIS στα κράτη µέλη αυξήθηκε σηµαντικά µετά την εισαγωγή 
νέας τεχνολογίας το 2010. Προβλέπονται περαιτέρω βελτιώσεις, ειδικότερα η διευκόλυνση 
της ανάλυσης του κινδύνου. Η ικανότητα διεξαγωγής από κοινού τελωνειακών πράξεων θα 
αυξηθεί. 

Το πρόγραµµα Pericles συνέβαλε στο να µειωθεί σε σχετικά χαµηλό επίπεδο η παραχάραξη 
χαρτονοµισµάτων και κερµάτων του ευρώ, καθώς και στην επιτυχή διεξαγωγή δράσεων που 
σταµατούν τις παραχαράξεις πριν ακόµη εισέλθουν στην κυκλοφορία. Με περίπου 110 
πράξεις και σχεδόν 6.000 καταρτισµένους υπαλλήλους, το πρόγραµµα Pericles αποτελεί 
σηµαντικό τµήµα µιας σειράς µέτρων που προστατεύουν το ευρώ από την παραχάραξη. 

Αυτά τα προγράµµατα εφαρµόζονται µέσω επιχορηγήσεων και δηµοσίων συµβάσεων. 

Η πρόταση για τα τρία προγράµµατα είναι να βελτιωθεί η σηµερινή προσέγγιση µε γνώµονα 
την κτηθείσα πείρα, σύµφωνα µε τη στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέµηση της 
απάτης, και παράλληλα να διατηρηθούν κατάλληλα επίπεδα δαπανών. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020  

για τα προγράµµατα HERCULE, PERICLES και AFIS 
150 εκατ. ευρώ 
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και τους καταναλωτές εστιάζεται σε 
ζητήµατα που έχουν καίρια σηµασία για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή την υγεία 
και την ασφάλειά τους καθώς και την ύπαρξη ευρείας ποικιλίας τροφίµων και 
καταναλωτικών προϊόντων σε µια αποτελεσµατική και ασφαλή εσωτερική αγορά. Οι 
πολιτικές της ΕΕ σ’ αυτόν τον τοµέα έχουν σχεδιασθεί µε στόχο την ενίσχυση της θέσης των 
ευρωπαίων καταναλωτών, την προστασία και βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών, 
την εξασφάλιση ασφαλών και θρεπτικών τροφίµων και την προστασία της υγείας των φυτών 
καθώς και της ορθής µεταχείρισης και υγείας των ζώων. 

Η Επιτροπή έχει ιδιαίτερη ευθύνη να βοηθήσει την προστασία και βελτίωση της κατάστασης 
της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων στην Κοινότητα, ιδίως των ζώων 
παραγωγής τροφίµων, διευκολύνοντας παράλληλα το ενδοκοινοτικό εµπόριο και τις 
εισαγωγές ζώων και ζωικών προϊόντων σύµφωνα µε τα κατάλληλα πρότυπα υγείας και τις 
διεθνείς υποχρεώσεις. Παροµοίως, η ΕΕ εποπτεύει την εµπορία και τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και θεσπίζει πρότυπα για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των καταλοίπων φυτοφαρµάκων. Εφαρµόζει προληπτικά µέτρα για να προστατευθεί 
από την εισαγωγή και διάδοση οργανισµών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά 
προϊόντα εντός της ΕΕ. Επίσης, διασφαλίζει συνθήκες ποιότητας για την πώληση σπόρων 
προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού στο εσωτερικό της ΕΕ. Το καθήκον αυτό 
επιτελείται κατά τρόπο περισσότερο αποτελεσµατικό και οικονοµικό µέσω του 
προϋπολογισµού της ΕΕ από ότι µέσω 27 διαφορετικών εθνικών προϋπολογισµών. 

Η προώθηση της καλής υγείας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για µια έξυπνη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Η διατήρηση υγιών και 
ενεργών ανθρώπων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα έχει θετικό αντίκτυπο στην 
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Η καινοτοµία στην υγειονοµική περίθαλψη 
βοηθά στην αντιµετώπιση της πρόκλησης της βιωσιµότητας του τοµέα στο πλαίσιο των 
δηµογραφικών αλλαγών. 

Παροµοίως, η πολιτική για τους καταναλωτές συµβάλλει σηµαντικά στην 
αποτελεσµατικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, επιτρέποντας στους πολίτες να 
διαδραµατίσουν πλήρη ρόλο στην ενιαία αγορά και ενισχύοντας την ικανότητα και την 
εµπιστοσύνη τους στις διασυνοριακές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως µε ηλεκτρονική 
µορφή. ∆εδοµένου ότι οι δαπάνες των καταναλωτών αποτελούν το 56% του ΑΕΠ της ΕΕ, µια 
αποτελεσµατική πολιτική για τους καταναλωτές µπορεί να συµβάλλει ενεργά στους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται ως µέρος της πολιτικής της ΕΕ για την υγεία και 
τους καταναλωτές συµβάλλουν στην ευηµερία των ευρωπαίων πολιτών. Η προστιθέµενη αξία 
των προγραµµάτων της ΕΕ για την υγεία και τους καταναλωτές έγκειται στην ικανότητά τους 
να αντιµετωπίζουν ζητήµατα που τα κράτη µέλη δεν µπορούν να χειριστούν τόσο 
αποτελεσµατικά όταν ενεργούν µόνα τους. Για παράδειγµα, οι δραστηριότητες για την 
προώθηση των διασυνοριακών αγορών ή για την αντίδραση σε µείζονες προκλήσεις, 
ασθένειες ή πανδηµίες που επηρεάζουν περισσότερα κράτη µέλη απαιτούν συντονισµένη και 
συνεπή απάντηση. Παροµοίως, οι ασθένειες των ζώων και των φυτών δεν σταµατούν στα 
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εθνικά σύνορα. Η εξασφάλιση οµοιόµορφου και υψηλού επιπέδου υγείας των ζώων και 
ασφάλειας των τροφίµων σε ολόκληρη την ΕΕ καθιστά δυνατή την ελεύθερη κυκλοφορία 
των ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, που έχει µεγάλη σηµασία για τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς, ωφελεί τους καταναλωτές µέσω της µεγαλύτερης επιλογής και του 
αυξηµένου ανταγωνισµού και επιτρέπει στους παραγωγούς τροφίµων της ΕΕ να 
απολαµβάνουν οικονοµίες κλίµακας. 

2. ΜΕΣΑ  

Η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα προγράµµατα για να στηρίξει την άσκηση της πολιτικής 
της ΕΕ για την υγεία και των καταναλωτές. 

2.1. Υγεία 

2.1.1. Πρόγραµµα «Υγεία για την Ανάπτυξη»  

Το νέο πρόγραµµα «Υγεία για την Ανάπτυξη» θα κατευθύνεται προς δράσεις µε σαφή 
προστιθέµενη αξία της ΕΕ, σύµφωνα µε τους στόχους της «Ευρώπης 2020» και τις νέες 
νοµικές υποχρεώσεις. Ο κύριος στόχος έγκειται στη συνεργασία µε τα κράτη µέλη για την 
προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές στην υγεία, για την αύξηση της 
βιωσιµότητας των υπηρεσιών υγείας και τη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού µε 
παράλληλη ενθάρρυνση της καινοτοµίας στην υγεία. Για παράδειγµα, το πρόγραµµα θα 
στηρίξει την πολιτική για την υγεία µε την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και 
κατευθυντήριων γραµµών για τη διάγνωση και τη θεραπεία σπάνιων νοσηµάτων, µε την 
ενίσχυση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για τις ασθένειες, την ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών και κατευθυντήριων γραµµών για τον προσυµπτωµατικό έλεγχο του καρκίνου και 
την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης της ΕΕ στις αξιολογήσεις της τεχνολογίας υγείας και στην 
ηλεκτρονική υγεία. Οι δράσεις για την έρευνα και την καινοτοµία στον τοµέα της υγείας θα 
στηρίζονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία. 

2.1.2. «Υγεία των ζώων και των φυτών και ασφάλεια των τροφίµων»  

Το πρόγραµµα «Υγεία των ζώων και των φυτών και ασφάλεια των τροφίµων» εστιάζεται 
στην εξάλειψη των ασθενειών των ζώων, στο κτηνιατρικό ταµείο για επείγοντα περιστατικά 
και σε σχετικές δράσεις, όπως η χρηµατοδότηση των εργαστηρίων αναφοράς της ΕΕ, τα 
προγράµµατα κατάρτισης και οι τράπεζες εµβολίων. Το µελλοντικό πρόγραµµα θα συνεχίσει 
αυτές τις δραστηριότητες µε µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα. Επίσης, το πρόγραµµα 
θα χρηµατοδοτήσει πρόσθετη και απαιτούµενη δράση για να αντιµετωπίσει τους επιβλαβείς 
οργανισµούς και τις ασθένειες σχετικά µε την υγεία των φυτών που εµφανίζονται µε συνεχώς 
αυξανόµενη συχνότητα σ’ ολόκληρη την ΕΕ. 

2.2. Καταναλωτές  

Πρόγραµµα «Καταναλωτές»  

Το πρόγραµµα «Καταναλωτές» θα προωθήσει την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών ως 
βασικό µέσο για την επίτευξη προστασίας υψηλού επιπέδου σ’ ολόκληρη την ενιαία αγορά. 
Το πρόγραµµα θα εστιάζεται στη βελτίωση της ροής πληροφοριών προς τους καταναλωτές 
και την εκπροσώπηση των συµφερόντων των καταναλωτών. Θα στηρίζει την αποτελεσµατική 
εφαρµογή των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, µε τη συνεργασία µεταξύ των 
αρχών και των οργανώσεων που είναι αρµόδιες για την εκτέλεσή τους, την ενηµέρωση, την 
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εκπαίδευση και την επίλυση διαφορών. Το νέο πρόγραµµα θα βασίζεται στα θετικά 
αποτελέσµατα του τρέχοντος προγράµµατος µε µερική εκ νέου εστίαση για την αντιµετώπιση 
σηµαντικών νέων προτεραιοτήτων. Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει την αύξηση των πόρων 
που προορίζονται για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και την οικοδόµηση ικανοτήτων 
όσον αφορά την παροχή συµβουλών στους καταναλωτές στο πλαίσιο διασυνοριακών αγορών. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Ο προϋπολογισµός για την υγεία και τους καταναλωτές εκτελείται µέσω άµεσης και έµµεσης 
κεντρικής διαχείρισης. Το µεγαλύτερο τµήµα του προϋπολογισµού για τα τρόφιµα και τις 
ζωοτροφές εκτελείται µέσω άµεσης κεντρικής διαχείρισης, ιδίως µέσω επιδοτήσεων που 
καταβάλλονται στις αρχές των κρατών µελών. 

Το 2004, η Επιτροπή ίδρυσε τον Εκτελεστικό Οργανισµό για την Υγεία και τους 
Καταναλωτές για να διαχειρίζεται το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας. Η εντολή του Οργανισµού 
διευρύνθηκε το 2008 για να καλύψει την εφαρµογή του προγράµµατος για τους καταναλωτές 
και των µέτρων κατάρτισης για την ασφάλεια των τροφίµων που χρηµατοδοτήθηκαν στο 
πλαίσιο του προϋπολογισµού για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Ορισµένοι άλλοι ρυθµιστικοί 
οργανισµοί δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό: το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών 
(CPVO), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων (EMA). 
Το CPVO είναι πλήρως αυτοχρηµατοδοτούµενο µέσω τελών. Το ECDC και η EFSA 
χρηµατοδοτούνται µε ετήσια επιδότηση από τον προϋπολογισµό, ενώ ο EMA λαµβάνει 
επιδότηση από τον προϋπολογισµό µαζί µε τέλη από τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτοί οι φορείς θα 
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των νέων προγραµµάτων στους τοµείς της 
εµπειρογνωµοσύνης τους. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 

από τον οποίο 

2,75 δισεκατ. ευρώ 

• Ασφάλεια των τροφίµων 2,2 δισεκατ. ευρώ 

• Πρόγραµµα «Υγεία για την ανάπτυξη»  396 εκατ. ευρώ 

• Πρόγραµµα «Καταναλωτές»  175 εκατ. ευρώ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Σκοπός της πολιτικής εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δηµιουργία 
χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα όπου οι άνθρωποι µπορούν να εισέρχονται, να 
µετακινούνται, να ζουν και να εργάζονται ελεύθερα, πεπεισµένοι ότι τα δικαιώµατά τους 
γίνονται πλήρως σεβαστά και ότι η ασφάλειά τους είναι κατοχυρωµένη. 

Η ΕΕ διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση των απειλών του σοβαρού και 
οργανωµένου εγκλήµατος, του εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο και της τροµοκρατίας, στην 
εξασφάλιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στην 
ταχεία αντίδραση σε αναδυόµενες κρίσεις που οφείλονται στον άνθρωπο ή σε φυσικές 
καταστροφές. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, όπου οι απειλές αυξάνονται και έχουν όλο 
και περισσότερο διεθνική διάσταση απαιτείται µια συνεπή και ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή 
απάντηση για να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές επιβολής του νόµου µπορούν να εργασθούν 
αποτελεσµατικά σε διαφορετικές χώρες και δικαιοδοσίες. 

Η συνεργασία και η αλληλεγγύη στο επίπεδο της ΕΕ επέτρεψαν να σηµειωθεί ήδη σηµαντική 
πρόοδος στην οικοδόµηση περισσότερο ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης. Η ΕΕ θα συνεχίσει 
να αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις, ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσµού και 
της µείωσης του εργατικού δυναµικού. Μια πολιτική νόµιµης µετανάστευσης και ένταξης 
που να προσανατολίζεται στο µέλλον έχει ουσιώδη σηµασία για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής της ΕΕ, τον εµπλουτισµό των κοινωνιών 
µας και τη δηµιουργία ευκαιριών για όλους. Πρέπει να αντιµετωπίσουµε την παράνοµη 
µετανάστευση και να καταπολεµήσουν την εµπορία ανθρώπων και τις άλλες µορφές 
σύγχρονης δουλείας. Ταυτόχρονα, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επιδεικνύει αλληλεγγύη σε 
αυτούς που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η ολοκλήρωση ενός περισσότερου ασφαλούς και 
αποτελεσµατικού κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου που να αντικατοπτρίζει τις αξίες 
µας εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. 

Η στήριξη από τον προϋπολογισµό της ΕΕ µπορεί να προσφέρει πραγµατική προστιθέµενη 
αξία σ’ αυτόν τον τοµέα. Η χρηµατοδότηση από την ΕΕ αποτελεί απτή απόδειξη της 
αλληλεγγύης και του επιµερισµού του ευθυνών που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των 
κοινών µας προκλήσεων. Για παράδειγµα, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ 
συνιστά βασική προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία και διενεργείται από ορισµένα 
κράτη µέλη προς το συµφέρον και εξ ονόµατος ολόκληρης της ΕΕ. Επιπλέον, στην 
περίπτωση που ένα κράτος µέλος βρίσκεται αντιµέτωπο µε εξαιρετικές πιέσεις στα σύνορά 
του, η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει κατάλληλη στήριξη. Παροµοίως, εκείνα τα 
κράτη µέλη που, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, βαρύνονται µε δυσανάλογες δαπάνες 
λόγω των µεταναστευτικών ροών θα πρέπει να λαµβάνουν δέουσα δηµοσιονοµική στήριξη 
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. 

Η χρηµατοδότηση της ΕΕ µπορεί επίσης να βοηθήσει στην προώθηση της 
αποτελεσµατικότητας µέσω της συγκέντρωσης πόρων και της ενίσχυσης της διεθνικής 
έµπρακτης συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και µεταξύ των κρατών µελών και 
τρίτων χωρών. Αυτό ισχύει ιδίως στον τοµέα της εσωτερικής ασφάλειας, όπου η 
δηµοσιονοµική στήριξη για κοινές επιχειρήσεις, όπως οι κοινές οµάδες έρευνας, ενισχύει τη 
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συνεργασία µεταξύ της αστυνοµίας, των τελωνειακών αρχών, των συνοριοφυλάκων και των 
δικαστικών αρχών.  

Πέρα από τη στήριξη στις εσωτερικές πτυχές των πολιτικών για τις εσωτερικές υποθέσεις, θα 
πρέπει επίσης να διατίθεται επαρκής χρηµατοδότηση της ΕΕ για την ενίσχυση της εξωτερικής 
διάστασης της πολιτικής εσωτερικών υποθέσεων σε πλήρη συνοχή µε την εξωτερική δράση 
της ΕΕ· για παράδειγµα, µε την παροχή στήριξης για την εφαρµογή συµφωνιών επανεισδοχής 
και εταιρικών σχέσεων κινητικότητας, µε τη συνδροµή προς τρίτες χώρες προκειµένου αυτές 
να αναπτύξουν τις ικανότητες επιτήρησης των συνόρων τους ή µε την παροχή 
χρηµατοδότησης για την καταπολέµηση των διεθνών εγκληµατικών δικτύων, της εµπορίας 
ανθρώπων και του λαθρεµπορίου όπλων και ναρκωτικών.  

2. ΜΕΣΑ  

Η Επιτροπή προτείνει την απλούστευση της δοµής της χρηµατοδότησης της ΕΕ σ’ αυτόν τον 
τοµέα µε τη µείωση του αριθµού των δηµοσιονοµικών προγραµµάτων σε δύο: 

– Το Ταµείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα στηρίζει δράσεις που αφορούν το 
άσυλο και τη µετανάστευση, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και την επιστροφή.  

– Το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα παράσχει δηµοσιονοµική συνδροµή για 
πρωτοβουλίες στους τοµείς των εξωτερικών συνόρων και της εσωτερικής 
ασφάλειας.  

Και στα δύο Ταµεία θα πρέπει να προβλέπεται σηµαντική εξωτερική διάσταση για να 
εξασφαλίζεται ότι η ΕΕ θα έχει τα µέσα προκειµένου, αφενός, να επιδιώκει τις 
προτεραιότητες της πολιτικής εσωτερικών υποθέσεων όσον αφορά τις σχέσεις µε τρίτες 
χώρες και, αφετέρου, να προασπίζει τα συµφέροντα της ΕΕ. Η δηµοσιονοµική στήριξη θα 
διατίθεται για να εξασφαλιστεί η εδαφική συνέχεια της χρηµατοδότησης, που ξεκινά από την 
ΕΕ και συνεχίζει στις τρίτες χώρες. Αυτό θα αφορούσε, ιδίως, την επανεγκατάσταση των 
προσφύγων, τις συµφωνίες επανεισδοχής, τα περιφερειακά προγράµµατα προστασίας, την 
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης, την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων 
και τη συνεργασία των αστυνοµικών αρχών π.χ. µε τις γειτονικές χώρες.  

Τα µέσα θα προβλέπουν επίσης ταχεία αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
δεδοµένου ότι τα Ταµεία θα έχουν σχεδιασθεί µε τρόπο ώστε η ΕΕ να µπορεί να αντιδρά 
δεόντως σε καταστάσεις που εξελίσσονται ραγδαία. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η µείωση του αριθµού των προγραµµάτων και των αντίστοιχων κανόνων εφαρµογής τους θα 
απλουστεύσει τις διαδικασίες και θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των κανόνων από 
όλους τους ενδιαφερόµενους. 

Η µετάβαση από την άµεση διαχείριση στην επιµερισµένη διαχείριση, όπου είναι δυνατό, θα 
εξαλείψει τα περιττά γραφειοκρατικά βάρη. Η άµεση διαχείριση θα διατηρείται για 
συγκεκριµένα διεθνικά ή ιδιαιτέρως καινοτόµα σχέδια και για τη στήριξη των µη κρατικών 
φορέων, καθώς και για την προώθηση εκδηλώσεων και µελετών. Επίσης, θα διατηρείται για 
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τον ευέλικτο µηχανισµό αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την εξωτερική 
διάσταση. 

Για τα κονδύλια υπό επιµερισµένη διαχείριση, προτείνεται η µετάβαση από τα ετήσια 
προγράµµατα σε ένα σύστηµα πολυετούς προγραµµατισµού που να προσανατολίζεται στα 
αποτελέσµατα. Αυτό θα συµβάλλει στην καλύτερη εστίαση σε στόχους και αποτελέσµατα, 
στη µείωση του φόρτου εργασίας για όλους τους ενδιαφερόµενους και στη σύντµηση του 
χρόνου που απαιτείται για την έγκριση των εθνικών προγραµµάτων, επιταχύνοντας συνεπώς 
την αποδέσµευση κονδυλίων.  

Ορισµένοι οργανισµοί στηρίζουν το έργο της ΕΕ σ’ αυτόν τον τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων 
της Ευρωπόλ, του Frontex, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, της 
Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Ακαδηµίας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 
Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας και του Οργανισµού ΤΠ. Η βελτίωση της συνέργειας και της 
συνοχής µεταξύ των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των οργανισµών της είναι δυνατή 
και αναγκαία για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των οργανισµών αυτών όσον 
αφορά τη στήριξη της έµπρακτης συνεργασίας µεταξύ των κρατών. 

Τα συστήµατα ΤΠ µεγάλης κλίµακας (όπως το SIS II και το VIS) αντιπροσωπεύουν 
σηµαντικό τµήµα του προϋπολογισµού σ’ αυτόν τον τοµέα. Προσδίδουν υψηλή προστιθέµενη 
αξία της ΕΕ. Επί του παρόντος, η διαχείριση των συστηµάτων ασκείται από την Επιτροπή, 
αλλά σταδιακά η διαχείρισή τους θα µεταφερθεί στο µελλοντικό Οργανισµό ΤΠ, που θα 
αρχίσει να λειτουργεί το 2012. Ο Οργανισµός ΤΠ θα είναι επίσης υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη και διαχείριση µελλοντικών συστηµάτων ΤΠ σ’ αυτόν τον τοµέα. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 

από τον οποίο 

8,23 δισεκατ. ευρώ 

• Ταµείο Μετανάστευσης και Ασύλου  3,4 δισεκατ. ευρώ 

• Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας  4,1 δισεκατ. ευρώ 

• Συστήµατα ΤΠ 730 εκατ. ευρώ 
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ΥΠΟ∆ΟΜΗ – ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το οικονοµικό µέλλον της Ευρώπης απαιτεί ευφυή, βιώσιµα και πλήρως διασυνδεδεµένα 
δίκτυα µεταφορών, δίκτυα ενέργειας και ψηφιακά δίκτυα. Αυτά αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Θα συντείνουν επίσης 
στην επίτευξη των στόχων διατηρήσιµης ανάπτυξης της ΕΕ που τίθενται στην στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» και των φιλόδοξων στόχων «20-20-20» της ΕΕ στους τοµείς της ενεργειακής 
και της κλιµατικής πολιτικής16. 

Μολονότι αναµένεται ότι η αγορά θα διαδραµατίσει µείζονα ρόλο στη δηµιουργία των 
απαιτούµενων υποδοµών µέσω κατάλληλων επενδύσεων και τιµολογιακών µηχανισµών, 
χωρίς σωστή δηµόσια παρέµβαση (και από τον προϋπολογισµό της ΕΕ) ορισµένες επενδύσεις 
σε υποδοµές δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν ή θα καθυστερήσουν πολύ περισσότερο 
από την προθεσµία του 2020. 

Στον τοµέα της ενέργειας, το 2010 η Επιτροπή προσδιόρισε διαδρόµους προτεραιότητας για 
τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας (τέσσερεις), φυσικού αερίου (τρεις) και πετρελαίου. 
Εκτιµάται ότι περίπου απαιτούνται επενδύσεις ύψους 200 δισεκατ. ευρώ για αγωγούς 
φυσικού αερίου και δίκτυα ηλεκτροδότησης έως το 2020. Από το συνολικό αυτό ποσό, 
επενδύσεις ύψους 100 δισεκατ. ευρώ πρέπει να προέλθουν από την αγορά χωρίς βοήθεια, ενώ 
τα υπόλοιπα 100 δισεκατ. ευρώ θα απαιτήσουν δράση από µέρους του δηµοσίου για την 
άντληση και µόχλευση του απαιτούµενου ιδιωτικού κεφαλαίου. 

Στον τοµέα των µεταφορών οι υποδοµές πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να 
µεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος στην οικονοµική ανάπτυξη και να ελαχιστοποιηθούν οι 
αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Η υποδοµή µεταφορών έχει αναπτυχθεί άνισα στις 
ανατολικές και δυτικές περιοχές της ΕΕ, οι οποίες πρέπει να έλθουν στο ίδιο επίπεδο. Η 
Ευρώπη χρειάζεται ένα πανευρωπαϊκό «κύριο δίκτυο» µε διαδρόµους, που θα µεταφέρει 
εµπορεύµατα και επιβάτες µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα και χαµηλές εκποµπές και θα 
κάνει εκτενή χρήση της υφιστάµενης υποδοµής, συµπληρώνοντας τα κενά και διορθώνοντας 
τα σηµεία συµφόρησης, και χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικότερες υπηρεσίες στους 
συνδυασµούς πολυτροπικών µεταφορών. Το βασικό αυτό δίκτυο θα στηρίζεται από τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και θα συµπληρώνεται από ένα ενιαίο δίκτυο 
εθνικών υποδοµών (που µπορεί να λάβει στήριξη από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ). Το 
κύριο δίκτυο θα διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας µια πανευρωπαϊκή µεθοδολογία σχεδιασµού. 
Πέρα από τη συντήρηση των υφιστάµενων υποδοµών, το ολοκληρωµένο δίκτυο θα βασίζεται 
στο σηµερινό ∆Ε∆-Μ και θα περιλαµβάνει τις υφιστάµενες και τις προγραµµατιζόµενες 
υποδοµές στα κράτη µέλη. Το κόστος της ανάπτυξης υποδοµών στην ΕΕ για την 
αντιµετώπιση της ζήτησης µεταφορών εκτιµάται σε περισσότερα από 1,5 τρισεκατ. ευρώ για 
την περίοδο 2010-2030. Η ολοκλήρωση του δικτύου ∆Ε∆-Μ απαιτεί περίπου 500 δισεκατ. 
ευρώ έως το 2020, εκ των οποίων 250 δισεκατ. ευρώ θα διατεθούν για την εξάλειψη των 
κύριων σηµείων συµφόρησης. 

                                                 
16 Μείωση των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων κατά 20%, µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας στην 

τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ 20% και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 
2020. 



 

EL 61   EL 

Τα ψηφιακά δίκτυα, τόσο στη φυσική τους µορφή όσο και µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών, 
είναι βασικοί παράγοντες ευφυούς ανάπτυξης. Ως µέρος του Ψηφιακού Θεµατολογίου, κάθε 
Ευρωπαίος πρέπει να έχει πρόσβαση σε βασική ευρυζωνικότητα έως το 2013 και υπερταχεία 
ευρυζωνικότητα έως το 2020. Τον Σεπτέµβριο του 2010, η Επιτροπή περιέγραψε τα µέτρα 
που µπορούν να ληφθούν από την ίδια και τα κράτη µέλη για να πυροδοτηθούν οι ύψους 180 
έως 270 δισεκατ. ευρώ επενδύσεις που απαιτούνται για την παροχή ταχείας ευρυζωνικότητας 
σε όλα τα νοικοκυριά έως το 2020. Απαιτείται εστιασµένη δηµόσια παρέµβαση για να δοθεί 
ώθηση σε ιδιωτικές επενδύσεις στις περιπτώσεις που η αγορά παρουσιάζει αδυναµίες. Καθώς 
εκσυγχρονίζεται η Ευρώπη, οι κοινές αρχιτεκτονικές ψηφιακών υπηρεσιών θα στηρίζουν όλο 
και πιο κινητικούς πολίτες, θα επιτρέψουν την εµφάνιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, θα 
τονώσουν την ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών και θα µειώσουν το κόστος συναλλαγών 
των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ που αναζητούν αναπτυξιακές ευκαιρίες πέρα από τα 
σύνορα της χώρας τους. 

2. ΜΕΣΑ 

Η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση ∆ιευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία θα 
καλύπτει όλες τις δράσεις που στηρίζουν την οικονοµική, την κοινωνική και την εδαφική 
συνοχή, για την προώθηση της ολοκλήρωσης του «κύριου δικτύου µεταφορών», των 
«διαδρόµων προτεραιότητας για την ενέργεια» και της ψηφιακής υποδοµής που χρειάζεται η 
Ευρώπη για την µελλοντική διατηρήσιµη ανταγωνιστικότητά της. Θα στηρίζει υποδοµές που 
έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και διάσταση ενιαίας αγοράς, στοχοθετώντας τη στήριξη από 
µέρους της ΕΕ σε δίκτυα προτεραιότητας που πρέπει να εκτελεστούν έως το 2020 και ως 
προς τα οποία δικαιολογείται περισσότερο η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ευρώπης. 
∆εδοµένης της αυξανόµενης πολυπλοκότητας των δικτύων, αποτελεσµατικός ανταγωνισµός 
που θα ελαχιστοποιήσει το κόστος για όλους τους πολίτες, µπορεί να επιτευχθεί µόνον σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επιπλέον, σκοπός είναι να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για ιδιωτικές επενδύσεις και 
να αναπτυχθούν µέσα που θα προσελκύσουν επενδυτές που ειδικεύονται σε υποδοµές. Τα 
κράτη µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθορίσουν τους όρους µε τους οποίους θα 
τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ πρέπει επίσης να εντείνουν τις δικές τους 
προσπάθειες, αφενός, παρά τις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σήµερα όλες οι 
δηµόσιες αρχές και, αφετέρου, εξαιτίας αυτών. Για να είναι όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσµατικά, τα µέσα αυτά πρέπει να έχουν πολυτοµεακό και πολυκρατικό χαρακτήρα 
ώστε να µεγιστοποιείται η διαφοροποίηση και, χάρη σε αυτή, να µειώνεται ο κίνδυνος. Αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί µόνον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βάσει σαφώς προσδιορισµένων 
διαδρόµων και στοχοθετηµένων επενδυτικών τοµέων. Η προσέλκυση αποταµιεύσεων σε 
µακροπρόθεσµες επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη θα τονώσει την οικονοµία, θα 
δηµιουργήσει θέσεις απασχόλησης, θα δώσει ώθηση στην κατανάλωση και θα στηρίξει τους 
στόχους που έχουν συµφωνηθεί από όλους ως µέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα παράσχει στήριξη σε πανευρωπαϊκά έργα, 
όπου µια συντονισµένη και βελτιστοποιηµένη προσέγγιση θα µειώσει το συλλογικό κόστος ή 
θα λύσει το θέµα της άνισης απόδοσης. Πέραν αυτού, µέσα από την κοινή σύσταση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, θα προσφέρει εργαλεία για την προσέλκυση ιδιωτικών 
κεφαλαίων τόσο από το εσωτερικό της ΕΕ όσο και από το εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτόν η 
χρηµατοδότηση έργων θα συµπληρώνει και θα ενισχύει τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ. Η 
∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα εκµεταλλευθεί επίσης τις συνέργιες από πλευράς 
υλικής υποδοµής (π.χ. µε την από κοινού υλοποίηση µεγάλων διασυνοριακών ζεύξεων 
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µεταφορών και ενέργειας) και από πλευράς εφαρµογής ευφυών τεχνολογιών πληροφορικής 
στις υποδοµές µεταφορών και ενέργειας.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η ∆ιευκόλυνση Υποδοµών θα διαθέτει ένα ενιαίο κονδύλιο 40 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο 
2014-2020. Από το ποσό αυτό, θα χορηγηθεί ειδική χρηµατοδότηση για δίκτυα ενέργειας και 
µεταφορών και ψηφιακά δίκτυα. Η διευκόλυνση θα τελεί υπό κεντρική διαχείριση από 
µέρους της Επιτροπής µε την υποστήριξη εκτελεστικού οργανισµού (όπως ο εκτελεστικός 
οργανισµός ∆Ε∆-Μ) και ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Η τεχνική εκτέλεση 
των έργων (π.χ. δηµόσιες συµβάσεις και διαγωνισµοί) θα γίνεται από τους αναδόχους των 
έργων. Η διευκόλυνση θα συµπληρώνεται µε επιπρόσθετο ποσό 10 δισεκατ. ευρώ που θα 
διατεθεί αποκλειστικά για συναφείς επενδύσεις σε µεταφορικές υποδοµές στο πλαίσιο του 
Ταµείου Συνοχής.  

Αναλόγως του τοµέα, της γεωγραφικής θέσης και του είδους του έργου, θα ισχύουν 
διαφορετικά ποσοστά συγχρηµατοδότησης, ώστε να εξισορροπούνται οι ανάγκες 
µεγιστοποίησης της µόχλευσης και σηµαντικής επιτάχυνσης της εκτέλεσης των έργων. Τα 
µέγιστα ποσοστά συγχρηµατοδότησης θα καθορίζονται βάσει ανάλυσης κόστους-ωφελείας 
για κάθε έργο, της διαθεσιµότητας πόρων από τον προϋπολογισµό και της ανάγκης 
µεγιστοποίησης της µόχλευσης της χρηµατοδότησης από την ΕΕ. Για τους εν λόγω τρεις 
τοµείς, ο αντίκτυπος του ισχύοντος ποσοστού συγχρηµατοδότησης εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από την οικονοµική/αναπτυξιακή κατάσταση των υπόψη χωρών17. Όσον αφορά ειδικά 
τον τοµέα της ενέργειας, το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας έδειξε ότι 
απαιτείται µεγαλύτερο ποσοστό συγχρηµατοδότησης για την εκτέλεση έργων που αυξάνουν 
την ασφάλεια εφοδιασµού18.  

Η ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα συνδυάζει µέσα που βασίζονται στην αγορά µε 
άµεση στήριξη από την ΕΕ, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση του αντίκτυπου της 
χρηµατοδότησης. Η µεγάλη µόχλευση που επιτυγχάνεται µε καινοτόµα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα (που µπορεί π.χ. να φθάνει το 1:25 στην περίπτωση οµολογιακών δανείων για τη 
χρηµατοδότηση έργων) και η επιτυχής απορρόφηση της άµεσης στήριξης που παρέχει η ΕΕ 
(όπως συνέβη µε το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας ή το πρόγραµµα 
∆Ε∆-Μ) θα συµβάλει σηµαντικά στον µετριασµό των κινδύνων και στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για την κάλυψη των τεράστιων επενδυτικών αναγκών. 

Η Επιτροπή έχει καθορίσει τις βασικές ανάγκες σε δίκτυα προτεραιότητας που καλύπτουν 
ολόκληρη την Ευρώπη στις αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές για το ∆Ε∆-Μ (που θα 
εκδοθεί τον Σεπτέµβριο του 2011), στη δέσµη µέτρων για την ενεργειακή υποδοµή 

                                                 
17 Για έργα µεταφορών, τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης θα ποικίλουν αναλόγως του µεταφορικού µέσου 

µε βάση τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης για το εκάστοτε έργο. Για διασυνοριακά έργα θα 
προβλέπονται µεγαλύτερα ποσοστά συγχρηµατοδότησης. Σε περιοχές σύγκλισης, τα ποσοστά 
συγχρηµατοδότησης θα βασίζονται στα ποσοστά συγχρηµατοδότησης για επενδύσεις που 
προβλέπονται στους νέους κανονισµούς για το Ταµείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταµεία.  

18 Με βάση την πείρα από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, υπολογίζεται ότι κατά 
κανόνα µπορεί να απαιτείται ποσοστό συγχρηµατοδότησης έως 30% για να ληφθεί η τελική επενδυτική 
απόφαση και να αρχίσει η εκτέλεση δύσκολων διασυνοριακών έργων. Σε περίπτωση που ένα έργο δεν 
είναι βιώσιµο από εµπορική άποψη, αλλά αποβλέπει στην αύξηση της ασφάλειας εφοδιασµού ή στον 
τερµατισµό της αποµόνωσης ορισµένων κρατών µελών, το απαιτούµενο ποσοστό συγχρηµατοδότησης 
µπορεί να είναι υψηλότερο (έως 80%). 
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(COM(2010) 677) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου 2011 
και στο Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη (COM (2010) 245) αντίστοιχα. 

Στο παράρτηµα παρατίθεται κατάλογος των προτεινόµενων ζεύξεων προς χρηµατοδότηση. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-
2020 

Όλα τα αριθµητικά στοιχεία παρέχονται σε σταθερές τιµές 2011 

 ∆ιευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
εκ των οποίων 

40 δισεκατ. ευρώ 

• Ενέργεια 9,1 δισεκατ. ευρώ 

• Μεταφορές  21,7 δισεκατ. ευρώ 

• ΤΠΕ/Ψηφιακά δίκτυα 9,2 δισεκατ. ευρώ 

Ποσά που προβλέπονται από το Ταµείο Συνοχής για 
υποδοµές µεταφορών 

10 δισεκατ. ευρώ 

Σύνολο 50 δισεκατ. ευρώ 

 



 

EL 64   EL 

Προκαταρκτικός κατάλογος των Ευρωπαϊκών ∆ιαδρόµων Κινητικότητας και των 
έργων Κύριου ∆ικτύου Μεταφορών 

Οριζόντιες προτεραιότητες 

Καινοτόµος ∆ιαχείριση & 
Υπηρεσίες Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός - SESAR 

Καινοτόµος ∆ιαχείριση & 
Υπηρεσίες 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας για οδικές, σιδηροδροµικές και 
εσωτερικές πλωτές µεταφορές ((ITS, ERTMS και RIS) 

Καινοτόµος ∆ιαχείριση & 
Υπηρεσίες Λιµένες και αερολιµένες κυρίου δικτύου 

    

Ευρωπαϊκοί διάδροµοι 

Έργα στους διαδρόµους 
κύριου δικτύου του ∆Ε∆-Μ 

Τµήµατα προς 
χρηµατοδότηση έως 

το 2020 

Τρόπος 
µεταφοράς Κυριότερες ηµεροµηνίες 

1. ∆ιάδροµος Βαλτικής - 
Αδριατικής 
 
- Ελσίνκι – Ταλλίν – Ρίγα – 
Kaunas – Βαρσοβία – Katowice 
- Gdynia – Katowice 
- Katowice – Ostrava – Brno- 
Βιέννη 
- Katowice – Žilina – 
Μπρατισλάβα – Βιέννη 
- Βιέννη – Graz – Udine 
(περιλαµβανοµένου του 
Koralm) – Βενετία 
- Graz – Maribor – 
Λιουµπλιάνα – Τεργέστη / 
Koper – Βενετία 
- Βενετία – Bologna - Ravenna 
 

      

Ταλλίν - Ρίγα - Kaunas - 
Βαρσοβία Πολυτροπικός 

οριστικοποίηση της µελέτης 
σκοπιµότητας, η αναβάθµιση 
της υφιστάµενης γραµµής 
πρέπει να ολοκληρωθεί έως 
το 2015, τα έργα για τη νέα 
γραµµή θα αρχίσουν πριν το 
2020. 

Πολυτροπική σύνδεση 
Gdynia - Katowice Πολυτροπικός υπό εκτέλεση αναβάθµιση σε 

160 kmh 
Katowice - Ostrava - 
Brno & Katowice - 
Žilina - Μπρατισλάβα 

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενη αναβάθµιση 

  

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Μπρατισλάβα – 
αεροδρόµιο Βιέννης - 

Σιδηρόδροµος διασύνδεση µε το αεροδρόµιο 
υπό κατασκευή 
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Βιέννη 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Βιέννη - Graz - 
Klagenfurt (Semmering, 
Koralm) 

Σιδηρόδροµος 
συνεχιζόµενες λεπτοµερείς 
µελέτες για Semmering, 
συνεχιζόµενη κατασκευή για 
Koralm έως το 2024 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Klagenfurt - Udine 
(Pontebbana) 

Σιδηρόδροµος εγκατάσταση συστηµάτων 
διαχείρισης κυκλοφορίας 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Graz - Maribor Σιδηρόδροµος θα ολοκληρωθεί µετά το 2020

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Maribor - Λιουµπλιάνα - 
Τεργέστη 

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες και 
µερική αναβάθµιση 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Koper Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενη αναβάθµιση 

Βενετία – Bologna - 
Ravenna Σιδηρόδροµος 

εγκατάσταση συστηµάτων 
διαχείρισης κυκλοφορίας, 
αναβάθµιση της διασύνδεσης 
τρόπων µεταφοράς 

    

2. ∆ιάδροµος Βαρσοβίας – 
Βερολίνου – Άµστερνταµ 
 
- Άµστερνταµ (Ρότερνταµ) – 
Αννόβερο – Βερολίνο – Poznań 
– Βαρσοβία 
 

      

Πολυτροπική 
διασύνδεση Βαρσοβίας- 
Poznań – γερµανικών 
συνόρων 

Πολυτροπικός 

συνεχιζόµενη αναβάθµιση 
οδικού και σιδηροδροµικού 
δικτύου, συνεχιζόµενες 
µελέτες για τρένα υψηλής 
ταχύτητας  

Σιδηροδροµική σύνδεση 
πολωνικών συνόρων – 
Βερολίνου – Αννοβέρου 
- Άµστερνταµ 

Σιδηρόδροµος 
συνεχιζόµενες µελέτες, 
εγκατάσταση συστηµάτων 
διαχείρισης κυκλοφορίας 

  
Κλεισιάδες του 
Άµστερνταµ 

Εσωτερικές 
πλωτές οδοί συνεχιζόµενες µελέτες 
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3. ∆ιάδροµος Μεσογείου 
 
- Algeciras – Μαδρίτη – 
Tarragona 
- Valencia – Tarragona 
- Tarragona – Βαρκελώνη– 
Perpignan – Λυών – Τορίνο – 
Μιλάνο 
- Μιλάνο – Βενετία - 
Λιουµπλιάνα – Βουδαπέστη – 
σύνορα Ουκρανίας 
 

     

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Algeciras - Μαδρίτη Σιδηρόδροµος 

συνεχιζόµενες µελέτες, 
έναρξη έργων πριν το 2015, 
πρέπει να ολοκληρωθούν το 
2020. 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Valencia - Taragona - 
Βαρκελώνη  

Σιδηρόδροµος κατασκευή µεταξύ 2014 - 
2020 

Βαρκελώνη - Perpignan Σιδηρόδροµος 
συνεχιζόµενες εργασίες, 
πρέπει να ολοκληρωθούν έως 
το 2015 

Άµεση σιδηροδροµική 
σύνδεση Perpignan - 
Montpellier  

Σιδηρόδροµος 

η παρακαµπτήριος Nîmes - 
Montpellier θα διατεθεί στην 
κυκλοφορία το 2017, η 
διαδροµή Montpellier - 
Perpignan το 2020 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Λυών - Τορίνο Σιδηρόδροµος ολοκλήρωση των έργων το 

2025 

Μιλάνο - Brescia Σιδηρόδροµος 
συνεχιζόµενη αναβάθµιση 

 

Brescia - Βενετία - 
Τεργέστη Σιδηρόδροµος έναρξη εργασιών πριν το 

2014 σε διάφορα τµήµατα 

Τεργέστη - Divača Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες και 
µερική αναβάθµιση 

  
Maribor – Βουδαπέστη– 
Záhony Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες εργασίες 
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4. ∆ιάδροµος Αµβούργου – 
Rostock – Κωνστάντσας – 
Burgas – Πειραιά – 
Λευκωσίας 
 
- Αµβούργο– Βερολίνο 
- Rostock – Βερολίνο 
- Βερολίνο – Πράγα – Brno – 
Μπρατισλάβα – Βουδαπέστη - 
Arad 
- Arad – Βουκουρέστι – 
Κωνστάντσα 
- Arad – Timişoara – Σόφια – 
Burgas 
- Σόφια – Θεσσαλονίκη – 
Πειραιάς – Λευκωσία 
 

      

Αµβούργο – Βερολίνο 
& Rostock – Βερολίνο - 
∆ρέσδη 

  εγκατάσταση συστηµάτων 
διαχείρισης κυκλοφορίας 

∆ρέσδη - Πράγα   
εγκατάσταση συστηµάτων 
διαχείρισης κυκλοφορίας, 
συνεχιζόµενες µελέτες για 
τρένα υψηλής ταχύτητας 

Κλεισιάδες του Děčín  Εσωτερικές 
πλωτές οδοί συνεχιζόµενες µελέτες 

πολυτροπική σύνδεση 
Μπρατισλάβα - 
Βουδαπέστη 
(περιλαµβανοµένου του 
δακτυλίου της 
Βουδαπέστης) 

Πολυτροπικός συνεχιζόµενες εργασίες 

Πολυτροπική σύνδεση 
Βουδαπέστη - 
Βουκουρέστι – 
Κωνστάντσα, Arad - 
Timişoara - Calafat 

Πολυτροπικός 
η αναβάθµιση στην HU έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί, 
συνεχίζεται στην RO 

Πολυτροπική σύνδεση 
Calafat - Σόφια - Burgas
Σόφια - Θεσσαλονίκη 

Πολυτροπικός 

συνεχιζόµενες µελέτες για 
Calafat – Σόφια - 
Θεσσαλονίκη, συνεχιζόµενη 
αναβάθµιση για Σόφια - 
Burgas 

  

Επενδύσεις σε λιµένες 
& πολυτροπικές 
συνδέσεις στην CY 

Πολυτροπικός 
εγκατάσταση συστηµάτων 
διαχείρισης κυκλοφορίας, 
αναβάθµιση της διασύνδεσης 
τρόπων µεταφοράς 
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5. ∆ιάδροµος Ελσίνκι – 
Valletta  
 
- Ελσίνκι – Turku – Στοκχόλµη 
– Malmö – Κοπεγχάγη – 
Αµβούργο (περιλαµβανοµένου 
του Fehmarn) 

 
- Αµβούργο – Αννόβερο – 
Νυρεµβέργη – Μόναχο – 
Βερόνα (περιλαµβανοµένης της 
βασικής σήραγγας Brenner) – 
Bologna – Ρώµη – Νάπολη – 
Μπάρι – Βαλέττα 
 

      

Ελσίνκι - Τούρκου Πολυτροπικός συνεχιζόµενες εργασίες 
Στοκχόλµη - Malmö 
(σκανδιναβικό τρίγωνο) Πολυτροπικός συνεχιζόµενες εργασίες 

Μόνον Fehmarn  Πολυτροπικός 
συνεχιζόµενες µελέτες, 
κατασκευαστικά έργα του 
Fehmarn µεταξύ 2014 και 
2020 

πολυτροπική 
διασύνδεση Κοπεγχάγης 
– Αµβούργου µέσω 
Fehmarn: οδοί 
πρόσβασης 

Πολυτροπικός 

οι οδοί πρόσβασης στη DK 
προβλέπεται να ολοκλη-
ρωθούν έως το 2020, οι οδοί 
πρόσβασης στη DE προ-
βλέπεται να ολοκληρωθούν 
σε δύο φάσεις (2020 - 2027) 

Σηµεία σιδηροδροµικής 
συµφόρησης µεταξύ 
Αµβούργου και 
Μονάχου 

Σιδηρόδροµος αναµένεται η ολοκλήρωση 
των έργων περί το 2017 

Μόναχο - Wörgl: 
πρόσβαση στη βασική 
σήραγγα Brenner και 
διασυνοριακό τµήµα 

Σιδηρόδροµος οι µελέτες δροµολογήθηκαν 

Βασική σήραγγα 
Brenner Σιδηρόδροµος έργα στην κύρια σήραγγα 

2010-2024 
Βασική σήραγγα 
Brenner, οδοί 
πρόσβασης προς Βερόνα

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 

Βερόνα - Bologna - 
Ρώµη - Νάπολη Σιδηρόδροµος αναβάθµιση της διασύνδεσης 

τρόπων µεταφοράς 
Νάπολη - Μπάρι - 
Βαλέττα Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 

  

Επενδύσεις σε λιµένες 
& πολυτροπικές 
συνδέσεις στην MT 

Πολυτροπικός 
εγκατάσταση συστηµάτων 
διαχείρισης κυκλοφορίας, 
αναβάθµιση της διασύνδεσης 
τρόπων µεταφοράς 
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6. ∆ιάδροµος Γένοβας – 
Ρότερνταµ 
 
- Γένοβα – Μιλάνο/Novara – 
Βασιλεία – Mannheim – 
Κολωνία 
- Κολωνία– Düsseldorf – 
Ρότερνταµ 
- Κολωνία – Λιέγη – Βρυξέλλες 
– Zeebrugge 
 

     

Terzovalico - 
Μιλάνο/Novara - 
Γένοβα 

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες και 
έργα 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Karlsruhe - Βασιλεία Σιδηρόδροµος 

Το έργο αυτό αναµένεται να 
ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 
2020. 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Φρανκφούρτη - 
Mannheim  

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Ρότερνταµ - Oberhausen Σιδηρόδροµος ολοκλήρωση των έργων έως 

το 2017 

  
Θαλάσσιες κλεισιάδες 
στο Zeebrugge Θαλάσσιος συνεχιζόµενες µελέτες 

    

7. ∆ιάδροµος Ατλαντικού 
 
- Sines / Λισαβόνα – Μαδρίτη - 
Valladolid 
- Λισαβόνα - Aveiro - Πόρτο 
- Aveiro – Valladolid – Vitoria 
– Bordeaux – Παρίσι 
 

      

Τρένο υψηλής 
ταχύτητας 
Sines/Λισαβόνα - 
Μαδρίτη 

Σιδηρόδροµος 
συνεχιζόµενες µελέτες και 
έργα, αναβάθµιση της 
διασύνδεσης τρόπων 
µεταφοράς 

Τρένο υψηλής 
ταχύτητας Πόρτο - 
Λισαβόνα  

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Aveiro - ES  Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενα διασυνοριακά 

έργα 
Σιδηροδροµική σύνδεση 
Bergara - San Sebastián 
- Bayonne 

Σιδηρόδροµος 
αναµένεται η ολοκλήρωση 
στην ES έως το 2016, και στη 
FR έως το 2020 

  Bayonne - Bordeaux Σιδηρόδροµος διεξάγεται δηµόσια 
διαβούλευση 
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8. ∆ιάδροµος ∆ουβλίνου – 
Λονδίνου – Παρισιού – 
Βρυξελλών 
 
- Belfast – ∆ουβλίνο 
- ∆ουβλίνο– Holyhead 
- Holyhead – Birmingham – 
Λονδίνο – Lille – Βρυξέλλες 
- Lille – Παρίσι 
(περιλαµβανοµένου του 
διαύλου Σηκουάνα – Escaut) 
 

      

Σιδηροδροµική σύνδεση 
∆ουβλίνου - Belfast  Σιδηρόδροµος συνέχιση έργων έως το 2018 

Πολυτροπικές συνδέσεις 
στην Αγγλία 
(περιλαµβανοµένης της 
2ης σιδηροδροµικής 
γραµµής υψηλής 
ταχύτητας) 

Πολυτροπικός προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
έως το 2025 

∆ίαυλος Σηκουάνα - 
Escaut 

Εσωτερικές 
πλωτές οδοί 

ο σχεδιασµός έχει 
ολοκληρωθεί, 
δροµολογήθηκε ο 
ανταγωνιστικός διάλογος, 
προβλέπεται η συνολική 
ολοκλήρωσή του έως το 2018 

  

Αναβάθµιση 
εσωτερικών πλωτών 
οδών στη Βαλλονία  

Εσωτερικές 
πλωτές οδοί συνεχιζόµενες µελέτες 

    

9. ∆ιάδροµος Αµβέρσας – 
Λυών – Βασιλείας 
 
- Ρότερνταµ – Αµβέρσα – 
Βρυξέλλες – Λουξεµβούργο 
-Λουξεµβούργο – Dijon – 
Λυών 
- Λουξεµβούργο – 
Στρασβούργο – Βασιλεία 
       

Αναβάθµιση του Maas 
Εσωτερικές 
πλωτές οδοί 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
έως το 2015 

Αναβάθµιση των 
κλεισιάδων του 
Terneuzen 

Εσωτερικές 
πλωτές οδοί συνεχιζόµενες µελέτες 

Θαλάσσιες κλεισιάδες 
στην Αµβέρσα Θαλάσσιος συνεχιζόµενες µελέτες 
Eurocaprail Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες εργασίες 

  

Σιδηροδροµικές 
συνδέσεις 
Λουξεµβούργο Dijon 

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 
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Λυών (TGV Rhin - 
Rhône) 

∆ίαυλος Saône - 
Moselle 

Εσωτερικές 
πλωτές οδοί συνεχιζόµενες µελέτες 

Στρασβούργο - 
Mulhouse - Βασιλεία Πολυτροπικός 

συνεχιζόµενες µελέτες και 
αναβάθµιση 

    

10. ∆ιάδροµος Σηκουάνα – 
∆ούναβη 
 
- Le Havre – Παρίσι – 
Στρασβούργο – Στουτγάρδη – 
Μόναχο – Βιέννη 
       

Σύνδεση υψηλής 
ταχύτητας Le Havre - 
Παρίσι Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 
Σιδηροδροµική σύνδεση 
Παρίσι - Στρασβούργο 
2η φάση LGV Est Σιδηρόδροµος 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
έως το 2016 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Στρασβούργο - Kehl 
Appenweier Σιδηρόδροµος 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
έως το 2016 

Karlsruhe - Στουτγάρδη 
- Μόναχο Σιδηρόδροµος 

συνεχιζόµενες µελέτες και 
έργα 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Μόναχο - Salzburg  Σιδηρόδροµος 

συνεχιζόµενες µελέτες και 
έργα 

Σιδηροδροµική σύνδεση 
Wels - Βιέννη  Σιδηρόδροµος 

αναµένεται η ολοκλήρωση 
των έργων έως το 2017 

  Αναβάθµιση ∆ούναβη 
Εσωτερικές 
πλωτές οδοί 

συνεχιζόµενες µελέτες και 
έργα 

    

Άλλα τµήµατα στο κύριο δίκτυο 
    

∆ιασυνοριακό τµήµα 
Σιδηροδροµική σύνδεση 
Σόφια - Plovdiv - 
Κωνσταντινούπολη  

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενη αναβάθµιση 

∆ιασυνοριακό τµήµα Οδική σύνδεση Σόφια – 
Βουκουρέστι µέσω Ruse Οδικό δίκτυο συνεχιζόµενες µελέτες 

∆ιασυνοριακό τµήµα 
Οδική και 
σιδηροδροµική σύνδεση 
Σόφια – Σκόπια 

Πολυτροπικός συνεχιζόµενες µελέτες 

∆ιασυνοριακό τµήµα 
Οδική και 
σιδηροδροµική σύνδεση 
Timişoara - Βελιγράδι 

Πολυτροπικός συνεχιζόµενες µελέτες 

∆ιασυνοριακό τµήµα Σιδηροδροµική σύνδεση 
Νυρεµβέργη – Πράγα  Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες και 

έργα 
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∆ιασυνοριακό τµήµα 
Οδική και 
σιδηροδροµική σύνδεση 
Wrocław - ∆ρέσδη 

Πολυτροπικός συνεχιζόµενη αναβάθµιση 

∆ιασυνοριακό τµήµα Πολυτροπική σύνδεση 
Νυρεµβέργη - Linz  Πολυτροπικός συνεχιζόµενα έργα 

Συµφόρηση 
Σιδηροδροµικό δίκτυο 
βορειοδυτικής Ισπανίας 
και Πορτογαλίας 

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενα έργα 

Συµφόρηση 
Σιδηροδροµική σύνδεση 
Φρανκφούρτη- Fulda - 
Erfurt - Βερολίνο  

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 

Συµφόρηση Halle - Leipzig - 
Νυρεµβέργη Σιδηρόδροµος

συνεχιζόµενα έργα, προβλέπε-
ται να ολοκληρωθούν έως το 
2017 

Συµφόρηση HSL Provence - Côte 
d'Azur Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 

Συµφόρηση Σιδηροδροµική Εγνατία Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 

Συµφόρηση Εσωτερικές πλωτές οδοί 
∆ουνκέρκη - Lille 

Εσωτερικές 
πλωτές οδοί συνεχιζόµενες µελέτες 

Συµφόρηση 
Παράλληλη γραµµή 
υψηλής ταχύτητας 
Παρίσι - Λυών 

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες 
προκαταρκτικές µελέτες 

Άλλο κύριο δίκτυο 

Συνδέσεις κύριου 
δικτύου ΥΤ µεταξύ 
Zaragoza - Pamplona - 
Logrono, Valladolid - 
La Coruña  

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενα µερικά έργα 

Άλλο κύριο δίκτυο 
Σιδηροδροµική σύνδεση 
Shannon - Cork - 
∆ουβλίνο  

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 

Άλλο κύριο δίκτυο 

Βελτίωση 
σιδηροδροµικού δικτύου 
και σύνδεση ΥΤ µεταξύ 
µεγάλων πολωνικών 
πόλεων (όπως 
Βαρσοβία, Łódź, 
Wrocław, Poznań, 
Κρακοβία) 

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 

Άλλο κύριο δίκτυο 
Σιδηροδροµική σύνδεση 
προς Wilhelmshaven και 
Bremerhaven 

Σιδηρόδροµος συνεχιζόµενες µελέτες 
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Προκαταρκτικός κατάλογος των ενεργειακών διαδρόµων προτεραιότητας  

Οριζόντιες προτεραιότητες 

Εγκατάσταση ευφυών δικτύων 
Επενδύσεις σε έργα µεγάλης κλίµακας για την εξισορρόπηση προσφοράς και 
ζήτησης µε τη χρήση ευφυών δικτύων για δίκτυα υψηλής και µεσαίας τάσης 
σε µεγάλες διασυνοριακές περιοχές µε σηµαντική µεταβλητότητα στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

    

 
Ευρωπαϊκοί διάδροµοι ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 Στόχος που πρέπει να 
επιτευχθεί έως το 2020 Χώρες 

Κυριότερα 
βραχυπρόθεσµα σηµεία 
συµφόρησης 

- Βέλτιστες λύσεις δικτύου 
ηλεκτροδότησης µε τη χρήση 
υποθαλάσσιων ακτινωτών ή 
κοµβοειδών συνδέσεων µε τις 
ακτές και συνδέσεων τύπου Τ 
µε διασυνδέσεις στη Βόρειο 
Θάλασσα, την Ιρλανδική 
Θάλασσα και την περιοχή της 
Μάγχης 

- ενίσχυση των επίγειων 
δικτύων ηλεκτροδότησης για 
να καταστεί δυνατή η ροή 
ηλεκτρικής ενέργειας προς τα 
κύρια κέντρα κατανάλωσης 
που βρίσκονται στις παράκτιες 
χώρες των βόρειων θαλασσών 

1. Υπεράκτιο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης στις βόρειες 
θάλασσες 
 

Ολοκληρωµένο 
υπεράκτιο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης που θα 
συνδέει τις 
προγραµµατιζόµενες 
ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας 40 GW και θα 
µεταφέρει την ηλεκτρική 
ενέργεια στα κέντρα 
κατανάλωσης 

BE, DE, DK, 
FR, IE, LU, 
NL, SE, UK 
 
(NO) 

- αύξηση της πρόσβασης σε 
δυναµικό αποθήκευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας για 
εφεδρική χρήση και 
εξισορρόπηση 

    

- διασυνδέσεις µεταξύ 
Ιβηρικής χερσονήσου και 
Γαλλίας 

2. ∆ιασυνδέσεις δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Νοτιοδυτική Ευρώπη 
 

∆ιασυνδέσεις στην 
νοτιοδυτική πλευρά τόσο 
µεταξύ κρατών µελών 
όσο και µε τρίτες 
µεσογειακές χώρες 

ES, FR, IT, 
MT, PT 
 
(CH, χώρες 
της Βορείου 
Αφρικής) 

- περαιτέρω διασυνδέσεις προς 
την Κεντρική Ευρώπη 
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- διασυνδέσεις µεταξύ 
Ιταλίας/Ισπανίας και 
βορειοαφρικανικών χωρών 
ενόψει του µακροπρόθεσµου 
δυναµικού τους σε 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

- επαρκής διασύνδεση της 
Μάλτας µε την Ιταλία 

    

- ενίσχυση των εσωτερικών 
δικτύων σε Πολωνία, Τσεχική 
∆ηµοκρατία, Ρουµανία, 
Σλοβακία, Κροατία και 
Βουλγαρία, καθώς και σε 
Αυστρία και Γερµανία µε 
κατεύθυνση Βορρά - Νότου 

- νέες διασυνδέσεις µεταξύ 
Γερµανίας και Πολωνίας, 
Σλοβακίας και Ουγγαρίας 

- αύξηση του δυναµικού 
µεταφοράς µεταξύ Ρουµανίας, 
Βουλγαρίας και Ελλάδας, 
καθώς και µε χώρες της 
Συνθήκης για την Ενεργειακή 
Κοινότητα 

3. Συνδέσεις δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κεντροανατολική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 

Ενίσχυση του 
περιφερειακού δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας 
στις ροές από Βορρά 
προς Νότο και από 
Ανατολή προς ∆ύση, µε 
σκοπό την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς 
και την ένταξη 
ανανεώσιµων πηγών, 
τόσο µε διασυνδέσεις όσο 
και µε εσωτερικές 
γραµµές 

AT, BG, CZ, 
DE, GR, HU, 
IT, PL, RO, 
SI, SK 
 
(AL, BA, 
FYROM, 
HR, ME, SP) 

- συνδέσεις µεταξύ Ιταλίας και 
χωρών της Ενεργειακής 
Κοινότητας (ιδίως το 
Μαυροβούνιο, αλλά επίσης 
Αλβανία και Κροατία) 

    

- σύνδεσµοι ηλεκτρικής 
ενέργειας από τις τρεις 
βαλτικές χώρες προς Σουηδία, 
Φινλανδία και Πολωνία 

- ενίσχυση του εσωτερικού 
δικτύου των βαλτικών χωρών , 
ιδίως στη Λεττονία 

4. Σχέδιο διασύνδεσης των 
αγορών ενέργειας της 
περιοχής της Βαλτικής 
(ΒΕΜΙΡ) στον τοµέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας  
 

Τερµατισµός της 
αποµόνωσης των τριών 
βαλτικών χωρών και 
αύξηση της 
ανεξαρτησίας του 
συστήµατός τους από το 
ρωσικό δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας 
Μακροπρόθεσµα, σύγ-
χρονη σύνδεση µε το 
ευρωπαϊκό ηπειρωτικό 
σύστηµα που καλύπτεται 
από το ENTSO-E 

DE, DK, EE, 
FI, LT, LV, 
PL, SE 
 
(NO) 

- περαιτέρω διασύνδεση 
µεταξύ Λεττονίας και 
Εσθονίας για τη µετάβαση 
προς ένα ανεξάρτητο σύστηµα 
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- ενίσχυση του πολωνικού 
δικτύου στα βορειοανατολικά, 
καθώς και δηµιουργία 
επιπρόσθετου δυναµικού 
µεταξύ Πολωνίας και 
Λιθουανίας ως προετοιµασία 
για σύγχρονη σύνδεση 

 
 

Ευρωπαϊκοί διάδροµοι φυσικού αερίου  
 

- αγωγοί που θα επιτρέψουν 
την άµεση σύνδεση του 
εδάφους της ΕΕ µε κοιτάσµατα 
φυσικού αερίου την Κασπία 
και τη Μέση Ανατολή 

5. Νότιος διάδροµος φυσικού 
αερίου 

∆ιάνοιξη τέταρτου 
διαδρόµου παροχής 
φυσικού αερίου προς την 
ΕΕ που θα συνδέει την 
Ευρώπη µε προµήθειες 
από την Κασπία θάλασσα 
και τη λεκάνη της Μέσης 
Ανατολής (90,6 τρισεκατ. 
κυβικά µέτρα 
αποδεδειγµένων 
αποθεµάτων).  

Άµεσα: IT, 
EL, BG, RO, 
AT, HU 
 
Έµµεσα: DE, 
CZ, PL, FR 
 
(AL, BA, 
FYROM, HR, 
ME, SP; 
Γεωργία, 
Ιράκ, 
Τουρκία, 
χώρες της 
Κασπίας) 

- Εξετάζονται πολλές 
εναλλακτικές δυνατότητες και 
συνδυασµοί αγωγών, περιλαµ-
βανοµένου αποκλειστικού 
αγωγού µέσω του εδάφους της 
Τουρκίας και υποθαλάσσιων 
αγωγών επί του βυθού της 
Κασπίας και του Ευξείνου 
Πόντου (Τουρκµενιστάν – 
Αζερµπαϊτζάν και Γεωργία- 
ΕΕ) 

    

- περαιτέρω δυναµικό 
διασύνδεσης µεταξύ Ιβηρικής 
χερσονήσου και Γαλλίας και 
εξάλειψη εσωτερικών 
συµφορήσεων 

- περαιτέρω δυναµικό 
διασύνδεσης στον Βορρά της 
Ιταλίας µε την Αυστρία και 
στον Νότο µε την περιοχή της 
Βορείου Αφρικής 

- επαρκείς λύσεις 
LNG/CNG/αγωγών σε Κύπρο 
και Μάλτα 

6. ∆ιάδροµος φυσικού αερίου 
Βορρά – Νότου στη ∆υτική 
Ευρώπη 
 

Νέες διασυνδέσεις στον 
άξονα Βορρά-Νότου στη 
∆υτική Ευρώπη για την 
καλύτερη διασύνδεση της 
περιοχής της Μεσογείου 
µε τη βορειοδυτική 
περιοχή φυσικού αερίου, 
που θα αυξήσει τη 
διαφοροποίηση από Ιταλία 
και Ισπανία και τον 
ανταγωνισµό σε όλη την 
περιοχή, µε την παροχή 
πρόσβασης σε προµήθειες 
από Αφρική, Νορβηγία 
και Ρωσία, ενώ θα αυξήσει 
την ευελιξία ολόκληρου 
του δικτύου φυσικού 
αερίου της ΕΕ 

BE, CY, DE, 
ES, FR, IE, 
IT, LU, MT, 
NL, PT, UK 
 
(χώρες της 
Βορείου 
Αφρικής) 

- περαιτέρω υποδοµές για την 
αύξηση του δυναµικού σε UK 
και IRL (π.χ. 
αποθήκευση/LNG) 
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- Συνδέσεις Βορρά-Νότου 
εντός και µεταξύ χωρών, ιδίως 
αναβάθµιση υφιστάµενων ή 
εγκατάσταση νέων αγωγών σε 
Πολωνία, Βουλγαρία και 
Ρουµανία, διασυνδέσεις 
µεταξύ Πολωνίας και 
Σλοβακίας και Ουγγαρίας 

- αύξηση του διασυνοριακού 
δυναµικού ή αµφίδροµες ροές 
µεταξύ Πολωνίας και Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, Πολωνίας και 
Γερµανίας και Ρουµανίας και 
Ουγγαρίας 

7. Συνδέσεις φυσικού αερίου 
Βορρά―Νότου στις χώρες της 
Κεντροανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Συνδέσεις φυσικού αερίου 
µεταξύ της περιοχής της 
Βαλτικής και της 
Αδριατικής και του 
Αιγαίου, καθώς και µε τον 
Εύξεινο Πόντο για την 
αύξηση της ασφάλειας 
εφοδιασµού και της 
διαφοροποίησης στις 
πηγές εφοδιασµού στην 
περιοχή. Σε δεύτερη φάση, 
η εν λόγω διαδικασία 
ενοποίησης θα πρέπει να 
επεκταθεί σε κράτη µέλη 
της Συνθήκης για την 
Ενεργειακή Κοινότητα 
µέσω του κατάλληλου 
δυναµικού διασύνδεσης 

BG, HU, CZ, 
PL, RO, SK, 
AT, GR, SI 
 
(HR, κράτη 
της 
Ενεργειακής 
Κοινότητας) 

- νέα υποδοµή για εισαγωγές 
φυσικού αερίου από νέες πηγές 
και σύνδεσή τους µε το 
περιφερειακό δίκτυο φυσικού 
αερίου σε Βορρά και Νότο µε 
νέους αγωγούς και τερµατικά 
LNG σε Πολωνία, Κροατία και 
Ρουµανία που θα εξυπηρετούν 
µια ευρύτερη περιοχή 

    

- διασυνδέσεις µεταξύ 
Φινλανδίας και Εσθονίας, 
Πολωνίας και Λιθουανίας και 
περιφερειακό τερµατικό LNG 
στην Ανατολική Βαλτική 

- αναβαθµίσεις του εσωτερικού 
συστήµατος για τη δηµιουργία 
επαρκούς δυναµικού που θα 
επιτρέπει την ελεύθερη ροή 
φυσικού αερίου προς όλες τις 
κατευθύνσεις 

8. Σχέδιο διασύνδεσης των 
αγορών ενέργειας της 
περιοχής της Βαλτικής 
(ΒΕΜΙΡ) στον τοµέα του 
φυσικού αερίου  Τερµατισµός της 

αποµόνωσης των τριών 
βαλτικών χωρών και της 
Φινλανδίας, τερµατισµός 
της εξάρτησης από έναν 
και µόνον προµηθευτή, 
καθώς και αύξηση της 
ασφάλειας εφοδιασµού σε 
ολόκληρη την περιοχή της 
Βαλτικής µε αυξηµένη 
διαφοροποίηση του 
εφοδιασµού από τη 
Νορβηγία 

DK, EE, FI, 
LT, LV, PL, 
SE, DE 
 
(NO) 

- για τη ∆υτική Βαλτική, 
περαιτέρω δυνατότητες δια-
σύνδεσης µεταξύ νορβηγικού 
και δανικού συστήµατος, 
διασύνδεση µεταξύ Πολωνίας 
και ∆ανίας και αύξηση του 
δυναµικού αµφίδροµης ροής 
µεταξύ Γερµανίας και ∆ανίας 
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Προκαταρκτικός κατάλογος των Περιοχών ευρυζωνικής στοχοθέτησης και των 
Ευρωπαϊκών διαδρόµων υποδοµών ψηφιακών υπηρεσιών 

Οριζόντιες προτεραιότητες 

Καινοτόµος ∆ιαχείριση & 
Υπηρεσίες 

 

Η χαρτογράφηση της πανευρωπαϊκής ευρυζωνικής υποδοµής θα 
αναπτύξει συνεχή λεπτοµερή φυσική παρακολούθηση και τεκµηρίωση των 
σχετικών τόπων, ανάλυση των δικαιωµάτων διέλευσης, αξιολογήσεις του 
δυναµικού αναβάθµισης υφιστάµενων εγκαταστάσεων κλπ 

Καινοτόµος ∆ιαχείριση & 
Υπηρεσίες 

Μέτρα τεχνικής υποστήριξης, όπως σχεδιασµός έργων και επενδύσεων 
και µελέτες σκοπιµότητας, προς υποστήριξη επενδυτικών µέτρων και 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

    
 Περιοχές ευρυζωνικής στοχοθέτησης 

Έργα σε περιοχές 
ευρυζωνικής στοχοθέτησης 
που έχουν προτεραιότητα 

Περιγραφή στοχοθετηµένων 
περιοχών προς χρηµατοδότηση έως 

το 2020 

Σηµασία / Κυριότερες 
ηµεροµηνίες 

1. Ανάπτυξη γεωγραφικά 
διαφοροποιηµένου 
χαρτοφυλακίου ευρυζωνικών 
έργων που συµβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στο Ψηφιακό 
Θεµατολόγιο για την Ευρώπη 

Γεωγραφικά διαφοροποιηµένο 
χαρτοφυλάκιο ευρυζωνικών έργων που 
αντιστοιχούν στις περιοχές ευρυζωνικής 
στοχοθέτησης, ως επί το πλείστον 
προαστιακές περιοχές, για το οποίο οι 
εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε ειδικά 
χρηµατοοικονοµικά µέσα, που θα 
κινητοποιούνται και/ή θα ενισχύονται 
πιστοληπτικά χάρη σε συνεισφορά ύψους 
1 δισεκατ. ευρώ από τον προϋπολογισµό 
της ΕΕ 
 
Η συνεισφορά αυτή θα προσελκύσει και 
άλλα κεφάλαια από δηµόσιες και 
ιδιωτικές πηγές για µια συνολική 
επένδυση ύψους 6 έως 15 δισεκατ. ευρώ 
σε ευρυζωνικά δίκτυα ανάλογα µε τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες και το προφίλ 
κινδύνου των υποκείµενων επενδύσεων. 
 
Κατά το πρώτο κύµα έργων σε περιοχές 
ευρυζωνικής στοχοθέτησης είναι πιθανό 
εδραιωµένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών 
(κατεστηµένοι φορείς ή φορείς 
εκµετάλλευσης) να επενδύσουν σε 
περιοχές στις οποίες υπάρχει µεγάλη 
πίεση από καλωδιακές εταιρείες. 
 
Άλλες εταιρείες κοινής ωφελείας 
(υδροδότηση, αποχέτευση, ηλεκτρική 
ενέργεια) αναµένεται να επενδύσουν σε 
παθητικά ευρυζωνικά δίκτυα, είτε µόνες 
τους είτε σε συνεργασία µε άλλους 
φορείς εκµετάλλευσης. 
 
∆ιάφοροι φορείς εκµετάλλευσης 
(συνήθως δραστηριοποιούµενοι σε 

Σηµαντικά οικονοµικά και 
κοινωνικά οφέλη που 
συνδέονται µε µεγαλύτερες 
ευρυζωνικές ταχύτητες. 
Άµεσο αποτέλεσµα στην 
απασχόληση λόγω της 
κατασκευής και λειτουργίας 
ευρυζωνικών δικτύων υψηλής 
ταχύτητας. 
 
Μεσοπρόθεσµα, άµεσα 
αποτελέσµατα χάρη στην 
ενισχυµένη και βελτιωµένη 
αποτελεσµατικότητα κόστους 
υπηρεσιών βάσει ΤΠΕ (π.χ. 
ευφυή δίκτυα, ηλεκτρονική 
δηµόσια διοίκηση, οφέλη 
στους καταναλωτές από την 
παροχή υπηρεσιών σε σχέση 
µε την υγεία). 
 
Από µελέτη του ΟΟΣΑ έχει 
προκύψει ότι η αύξηση του 
ποσοστού εξάπλωσης της 
ευρυζωνικότητας κατά 5 
ποσοστιαίες µονάδες 
συνεπάγεται αύξηση της 
παραγωγικότητας της 
εργασίας κατά 0,07 
ποσοστιαίες µονάδες. 
Μακροπρόθεσµα η επίδραση 
στο ΑΕΠ θα είναι µόνιµη. 
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αγορές σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας) ενδέχεται να ενώσουν 
δυνάµεις για να δηµιουργηθεί µια νέα 
γενεά υποδοµών. Οι συνεργασίες φέρουν 
εκ φύσεως µεγαλύτερο κίνδυνο από 
µεµονωµένους δανειολήπτες. 

    
 Ευρωπαϊκοί διάδροµοι ψηφιακών υποδοµών 

Έργα σε υποδοµές 
προτεραιότητας 

Περιγραφή της υποδοµής 
υπηρεσιών προς χρηµατοδότηση 

έως το 2020 

Σηµασία / Κυριότερες 
ηµεροµηνίες 

1. Παροχή πρόσβασης σε 
ψηφιακούς πόρους για την 
πολιτιστική κληρονοµιά της 
Ευρώπης (Europeana) 

Υποδοµή υπηρεσιών για τη διερεύνηση 
των ψηφιακών πόρων µουσείων, 
βιβλιοθηκών, αρχείων και 
οπτικοακουστικών συλλογών της 
Ευρώπης.  
 
Η υποδοµή αυτή σκοπό έχει να 
προσφέρει µια εύχρηστη ενιαία 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκό πολιτιστικό 
περιεχόµενο επιγραµµικά και θα 
µετατρέψει τις πολιτιστικές πηγές της 
Ευρώπης σε ένα µόνιµο αγαθό της 
ψηφιακής οικονοµίας, το οποίο θα 
συνδυάζεται µε ειδική υποδοµή βάσει 
δικαιωµάτων και θα λειτουργεί ως 
κόµβος για τους κλάδους της δηµιουργίας 
και για την καινοτόµο αξιοποίηση 
πολιτιστικού υλικού.  
 
Οικοδοµεί πάνω στις βάσεις της 
Europeana και θα περιλάβει 
αχρησιµοποίητες συλλογές από όλα τα 
κράτη µέλη. 

Η Europeana προωθεί την 
πρόσβαση σε γνώση, 
πολιτιστική ποικιλοµορφία και 
δηµιουργικό περιεχόµενο και 
αποβλέπει στη διευκόλυνση 
της ψηφιοποίησης και της 
διάδοσης πολιτιστικών έργων 
στην Ευρώπη. Η ενίσχυση της 
Europeana συµφωνήθηκε στα 
συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου τον Μάιο του 
2010.  
 
Οι κλάδοι πολιτισµού και 
δηµιουργίας είναι από τους 
πιο δυναµικούς τοµείς της 
Ευρώπης και σε αυτούς 
αντιστοιχεί το 3,3% του 
συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ και το 
3% της απασχόλησης. Η 
ισχυρή πολιτιστική 
κληρονοµιά της Ευρώπης 
αποτελεί στέρεο υπόβαθρο για 
τον τοµέα περιεχοµένου. 
 
Όλα τα αριστουργήµατα που 
ανήκουν στο δηµόσιο θα είναι 
διαθέσιµα το 2016. Η 
περαιτέρω επέκταση περιεχο-
µένου και υπηρεσιών προβλέ-
πεται µετά το 2016. 

    
2. ∆ιαλειτουργική ασφαλής 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και 
αναγνώριση γνησιότητας σε 
όλη την Ευρώπη 

Υποδοµή υπηρεσιών που θα καταστήσει 
δυνατή τη διασυνοριακή χρήση 
ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) 
περιλαµβανοµένης της αναγνώρισης 
γνησιότητας σε όλη την Ευρώπη, για 
πολίτες και επιχειρήσεις σε σχέση µε την 
πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες σε 
οποιοδήποτε κράτος µέλος ζουν ή 
ταξιδεύουν. 
 

∆ιάφορες άλλες υποδοµές 
υπηρεσιών θα εξαρτηθούν από 
την εγκατάσταση διασυνο-
ριακής υποδοµής υπηρεσιών 
eID, όπως τα ενιαία κέντρα 
εξυπηρέτησης που προβλέπει 
η οδηγία για τις υπηρεσίες, η 
ανταλλαγή ποινικών φακέλων, 
ιατρικών φακέλων κλπ. 
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Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας 
και αναγνώρισης γνησιότητας θα 
καλύπτουν όλα τα κράτη µέλη που 
συµµετέχουν στην εν λόγω υποδοµή 
υπηρεσιών και θα ενσωµατώνονται σε 
επιπρόσθετες υπηρεσίες ανώτερου 
επιπέδου (ηλεκτρονικές δηµόσιες 
συµβάσεις, επιχειρηµατική κινητικότητα, 
ηλεκτρονική ανταλλαγή δικαστικών 
πληροφοριών) 

Οι ενέργειες για την δοκιµή 
των υπηρεσιών αυτών σε 
περιορισµένο κύκλο θα 
διαρκέσουν έως το 2014. Η 
πλήρης λειτουργία τους 
προβλέπεται από το 2014 και 
µετά.  

    
3. ∆ιαλειτουργικές 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες δηµοσίων 
συµβάσεων 

Υποδοµή υπηρεσιών που θα επιτρέπει σε 
κάθε επιχείρηση της ΕΕ να συµµετέχει σε 
ευρωπαϊκούς δηµόσιους διαγωνισµούς 
από οποιοδήποτε κράτος µέλος και θα 
καλύπτει τα στάδια πριν και µετά την 
ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων. 
 
Θα επεκταθεί ώστε να περιλάβει όλα τα 
κράτη µέλη και θα ενσωµατώνει 
ενέργειες όπως τον εικονικό φάκελο 
επιχείρησης (Virtual Company Dossier), 
ηλεκτρονικούς καταλόγους 
(eCatalogues), ηλεκτρονικές παραγγελίες 
(eOrders) και ηλεκτρονικά τιµολόγια 
(eInvoices). 
 

Οι ηλεκτρονικές δηµόσιες 
συµβάσεις διευρύνουν την 
αγορά για εταιρείες και 
δηµόσιες διοικήσεις και 
τονώνει τον ανταγωνισµό στις 
προσφορές, οδηγώντας 
δυνητικά σε ετήσια 
εξοικονόµηση µεταξύ 1% και 
2% επί της συνολικής αξίας 
της αγοράς δηµοσίων 
συµβάσεων που ανέρχεται σε 
2 000 δισεκατ. ευρώ, µέσω 
της χρήσης αποδοτικότερων 
και ανταγωνιστικότερων 
διαδικασιών. 
 
Από το 2014 και µετά, η εν 
λόγω υποδοµή θα επεκταθεί 
σε όλα τα κράτη µέλη µε βάση 
τη Λευκή Βίβλο για τον τρόπο 
διασύνδεσης του δυναµικού 
ηλεκτρονικών δηµοσίων 
συµβάσεων σε όλη την ενιαία 
αγορά. 

    

4. Ηλεκτρονικές 
διαδικασίες σύστασης 
επιχείρησης σε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα (στο 
πλαίσιο της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες)  

Υποδοµή υπηρεσιών που απευθύνεται σε 
παρόχους υπηρεσιών που θέλουν να 
προσφέρουν υπηρεσίες εκτός της χώρας 
τους. 
 
Αποβλέπει στην παροχή αδιάλειπτων 
διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
διαδικασιών για τη σύσταση επιχείρησης 
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και την 
ηλεκτρονική διασυνοριακή κάλυψη όλων 
των απαιτούµενων διοικητικών 
διαδικασιών µέσω των ενιαίων κέντρων 
εξυπηρέτησης στο πλαίσιο της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες 
 
 

∆ιαλειτουργική υποδοµή 
υπηρεσιών στηριζόµενη στην 
οδηγία για τις υπηρεσίες. 
 
Οι δράσεις που αποβλέπουν 
στην άρση των διοικητικών 
φραγµών που αντιµετωπίζουν 
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
όταν προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στο εξωτερικό, 
διαρκούν έως το 2014 σε 
περιορισµένο κύκλο. Από το 
2014 και µετά προβλέπεται να 
αρχίσει η πλήρης λειτουργία 
της, µε επέκταση σε όλα τα 
κράτη µέλη. 
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5. ∆ιαλειτουργική 
ηλεκτρονική στήριξη για 
ιατροφαρµακευτική 
συνδροµή οπουδήποτε στην 
ΕΕ 

Υποδοµή υπηρεσιών µε σκοπό τη 
σύνδεση οργανισµών ιατροφαρµακευ-
τικής περίθαλψης και την κατάρριψη των 
γλωσσικών, διοικητικών και τεχνικών 
φραγµών µε λύσεις e-Health. 
 
Οι υπηρεσίες θα περιλαµβάνουν την 
ανταλλαγή συνοπτικών περιγραφών της 
κατάστασης των ασθενών και 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε όλη την 
Ευρώπη και θα στηρίζουν τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
τηλεϊατρικής. 
 

Η υποδοµή θα συµβάλει στην 
εφαρµογή του µηχανισµού του 
άρθρου 14 της οδηγίας για τα 
δικαιώµατα των ασθενών για 
διασυνοριακή 
ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη στο eHealth µε τη 
θέσπιση κοινών κανόνων ως 
προς τη σηµασιολογία των 
ιατρικών φακέλων και τις 
σχετικές διαδικασίες. 
 
Οι ενέργειες για την έναρξη 
λειτουργίας των υπηρεσιών 
αυτών σε περιορισµένο κύκλο 
θα διαρκέσουν έως το 2015. Η 
πλήρης λειτουργία τους 
προβλέπεται από το 2015. 

    
6. Data.eu Υποδοµή υπηρεσιών που θα 

συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο σηµείο 
πρόσβασης σύνολα δεδοµένων που 
παράγουν δηµόσιοι φορείς των κρατών 
µελών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, και τα θεσµικά όργανα 
της ΕΕ µε σκοπό την (επανα-) 
χρησιµοποίηση δεδοµένων σε διάφορες 
εφαρµογές.  
 
Η δικτυακή πύλη data.eu θα παρέχει 
δυνατότητα αναζήτησης/πρόσβασης σε 
σύνολα δεδοµένων σε όλες τις γλώσσες 
που χρησιµοποιούν οι δηµόσιοι φορείς 
των κρατών µελών, για έρευνα και 
θέαση. Παρέχει σε όλους ανοικτά 
εργαλεία διάδρασης µε την υποδοµή 
(αναζήτηση δεδοµένων, συγκέντρωση 
στατιστικών στοιχείων, κατέβασµα 
δεδοµένων) για την ανάπτυξη νέων 
επιχειρήσεων. 

Οι πληροφορίες του δηµόσιου 
τοµέα (Public Sector 
Information - PSI) δεν είναι 
µόνον πρωτογενής πηγή 
δεδοµένων αλλά και 
σηµαντικό µέσο δηµιουργίας 
καινοτόµων υπηρεσιών 
(υπηρεσίες εντοπισµού θέσης, 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, 
µάρκετινγκ, περιβαλλοντική 
παρακολούθηση). Ως τοµέας 
των PSI η αξία της 
παγκόσµιας αγοράς 
γεωγραφικών πληροφοριών 
υπολογίσθηκε σε 5,3 δισεκατ. 
το 2009. 
 
Πραγµατοποιείται δοκιµή µε 
δικτυακή πύλη σε 
περιορισµένο κύκλο. Η 
προοδευτική εγκατάσταση 
µιας ανοικτής πανευρωπαϊκής 
υποδοµής δεδοµένων που 
σταδιακά θα περιλάβει όλες 
τις δηµόσιες διοικήσεις της 
ΕΕ προβλέπεται από το 2014 
και µετά. 
 

    
7. Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο 
για τα παιδιά (Safer Internet) 

Υποδοµή υπηρεσιών για την καλύτερη 
προστασία των νεαρών επιγραµµικών 
χρηστών. Θα προσφέρει µια πλατφόρµα 
που θα καλύπτει όλη την ΕΕ και θα 
συγκεντρώνει πόρους, πληροφορίες, 
συστήµατα και εργαλεία λογισµικού.  
Συνδεδεµένα «Κέντρα Safer Internet» θα 
παρέχουν εκπαιδευτικό περιεχόµενο, 
πληροφορίες για την επιγραµµική 
ασφάλεια, εργαλεία ευαισθητοποίησης 
του κοινού και τεχνολογίες ενσωµάτωσης 

Η υποδοµή αυτή θα βοηθήσει 
την επίτευξη των στόχων της 
Επιτροπής όσον αφορά την 
επιγραµµική προστασία των 
παιδιών, σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το Ψηφιακό 
Θεµατολόγιο για την Ευρώπη. 
 
Η εφαρµογή και η 
εγκατάσταση της πλατφόρµας 
και των εργαλείων για τις 
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για πρόσβαση σε εργαλεία γονικού 
ελέγχου, για τον έλεγχο της ελάχιστης 
ηλικίας, για διαβάθµιση µε βάση τους 
κώδικες δεοντολογίας του κλάδου (π.χ. 
επιγραµµικά παιγνίδια), εγκατάσταση 
καινοτόµων εργαλείων δηµιουργίας 
περιεχοµένου, και για διαλειτουργικούς 
λευκούς καταλόγους για την επέκταση 
της ανάπτυξης ασφαλών περιβαλλόντων 
στο διαδίκτυο για µικρά παιδιά και για 
την προώθηση της πρόσβασης σε 
ποιοτικό περιεχόµενο ανάλογο προς την 
ηλικία του παιδιού. 

διάφορες επιµέρους υπηρεσίες 
προβλέπεται από το 2014 και 
µετά. Η ενοποίηση και η 
επέκταση προβλέπεται από το 
2018 και µετά. 
 

    

8. Πολυγλωσσικές 
υπηρεσίες 

Υποδοµή υπηρεσιών που θα παρέχει σε 
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις - eBusinesses 
(δηλαδή παρόχους ηλεκτρονικού 
εµπορίου – eCommerce) απεριóριστη 
πρόσβαση σε επαναχρησιµοποιήσιµα 
πολυγλωσσικά εργαλεία που θα 
επικεντρώνονται σε επιγραµµική 
µετάφραση, σε διαδραστικές υπηρεσίες 
µε βάση τον προφορικό λόγο, και σε 
πολυγλωσσική αναζήτηση περιεχοµένου.  
 
Η υποδοµή θα στηρίζει και θα παρέχει 
πρόσβαση προστιθέµενης αξίας σε πηγές 
δεδοµένων για γλώσσες της ΕΕ (π.χ. 
µεταφρασµένο υλικό, πολύγλωσσα 
πονήµατα, λεξικά και τράπεζες 
ορολογικών δεδοµένων), τα σχετικά 
µεταδεδοµένα, εργαλεία και πρότυπα, 
ενώ θα επιτρέπει τη συνένωση, από 
κοινού χρήση και εµπορία γλωσσικών 
πόρων (δεδοµένων και εργαλείων) 
προερχόµενων από τον δηµόσιο και τον 
ιδιωτικό τοµέα. 

Κατάρριψη των γλωσσικών 
φραγµών και δηµιουργία µιας 
οµαλής και αποτελεσµατικής 
διασυνοριακής ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς.  
 
Μια µελέτη του 2009 
υπολόγισε την αξία του 
γλωσσικού κλάδου της ΕΕ το 
2008 σε 8,4 δισεκατ. ευρώ, 
περιλαµβανοµένων των 
µεταφράσεων και της 
διερµηνείας, της γλωσσικής 
προσαρµογής λογισµικού, της 
ανάπτυξης εργαλείων 
γλωσσικής τεχνολογίας, της 
παροχής συµβουλών και της 
διδασκαλίας, ενώ το ετήσιο 
ποσοστό ανάπτυξης του 
κλάδου υπολογίσθηκε σε 
τουλάχιστον 10% τα επόµενα 
χρόνια. 
 
Η υποδοµή θα αρχίσει µε τη 
σύνδεση και επέκταση 
υφιστάµενων πρωτοβουλιών 
(π.χ. TAUS, ELRA, LDC, 
δίκτυα της ΕΕ όπως το 
META-NET) και η περαιτέρω 
κλιµάκωσή της προβλέπεται 
από το 2016 και µετά. 
 

    
9. ∆ηµόσιο διευρωπαϊκό 
κεντρικό δίκτυο ("mid-mile") 

Υποδοµή υπηρεσιών που θα συνδέει 
βασικές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 
µε ένα πανευρωπαϊκό κεντρικό δίκτυο 
πολύ υψηλής ταχύτητας από το οποίο θα 
τροφοδοτούνται άλλες υπηρεσίες 
ανώτερου επιπέδου και στο οποίο θα 
µπορούν να δηµιουργηθούν υπολογιστικά 
νέφη για διευρωπαϊκές δηµόσιες 
υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτόν θα 
συγκεντρωθεί η ζήτηση και θα µειωθεί το 
κόστος, ενώ θα επιτευχθεί ταχύτερα η 
επίτευξη κρίσιµης µάζας για την 

Βασικότεροι συµφεροντούχοι 
είναι οι δηµόσιες αρχές που 
παρέχουν υπηρεσία που θα 
ωφελείτο από ένα δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας (π.χ. 
υπηρεσίες υγείας, δηµόσια 
αποθετήρια δεδοµένων, 
στατιστικές υπηρεσίες, 
οργανισµοί περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, πολιτική 
προστασία, πολιτιστικοί 
οργανισµοί). 
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τροφοδοσία υπηρεσιών.  
Αρχίζοντας το 2014, µια 
τέτοια πανευρωπαϊκή 
υπηρεσία θα µπορούσε να 
δηµιουργηθεί µε επαρκή 
πυκνότητα εντός 2 έως 4 ετών. 
Σε δεύτερη φάση θα 
αντιµετωπιστούν 
συγκεκριµένες γεωγραφικές ή 
θεµατικές ελλείψεις. 
Αφετηρία για την εν λόγω 
διευρωπαϊκή υποδοµή 
υπηρεσιών είναι το sTesta. 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η χρήση καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών µέσων αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι της 
παραδοσιακής χρηµατοδότησης µέσω επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισµό της ΕΕ και 
µπορεί να δηµιουργήσει µια σηµαντική ροή χρηµατοδοτήσεων για στρατηγικές επενδύσεις. 
Βασικό πλεονέκτηµα των καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών µέσων είναι ότι έχουν 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για τον προϋπολογισµό της ΕΕ, καθώς διευκολύνουν και 
προσελκύουν επιπλέον δηµόσια και ιδιωτική χρηµατοδότηση έργων που ενδιαφέρουν την ΕΕ. 

Για σχέδια εµπορικού χαρακτήρα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ σε 
συνεργασία µε τον ιδιωτικό και τον τραπεζικό τοµέα ιδίως µέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕ), ώστε να συµβάλουν στην αντιµετώπιση αδυναµιών της αγοράς όσον 
αφορά τη χρηµατοδότηση έργων και δραστηριοτήτων στρατηγικού ενδιαφέροντος για την ΕΕ 
και τους πολίτες της.  

Υπάρχει περιθώριο µεγαλύτερης χρήσης τέτοιων µέσων για τη στήριξη ενός µεγάλου 
φάσµατος πολιτικών. Επί µια δεκαετία και πλέον, ο προϋπολογισµός της ΕΕ χρησιµοποιεί 
χρηµατοοικονοµικά µέσα όπως εγγυήσεις και επενδύσεις κεφαλαίου για τις ΜΜΕ. Στο 
τρέχον δηµοσιονοµικό πλαίσιο µια νέα γενιά χρηµατοοικονοµικών µέσων τέθηκε σε 
εφαρµογή σε συνεργασία µε την ΕΤΕ, όπως η Χρηµατοδοτική διευκόλυνση για τον 
επιµερισµό του κινδύνου (Risk-Sharing Finance Facility - RSFF) βάσει του 7ου προγράµµατος 
πλαισίου για την Ε&Α, ή ο µηχανισµός δανειακών εγγυήσεων για τα έργα ∆Ε∆-Μ (Loan 
Guarantee Instrument for TEN-T projects - LGTT). Για δραστηριότητες εκτός ΕΕ, συστάθηκε 
το Παγκόσµιο Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για να 
παρέχει επενδύσεις κεφαλαίου σε αναπτυσσόµενες χώρες. Στον τοµέα των διαρθρωτικών 
ταµείων συστάθηκαν χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό τη στήριξη επιχειρήσεων, της 
αστικής ανάπτυξης και της ενεργειακής απόδοσης µε τη χρήση ανανεούµενων κονδυλίων 
(revolving funds). 

Τα µέσα αυτά υπήρξαν επιτυχή µεν, αλλά αναπτύχθηκαν µε πειραµατικό τρόπο. Συνεπώς, ως 
µέρος του µελλοντικού δηµοσιονοµικού πλαισίου, η Επιτροπή προτείνει την υιοθέτηση µιας 
πιο σύγχρονης και τυποποιηµένης προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση καινοτόµων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ 
χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα για τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ. 

2. ΜΕΣΑ 

Προτείνεται ο εξορθολογισµός των υφιστάµενων χρηµατοοικονοµικών µέσων ώστε να 
υπάρχουν κοινοί κανόνες για µέσα κεφαλαίου και χρέους, ούτως ώστε να σχηµατιστεί 
ολοκληρωµένη εικόνα της χρήσης χρηµατοοικονοµικών µέσων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 
σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Οι κανόνες αυτοί θα απλουστεύσουν τις σχέσεις µε τους 
χρηµατοδοτικούς εταίρους, ιδίως την ΕΤΕ και διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Θα 
παρέχουν επίσης διαφάνεια έναντι των αγορών ως προς τον τρόπο µε τον οποίο η ΕΕ 
παρεµβαίνει µε µέσα κεφαλαίου και χρέους, εξασφαλίζοντας την µεγαλύτερη προβολή των 
παρεµβάσεων της ΕΕ. 
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Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο είδος µέσου, την πρωτοβουλία ειδικών οµολογιακών 
δανείων για τη χρηµατοδότηση έργων της ΕΕ που θα χρησιµεύει για την εξασφάλιση 
επενδυτικών πόρων για έργα υποδοµής στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη. Η 
συνεισφορά από τον προϋπολογισµό της ΕΕ θα χρησιµεύει για τη στήριξη έργων µέσα από 
την ενίσχυση της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που θα έχει ως αποτέλεσµα την 
προσέλκυση χρηµατοδότησης από µέρους της ΕΤΕ, άλλων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών 
και επενδυτών από την ιδιωτική αγορά κεφαλαίων. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα δεν 
συνεπάγονται περισσότερους κινδύνους από τις επιχορηγήσεις, δεδοµένου ότι ο κίνδυνος για 
τον προϋπολογισµό της ΕΕ περιορίζεται σε κάθε περίπτωση αυστηρά στην προερχόµενη από 
τον προϋπολογισµό συνεισφορά. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ δεν µπορεί να παρουσιάζει 
έλλειµµα. 

Στον εξωτερικό τοµέα αναπτύσσεται ειδική πλατφόρµα της ΕΕ για την εξωτερική συνεργασία 
και ανάπτυξη που θα συνδυάζει τα δυνατά σηµεία της Επιτροπής, των κρατών µελών και 
ευρωπαϊκών διµερών και πολυµερών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (ιδίως της ΕΤΕ) που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της εξωτερικής συνεργασίας και ανάπτυξης. Η πλατφόρµα 
αυτή θα συµβάλει στην αύξηση της συνεκτικότητας, της αποτελεσµατικότητας, της 
αποδοτικότητας και της προβολής της ΕΕ στον τοµέα της εξωτερικής χρηµατοδότησης, ενώ 
θα λαµβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των εξωτερικών εταίρων της ΕΕ.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα θα αποτελούν µέρος των παρεµβάσεων από τον προϋπολογισµό 
της ΕΕ σε διάφορους τοµείς πολιτικής, ιδίως εκείνους που υπηρετούν τους εξής σκοπούς: 

(1) Την ενίσχυση της ικανότητας του ιδιωτικού τοµέα να επιτυγχάνει ανάπτυξη, 
δηµιουργία απασχόλησης και/ή καινοτοµία: στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων, 
ΜΜΕ, µεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων, µικροεπιχειρήσεων, µεταβίβασης 
γνώσεων, επενδύσεων σε διανοητική περιουσία. 

(2) Τη δηµιουργία υποδοµών µε τη χρήση προγραµµάτων εταιρικών σχέσεων δηµόσιου 
- ιδιωτικού τοµέα µε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
διατηρησιµότητας της ΕΕ στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των ΤΠΕ. 

(3) Τη στήριξη µηχανισµών κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων για την υλοποίηση 
δηµόσιων αγαθών, όπως η προστασία του κλίµατος και του περιβάλλοντος, σε 
άλλους τοµείς. 

Ο σχεδιασµός των µέσων αυτών θα διέπεται από τις εξής αρχές: 

• Εύρωστες ρυθµίσεις διακυβέρνησης: οι πλατφόρµες χρέους και κεφαλαίου θα 
έχουν εύρωστη διάρθρωση διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει ότι η ΕΕ θα διαθέτει 
αποτελεσµατική εποπτεία των χρηµατοοικονοµικών πράξεων και των επενδύσεων, 
καθώς και της επίτευξης των στόχων πολιτικής. 

• Χρηµατοδότηση από διαφορετικές γραµµές του προϋπολογισµού: δεν θα υπάρχει 
συγκεκριµένη γραµµή στον προϋπολογισµό για τη χρηµατοδότηση των εν λόγω 
µέσων. Αντ’ αυτού τα χρηµατοοικονοµικά µέσα θα χρηµατοδοτούνται από τις 
γραµµές του εκάστοτε τοµέα πολιτικής σε συνδυασµό µε κατάλληλα µέσα 
κεφαλαίου ή χρέους. 
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• Κατοχύρωση στον δηµοσιονοµικό κανονισµό: οι βασικές αρχές που θα διέπουν τις 
δύο πλατφόρµες θα ενσωµατωθούν στον δηµοσιονοµικό κανονισµό, ο οποίος επί του 
παρόντος τελεί υπό επανεξέταση από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Αυτό θα συµβάλει σηµαντικά στον εκσυγχρονισµό και την τυποποίηση. 

• Η χρήση των κοινών κανόνων για τα µέσα κεφαλαίου και χρέους θα είναι 
υποχρεωτική για τις εσωτερικές πολιτικές και θα εφαρµόζεται οριζοντίως σε όλους 
τους σχετικούς τοµείς πολιτικής. Τα υφιστάµενα καινοτόµα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα θα ευθυγραµµιστούν µε τους κοινούς κανόνες. Στην περίπτωση της πολιτικής 
συνοχής, θα τηρείται η αρχή της επιµερισµένης διαχείρισης µε τα κράτη µέλη. Ως εκ 
τούτου τα µοντέλα της ΕΕ θα προβάλλονται ως προαιρετική βέλτιστη πρακτική σε 
συνδυασµό µε την παροχή στα κράτη µέλη ισχυρών κινήτρων να ακολουθούν την 
προσέγγιση που τηρείται σε επίπεδο ΕΕ. Στον τοµέα της εξωτερικής δράσης, 
µεγαλύτερο µέρος των επιχορηγήσεων της ΕΕ (κατά περίπτωση µέσω µηχανισµών 
περιφερειακών επενδύσεων) θα συνδυάζεται µε δάνεια ή θα χρησιµοποιείται σε 
µέσα κεφαλαίου ή επιµερισµού του κινδύνου. Αυτό θα συµβάλει στην κινητοποίηση 
επιπρόσθετης χρηµατοδότησης – και από τον ιδιωτικό τοµέα – για τη στήριξη 
προτεραιοτήτων της ΕΕ και την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των χωρών-
εταίρων της ΕΕ. Αυτό θα διευκολυνθεί από την έναρξη ισχύος των προταθεισών 
νέων διατάξεων του δηµοσιονοµικού κανονισµού για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 
και από την καθιέρωση κοινών αρχών για τα µέσα αυτά στο µέτρο που συνάδουν µε 
το περιβάλλον των εξωτερικών δράσεων.  

• ∆ιαχείριση από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς: η διαχείριση και εφαρµογή 
χρηµατοοικονοµικών µέσων θα ανατίθεται εν γένει στον όµιλο της ΕΤΕ και άλλους 
διεθνείς ή δηµόσιους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο κεφάλαιο των οποίων 
µετέχει τουλάχιστον ένα κράτος µέλος. Η διαχείριση θα µπορεί να γίνεται και από 
επενδυτική οντότητα ειδικού σκοπού που θα συστήνεται βάσει του εθνικού δικαίου 
και θα συγκεντρώνει πόρους από διάφορες δηµόσιες και ιδιωτικές πηγές. Θα 
επιτρέπεται επίσης η περαιτέρω ανάθεση σε ιδιωτικούς χρηµατοπιστωτικούς φορείς. 
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∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Οι πολιτικές της ΕΕ για τη δικαιοσύνη, τα θεµελιώδη δικαιώµατα, την ιθαγένεια και την 
ισότητα βασίζονται στις θεµελιώδεις αξίες και αρχές της ΕΕ, όπως η δηµοκρατία, η 
ελευθερία, η ανοχή, η απαγόρευση των διακρίσεων και το κράτος δικαίου. Η πολιτική 
στηρίζει τη δηµιουργία πανευρωπαϊκού χώρου δικαίου, δικαιωµάτων και δικαιοσύνης προς 
όφελος όλων των πολιτών στην ΕΕ. 

Στη σηµερινή Ευρώπη, εκατοµµύρια πολίτες συµµετέχουν σε δραστηριότητες που 
υπερβαίνουν τα σύνορα – στην ιδιωτική τους ζωή, στο πλαίσιο της εργασίας ή των σπουδών 
τους ή ως καταναλωτές. Η Επιτροπή προσπαθεί να προσφέρει πρακτικές λύσεις στα 
διασυνοριακά προβλήµατα τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων έτσι ώστε οι µεν 
πολίτες να ζουν, να ταξιδεύουν και να εργάζονται χωρίς δυσκολίες σε άλλο κράτος µέλος 
πεπεισµένοι ότι τα δικαιώµατά τους προστατεύονται οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ, 
οι δε επιχειρήσεις να εκµεταλλεύονται πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχει η ενιαία αγορά.  

Το κύριο εργαλείο για την οικοδόµηση χώρου δικαιοσύνης της ΕΕ είναι η νοµοθεσία, και η 
Επιτροπή έχει ένα φιλόδοξο πρόγραµµα για τη θέσπιση προτύπων που θα ισχύουν σ’ 
ολόκληρη την ΕΕ ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να βασίζονται στο ίδιο βασικό επίπεδο 
δικαιοσύνης (για παράδειγµα εάν είναι θύµατα εγκληµατικών πράξεων) και να 
απολαµβάνουν µεταχείριση που δεν εισάγει διακρίσεις οπουδήποτε στην Ευρώπη. Η συνθήκη 
της Λισαβόνας προσφέρει νέες ευκαιρίες για δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές 
υποθέσεις και αναθέτει στην ΕΕ το καθήκον να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σ’ 
ολόκληρη την ΕΕ. Επίσης, προβλέπει την ενσωµάτωση της ισότητας των φύλων και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, σε όλες τις πολιτικές και 
τις δράσεις της ΕΕ. 

Προκειµένου αυτά τα δικαιώµατα και οι νόµοι να είναι αποτελεσµατικά στην πράξη, πρέπει 
να εφαρµόζονται ορθά και οι άνθρωποι – από τους πολίτες έως τους δικαστές – πρέπει να τα 
κατανοούν και να γνωρίζουν τον τρόπο άσκησης τους. Εποµένως, η Επιτροπή διαθέτει µια 
δέσµη ειδικών δηµοσιονοµικών προγραµµάτων για να στηρίξει τη νοµοθεσία και τις 
πολιτικές της, τα οποία εστιάζονται σε διασυνοριακά ζητήµατα που µπορεί να 
αντιµετωπισθούν δεόντως µόνο µε συντονισµένη δράση στο επίπεδο της ΕΕ. 

2. ΜΕΣΑ  

Η Επιτροπή προτείνει τη συγκέντρωση των προγραµµάτων αυτού του τοµέα σε ένα 
πρόγραµµα «∆ικαιοσύνη» και σε ένα πρόγραµµα «∆ικαιώµατα και ιθαγένεια». Η προσέγγιση 
αυτή θα απλουστεύσει τις ρυθµίσεις χρηµατοδότησης και θα παράσχει περισσότερη συνοχή 
και συνέπεια στο πλήρες φάσµα των χρηµατοδοτούµενων δράσεων. Τα ολοκληρωµένα 
προγράµµατα θα εστιάζονται σε σειρά θεµατικών προτεραιοτήτων και θα χρηµατοδοτούν 
δράσεις που παρέχουν σαφή προστιθέµενη αξία της ΕΕ, όπως: 

• η κατάρτιση των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα (όπως 
δικαστών και εισαγγελέων) για την παροχή σ’ αυτούς των εργαλείων για την 
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εφαρµογή στην πράξη των δικαιωµάτων και της δικαιοσύνης της ΕΕ και για τη 
δηµιουργία αµοιβαίας εµπιστοσύνης, που αποτελεί τη βάση του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης· 

• η ενίσχυση των δικτύων, δηλαδή οργανώσεων στο επίπεδο της ΕΕ που θα 
βοηθήσουν στην προετοιµασία µελλοντικών πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτό, καθώς 
και στην προώθηση της συνεπούς υλοποίησής τους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη· 

• η διασυνοριακή συνεργασία για την καταστολή, για παράδειγµα θέσπιση 
συστηµάτων προειδοποίησης σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιών, συντονισµός της 
επιχειρησιακής και διασυνοριακής συνεργασίας κατά των ναρκωτικών, και  

• η ενίσχυση της ενηµέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, 
συµπεριλαµβανοµένης της στήριξης εθνικών και ευρωπαϊκών εκστρατειών για την 
ενηµέρωση των ανθρώπων σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, όπως αυτά 
κατοχυρώνονται από το δίκαιο της ΕΕ, και τον τρόπο άσκησής τους στην πράξη. 

Όπου είναι δυνατό, τα προγράµµατα θα επιτρέπουν την πιθανή συµµετοχή των υποψήφιων 
χωρών και ενδεχοµένως άλλων τρίτων χωρών. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Η µείωση του αριθµού των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και η συγκέντρωση όλων 
των προτεραιοτήτων χρηµατοδότησης θα επιτρέψει την εφαρµογή της ίδιας δέσµης µέτρων 
σε όλους τους τοµείς και την απλούστευση των διαδικασιών.  

Ως εκ τούτου, τόσο η Επιτροπή όσο και οι αποδέκτες της χρηµατοδότησης της ΕΕ πρόκειται 
να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους. Η µείωση των νοµικών βάσεων και των 
γραµµών του προϋπολογισµού θα επιτρέψει µεγαλύτερη ευελιξία, καθιστώντας εποµένως 
δυνατή την καλύτερη εστίαση στις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ και την καλύτερη 
εκτέλεση του προϋπολογισµού. 

Η Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση της χρηµατοδότησης των υφιστάµενων οργανισµών στον 
τοµέα της δικαιοσύνης και των θεµελιωδών δικαιωµάτων, διότι όλοι αυτοί προσδίδουν 
σηµαντική προστιθέµενη αξία στην ανάπτυξη και εφαρµογή των πολιτικών σ’ αυτόν τον 
τοµέα. Στους οργανισµούς αυτούς περιλαµβάνονται η EUROJUST, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
για την Ισότητα των Φύλων και ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011 

Συνολικός προτεινόµενος προϋπολογισµός 2014-2020 

από τον οποίο 

Πρόγραµµα «∆ικαιοσύνη»  

Πρόγραµµα «∆ικαιώµατα και Ιθαγένεια»  

802 εκατ. ευρώ 

 

416 εκατ. ευρώ 

387 εκατ. ευρώ 
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ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί σηµαντική πηγή βιολογικής ποικιλοµορφίας που 
παρέχει ευρύ φάσµα οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών. Είναι επίσης η 
πηγή των υγιεινών και ασφαλών θαλασσινών που απολαµβάνουµε στην Ευρώπη ως 
σηµαντικό µέρος της διατροφής µας. Οι παράκτιες κοινότητες, όπου η αλιεία παίζει 
σηµαντικό ρόλο - µε τους τρόπους διαβίωσης, τον πολιτισµό, τις παραδόσεις και τις γνώσεις 
που έχουν συσσωρευθεί διαχρονικά - εξαρτώνται από σχετικές µε την αλιεία εργασίες στους 
αλιευτικούς στόλους, στην υδατοκαλλιέργεια, στον τοµέα επεξεργασίας τροφίµων ή στους 
αλιευτικούς λιµένες. Η αλιεία και οι παράκτιες ζώνες είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτες στις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, όπως οι πληµµύρες, η διάβρωση των ακτών και η 
ανύψωση του επιπέδου της θάλασσας. 

Η ΕΕ έχει δεσµευτεί να επιτύχει βιώσιµη διαχείριση της αλιείας της µε βάση το οικοσύστηµα. 
Μετά από µια αναλυτική επισκόπηση, η Επιτροπή θα προτείνει σύντοµα τη ριζική 
µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία θα επιφέρει θεµελιώδεις 
αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης της αλιείας, προκειµένου να εξασφαλιστούν η βιώσιµη 
εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων και το µέλλον της αλιείας στην Ευρώπη. Αυτή η 
µεταρρύθµιση θα συνοδεύεται από σηµαντικό αναπροσανατολισµό της χρηµατοδότησης της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής που θα 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Ανακατανοµή των ανεπαρκών άµεσων επιδοτήσεων στόλου σύµφωνα µε τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συµπεριλαµβανοµένων των κινήτρων που 
παρέχονται στον αλιευτικό κλάδο για µεταρρυθµίσεις, καινοτοµία και βιώσιµη 
αλιεία, 

• µείωση του χάσµατος καινοτοµίας µεταξύ αλιείας και άλλων τοµέων της οικονοµίας, 
το οποίο θα επιτρέψει στους αλιευτικούς στόλους της ΕΕ να γίνουν βιώσιµοι και 
ανταγωνιστικοί και να συµβάλουν στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας στις κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία, 

• διευκόλυνση της µετάβασης προς µια αλιεία χαµηλής επίπτωσης, µε την εξάλειψη 
απορριπτόµενων αλιευµάτων και χαµηλές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήµατα, 

• συµβολή στη βιώσιµη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και των 
οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται από την υδατοκαλλιέργεια, 

• ενισχυµένη στήριξη συλλογικών δράσεων που περιλαµβάνουν την εµπορία και την 
παραγωγή, µε ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων παραγωγών, 

• µεγαλύτερη έµφαση στη βιωσιµότητα παράκτιων και ηπειρωτικών κοινοτήτων που 
εξαρτώνται από την αλιεία, µεταξύ άλλων, µε απόδοση µεγαλύτερης προστιθέµενης 
αξίας σε δραστηριότητες που συνδέονται µε την αλιεία και τη διαφοροποίηση προς 
άλλους τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας, 



 

EL 89   EL 

• ανταγωνιστική και βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια που θα προσφέρει στους ευρωπαίους 
καταναλωτές υγιεινά και θρεπτικά προϊόντα, 

• ενισχυµένος έλεγχος και συλλογή στοιχείων, εξασφαλίζοντας έτσι µεγαλύτερη 
συµµόρφωση και ολοκληρωµένη πολιτική βασιζόµενη στη γνώση, 

• µια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική µε έµφαση στην προώθηση της βιώσιµης 
ανάπτυξης στους τοµείς και περιοχές που έχουν σχέση µε τη θάλασσα. 

2. ΜΕΣΑ 

Η µεταρρυθµισµένη θαλάσσια και αλιευτική πολιτική θα επικεντρωθεί σε ένα νέο Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF), το οποίο θα διαρθρώνεται γύρω από 4 πυλώνες: 

• Έξυπνη, οικολογική αλιεία (από κοινού διαχείριση) για να δοθεί έµφαση στη 
µετάβαση προς µια βιώσιµη αλιεία που είναι πιο επιλεκτική, δεν παράγει 
απορριπτόµενα αλιεύµατα· βλάπτει λιγότερο το θαλάσσιο οικοσύστηµα και έτσι 
συµβάλλει στη βιώσιµη διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων· και παρέχει 
στήριξη που δίνει έµφαση στην καινοτοµία και την προστιθέµενη αξία, καθιστώντας 
τον αλιευτικό τοµέα βιώσιµο από οικονοµικής πλευράς και ανθεκτικό στα εξωτερικά 
πλήγµατα και στον ανταγωνισµό από τρίτες χώρες. 

• Έξυπνη, οικολογική υδατοκαλλιέργεια (από κοινού διαχείριση) – για να επιτευχθεί 
οικονοµικά βιώσιµη, ανταγωνιστική και οικολογική υδατοκαλλιέργεια, ικανή να 
αντιµετωπίζει τον παγκόσµιο ανταγωνισµό και να παρέχει στους καταναλωτές της 
ΕΕ προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας. 

• Βιώσιµη εδαφική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς (από κοινού διαχείριση) – για να 
αντιστραφεί η κάµψη πολλών παράκτιων και ηπειρωτικών κοινοτήτων που 
εξαρτώνται από την αλιεία, µε την προσθήκη περισσότερης αξίας στην αλιεία και 
στις δραστηριότητες που συνδέονται µε αυτήν, καθώς και µε τη διαφοροποίηση προς 
άλλους τοµείς της θαλάσσιας οικονοµίας. 

• Ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική (άµεση κεντρική διαχείριση) για να 
υλοποιηθούν οι οριζόντιες προτεραιότητες που διαθέτουν πραγµατικό δυναµικό 
εξοικονοµήσεων και ανάπτυξης, αλλά που δεν αναλαµβάνουν από µόνα τους τα 
κράτη µέλη - όπως γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ναυτιλιακός χωροταξικός 
σχεδιασµός, ολοκληρωµένη διαχείριση τα παράκτιας ζώνης και ολοκληρωµένη 
θαλάσσια επίβλεψη και προσαρµογή στις δυσµενείς επιπτώσεις της κλιµατικής 
αλλαγής στις παράκτιες περιοχές. 

Εκτός από τους τέσσερις πυλώνες, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF) θα 
περιλαµβάνει συνοδευτικά µέτρα στους τοµείς της συλλογής στοιχείων και επιστηµονικών 
συµβουλών, του ελέγχου, της διακυβέρνησης, των αλιευτικών αγορών (περιλαµβανοµένων 
των άκρως απόκεντρων περιοχών), των εθελοντικών πληρωµών σε περιφερειακές 
οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και της τεχνικής βοήθειας. Θα στηρίζεται σε δράσεις που 
αφορούν την αλιευτική και θαλάσσια πολιτική οι οποίες θα ενισχυθούν βάσει του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για την έρευνα και την καινοτοµία. 

Η πολιτική θα συµπληρωθεί από δύο διεθνή µέσα:  
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• Συµφωνίες αλιευτικής εταιρικής σχέσης που καθιερώνουν ένα νοµικό, οικονοµικό 
και περιβαλλοντικό πλαίσιο για τις αλιευτικές δραστηριότητες που εφαρµόζουν τα 
αλιευτικά σκάφη της ΕΕ στα ύδατα τρίτων χωρών, οι οποίες δεν είναι οι ίδιες σε 
θέση να αξιοποιούν πλήρως και µε βιώσιµο τρόπο τα αποθέµατα ιχθύων. 

• Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, που είναι διεθνείς φορείς οι 
οποίοι αποτελούνται από κράτη, περιφερειακές οργανώσεις οικονοµικής 
ολοκλήρωσης (η ΕΕ) και αλιευτικές οντότητες που έχουν συσταθεί για να 
εξασφαλιστούν η διατήρηση και η βιωσιµότητα των αλιευτικών πόρων στην ανοικτή 
θάλασσα.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η διάρθρωση των νοµικών πράξεων στις οποίες στηρίζονται τα προγράµµατα θα 
απλουστευθεί σηµαντικά. Θα δηµιουργηθεί ενιαίο EMFF που θα συµπεριλαµβάνει µέσα σε 
ενιαίο πλαίσιο όλα τα υφιστάµενα αλιευτικά και θαλάσσια µέσα, µε εξαίρεση τις διεθνείς 
αλιευτικές συµφωνίες και την προσχώρηση της ΕΕ στις περιφερειακές οργανώσεις 
διαχείρισης της αλιείας. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει µεγαλύτερες συνέργειες και µείωση 
του διοικητικού φόρτου από πλευράς προγραµµατισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, τόσο για τα κράτη µέλη όσο και για την Επιτροπή. 

Επιπλέον, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που καλύπτει όλα τα διαρθρωτικά ταµεία θα 
επιτρέψει να προγραµµατιστούν µέτρα που ενισχύουν την θαλάσσια και αλιευτική πολιτική 
στα άλλα ταµεία που καλύπτονται από το πλαίσιο. 

Ο αριθµός των τοµέων δαπανών που υπάγονται σε από κοινού διαχείριση θα αυξηθεί, µε 
αποτέλεσµα να έχουν τα κράτη µέλη µεγαλύτερη ευελιξία και πιο µακροπρόθεσµη 
στρατηγική προοπτική. Το EMFF θα καλύπτεται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και τις 
συµβάσεις εταιρικής σχέσης θέτοντας όλα τα ταµεία της ΕΕ σε από κοινού διαχείριση. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020 

Όλα τα στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011. 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας 
(EMFF) και διεθνείς αλιευτικές 
συµφωνίες/Περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης 
της αλιείας 

6,7 δισεκατ. ευρώ 
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η Ευρώπη χρειάζεται προηγµένη έρευνα και καινοτοµία που βαίνει πέραν των εθνικών 
ορίων, συνδυάζει διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους, τεχνολογίες και επιχειρηµατικές 
ικανότητες, και προσελκύει ταλαντούχα άτοµα απ’ όλο τον κόσµο. Η έρευνα και η 
καινοτοµία είναι βασικά στοιχεία για τη στήριξη της θέσης της ΕΕ στις σηµερινές 
παγκοσµιοποιηµένες αγορές που εξελίσσονται µε µεγάλη ταχύτητα, και την αντιµετώπιση 
των προκλήσεων του µέλλοντος. Με τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτοµία στην Ευρώπη 
θα δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και θα εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη 
διατηρήσιµη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.  

Η επιστηµονική πρόοδος, οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτοµίες χρειάζονται επίσης για την 
αντιµετώπιση επειγουσών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η κλιµατική αλλαγή, η 
δηµογραφική γήρανση και σπανιότητα πόρων. Πρόκειται για τεράστιες προκλήσεις που 
απαιτούν σηµαντικά επιτεύγµατα στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας ορισµένα από τα 
οποία θα υλοποιηθούν µόνον µε συντονισµένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγµα, 
στο παρελθόν, χάρη σε έρευνα που είχε χρηµατοδοτηθεί από την ΕΕ, συγκεντρώθηκε 
πραγµατογνωµοσύνη από πρωτοπόρα κέντρα ερευνών από όλη την Ευρώπη µε αποτέλεσµα 
να βρεθεί ένας καινοτόµος τρόπος ανίχνευσης και αντιµετώπισης της νόσου του Αλτσχάιµερ. 
Τέτοια επιτεύγµατα επηρεάζουν βαθιά τις ζωές των ευρωπαίων πολιτών καθώς συνεπάγονται 
βελτιώσεις στην ποιότητα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, νέους τρόπους εξέλιξης του 
επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου και περισσότερη ασφάλεια στον βιοπορισµό. Οι 
επιτυχηµένες καινοτοµίες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις αυτές θα δώσουν στις 
επιχειρήσεις τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης και δηµιουργίας απασχόλησης. 

Ωστόσο, παρά την θεµελιώδη σηµασία της έρευνας και ανάπτυξης, οι επιδόσεις της Ευρώπης 
στον τοµέα αυτόν υστερούν εκείνων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, ενώ η Κίνα, η Βραζιλία και 
η Ινδία πλησιάζουν µε ταχύ ρυθµό. Για να αντιστραφεί η τάση αυτή, η στρατηγική «Ευρώπη 
2020» καθορίζει ως στόχο την αύξηση των δαπανών Ε&Α στο 3% του ΑΕΠ έως το 2020. 
Ειδική προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση της έρευνας και ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις 
π.χ. χρησιµοποιώντας δηµόσια χρηµατοδότηση για τη µόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων.  

Σε συνδυασµό µε χρηµατοδότηση από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ µπορεί να συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην επίτευξη των στόχων 
αυτών και στη βελτίωση των επιδόσεων της Ευρώπης στον τοµέα της έρευνας και 
καινοτοµίας. 

2. ΜΕΣΑ  

Καθοριστικό βήµα για τον εκσυγχρονισµό των προγραµµάτων της ΕΕ για την έρευνα και την 
καινοτοµία είναι να ενταχθούν σε ένα ενιαίο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και 
την Καινοτοµία (ΚΣΠ) οι τρεις κυριότερες από τις υφιστάµενες πρωτοβουλίας και πηγές 
χρηµατοδότησης:  

– το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο (ΠΠ7),  
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– το µέρος του προγράµµατος πλαισίου για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα 
(ΠΑΚ), που αφορά την καινοτοµία, και 

– το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT).  

Το ΚΣΠ θα καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους για όλες τις χρηµατοδοτικές ενέργειες της 
ΕΕ στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας. Θα είναι πιο ορθολογικό από τα υφιστάµενα 
χρηµατοδοτικά καθεστώτα και θα εφαρµοστεί µε εναρµονισµένους κανόνες και διαδικασίες. 
Με τον τρόπο αυτόν, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας θα συνδυάζονται συνεκτικά 
και θα µεγαλώσει ο αντίκτυπος της χρηµατοδότησης της ΕΕ. Το ΚΣΠ θα αυξήσει την 
προστιθέµενη αξία των παρεµβάσεων της ΕΕ καθώς θα παρέχει το κρίσιµο επίπεδο πόρων, 
πραγµατογνωµοσύνης και αριστείας για έρευνα και καινοτοµία, το οποίο δεν θα µπορούσε να 
επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο.  

Καθιστώντας απλούστερη και συνεκτικότερη της χρηµατοδότηση από την ΕΕ, το ΚΣΠ θα 
είναι πιο προσιτό στις ΜΜΕ και πιο ανοικτό στη συµµετοχή νέων φορέων. Θα βελτιώσει τη 
διάδοση της τεχνογνωσίας που απαιτείται για καινοτοµία και χάραξη πολιτικής. Θα επιτρέψει 
στο Κοινό Κέντρο Ερευνών να συνεισφέρει αποτελεσµατικότερα στην άσκηση πολιτικής. Θα 
δώσει στρατηγικότερο προσανατολισµό στη διεθνή συνεργασία και θα στηρίξει τον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

Εντός του γενικού αυτού πλαισίου, το ΠΑΚ θα καλύπτει την άµεση και την έµµεση έρευνα, 
µε τον καθένα από τους δύο αυτούς κλάδους να αναπτύσσεται γύρω από τρεις διακριτούς, 
αλλά αλληλοστηριζόµενους τοµείς, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»: 

(1) Αριστεία στην επιστηµονική βάση. Ο τοµέας αυτός θα ενισχύσει την παγκοσµίου 
τάξεως αριστεία της ΕΕ στον τοµέα της επιστήµης µε την αξιοποίηση ταλέντου 
εντός της Ευρώπης και µε την προσέλκυση πρωτοπόρων ερευνητών στην Ευρώπη. 
Θα δοθεί έµφαση στα εξής: στη µεγαλύτερη στήριξη της πρωτοπόρου έρευνας 
(µέσω του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας), στις µελλοντικές και τις αναδυόµενες 
τεχνολογίες, στις δεξιότητες, στην κατάρτιση και στη σταδιοδροµία των ερευνητών 
(δράσεις Marie Curie), καθώς και στη δικτύωση και ανάπτυξη ερευνητικών 
υποδοµών προτεραιότητας (όπως ηλεκτρονικών υποδοµών) και στην πρόσβαση σε 
αυτές. 

(2) Αντιµετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Για να αντιµετωπιστούν άµεσα οι 
προκλήσεις που διαπιστώνονται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», ο τοµέας αυτός 
θα στηρίζει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα στάδια από την έρευνα έως την 
αγορά. Θα περιλαµβάνει δράσεις καινοτοµίας (πειραµατικές εφαρµογές, επιδείξεις, 
κλίνες δοκιµών, υποστήριξη για δηµόσιες συµβάσεις και απορρόφηση των 
καινοτοµιών από την αγορά), διεπιστηµονικές προσεγγίσεις και έρευνα στον τοµέα 
των κοινωνικοοικονοµικών και ανθρωπιστικών επιστηµών. Ιδιαίτερη έµφαση θα 
δοθεί στα εξής: υγεία, δηµογραφικές εξελίξεις και ευηµερία· ασφάλεια τροφίµων και 
βιοοικονοµία· ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια· έξυπνες, πράσινες και 
ολοκληρωµένες µεταφορές· εφοδιασµός µε πρώτες ύλες· αποδοτικότητα πόρων και 
κλιµατική δράση· και χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµες και ασφαλείς κοινωνίες 
(περιλαµβανοµένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, καθώς και της βελτίωσης της 
ασφάλειας στο διαδίκτυο). Το ΠΑΚ, µε τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτοµίας, θα 
συµβάλει πολύ στην αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών. 
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(3) ∆ηµιουργία βιοµηχανικής πρωτοπορίας και ανταγωνιστικών πλαισίων. Σκοπός 
είναι να στηριχθεί και να τονωθεί η έρευνα και καινοτοµία από επιχειρήσεις στον 
τοµέα των τεχνολογιών γενικής εφαρµογής, οι υπηρεσίες και οι αναδυόµενοι τοµείς 
µε µεγάλη έµφαση στη µόχλευση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τοµέα για Ε&Α, και 
η αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν ειδικά τις ΜΜΕ. ∆ράσεις 
προτεραιότητας θα καλύπτουν τα εξής: αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων και 
της πρωτοπορίας σε τρέχουσες και µελλοντικές τεχνολογίες και υπηρεσίες γενικής 
εφαρµογής και βιοµηχανικές, µε ειδική στήριξη για τις ΤΠΕ (περιλαµβανοµένης της 
µικρο/νανοηλεκτρονικής και της φωτονικής)· νανοτεχνολογία, προηγµένα υλικά, 
προηγµένα συστήµατα παραγωγής· βιοµηχανική βιοτεχνολογία· διαστηµική έρευνα 
και καινοτοµία και τεχνολογίες χαµηλών εκποµπών άνθρακα και τεχνολογίες 
προσαρµογής, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την εξασφάλιση ολοκληρωµένης 
προσέγγισης σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής· διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου και επιχειρηµατικά κεφάλαια (λαµβάνοντας ως 
βάση τον µηχανισµό χρηµατοδότησης µε επιµερισµό των κινδύνων και τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα του ΠΑΚ) και παροχή στήριξης σε όλη την ΕΕ για την 
καινοτοµία σε ΜΜΕ υψηλού αναπτυξιακού δυναµικού. 

Η προσέγγιση αυτή θα περιλαµβάνει τόσο δραστηριότητες βάσει θεµατολογίου όσο και πιο 
ανοικτούς τοµείς όπου οι αιτούντες θα προτείνουν καινοτόµα σχέδια και πρωτοπόρες λύσεις. 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σύµφωνα µε την αρχή του ΚΣΠ, η εφαρµογή θα απλουστευθεί και θα τυποποιηθεί. Η 
απλούστευση θα αφορά τόσο τα χρηµατοδοτικά καθεστώτα όσο και τους διοικητικούς 
κανόνες συµµετοχής και διάδοσης των αποτελεσµάτων. Το νέο ενιαίο σύνολο κανόνων θα 
ισχύει και για τους τρεις τοµείς του ΚΣΠ, λαµβάνοντας, όµως, υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
EIT (και των αναγκών από άποψη κανονιστικής ευελιξίας) καθώς και εκείνων των ΜΜΕ. Tα 
βασικά επιχειρησιακά στοιχεία του ΚΣΠ θα περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Μια εξορθολογισµένη σειρά χρηµατοδοτικών καθεστώτων και µέσων θα 
χρησιµοποιηθεί καθ' όλο το ΚΣΠ, συνεχίζοντας εκείνα που εφαρµόζονται στο 
πλαίσιο τρεχόντων προγραµµάτων, συγχωνεύοντας εκείνα µε παρεµφερείς στόχους 
και παύοντας εκείνα που δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό τους. Εκτός από την 
χορήγηση επιδοτήσεων, θα γίνει µεγαλύτερη χρήση καινοτόµων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Θα εξεταστεί επίσης η περίπτωση των προεµπορικών 
δηµόσιων συµβάσεων και των βραβείων. 

• Γενικά θα εφαρµοστεί ένα ενιαίο σύνολο κανόνων όσον αφορά την επιλεξιµότητα, 
τη λογιστική, την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο. Θα επιδιωχθεί µια νέα 
ισορροπία µεταξύ εµπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και µεταξύ ανάληψης και 
αποφυγής κινδύνων. Για να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος των δικαιούχων 
(δικαιούχων επιδότησης) θα εφαρµοστεί µια ριζικά απλούστερη προσέγγιση όσον 
αφορά την επιστροφή του κόστους µε βάση την ευρύτερη δυνατή αποδοχή των 
συνήθων λογιστικών και διαχειριστικών πρακτικών των δικαιούχων και µε ευρύτερη 
χρήση κατ' αποκοπήν ποσών και ενιαίων συντελεστών. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
εκµεταλλεύονται τα αποτελέσµατα ή να τα διαθέτουν στο κοινό µέσα από 
κατάλληλους διαύλους. 
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• Η εφαρµογή σχεδίων θα είναι δυνατή νωρίτερα διότι τα στάδια της επιλογής και 
της εκ των υστέρων αξιολόγησης θα είναι πολύ συντοµότερα. Θα παρέχονται 
απλούστερες υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συµβουλών σε αιτούντες και 
συµµετέχοντες µέσω µιας ενιαίας πύλης ΤΠ. Επιπλέον, θα γίνει εξορθολογισµός των 
διαρθρώσεων παροχής στήριξης εντός των κρατών µελών ώστε να δηµιουργηθούν 
µονοαπευθυντικές θυρίδες για όλες τις δραστηριότητες που υπάγονται στο ΚΣΠ 
στην εθνική γλώσσα. Θα ληφθούν ειδικά µέτρα επικουρίας ταλαντούχων ερευνητών 
και παραγωγών καινοτοµίας που δεν έχουν πείρα στην πρόσβαση σε χρηµατοδότηση 
από την ΕΕ. Θα εφαρµοσθεί µια ενιαία ελεγκτική προσέγγιση για όλο το ΚΣΠ. 

• Η ποιότητα, η αποτελεσµατικότητα και η συνέπεια της εφαρµογής του ΚΣΠ θα 
ενισχυθεί µε εκτενή εξωτερική ανάθεση, λαµβάνοντας ως βάση την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται στα τρέχοντα προγράµµατα. Οι εκτελεστικοί οργανισµοί που 
συστάθηκαν βάσει των τρεχόντων προγραµµάτων θα επεκταθούν ώστε να 
επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακος. Προβλέπεται περαιτέρω χρήση των εταιρικών 
σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα µε τη βιοµηχανία, καθώς και εταιρικών σχέσεων 
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα µε προγράµµατα των κρατών µελών, µεταξύ άλλων, µε τη 
χρήση των νέων δυνατοτήτων που προβλέπει ο αναθεωρηµένος δηµοσιονοµικός 
κανονισµός. Οι εταιρικές αυτές σχέσεις θα στηρίζονται στη δέσµευση όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών να συνενώσουν τους πόρους τους µε σκοπό να δοθεί ώθηση 
για επενδύσεις σε στρατηγικούς τοµείς και να παύσει ο κατακερµατισµός των 
προσπαθειών.  

• Η στρατηγική ευθυγράµµιση των ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών 
πόρων µέσω του κοινού προγραµµατισµού µε τα κράτη µέλη θα αυξήσει την 
προστιθέµενη αξία και τον αντίκτυπο των γενικότερων επενδύσεων. 

• Η αυξηµένη χρήση καινοτόµων χρηµατοοικονοµικών µέσων θα συµβάλει στη 
µόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων έρευνας και καινοτοµίας περιλαµβανοµένων 
επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων για καινοτόµες επιχειρήσεις υψηλής 
τεχνολογίας, ιδίως ΜΜΕ. Αυτά θα αποτελούν αντικείµενο εξωτερικής διαχείρισης 
από τον όµιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή άλλους διεθνείς ή 
δηµόσιους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο κεφάλαιο των οποίων µετέχει 
τουλάχιστον ένα κράτος µέλος, σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες περί χρέους και 
κεφαλαίου.  

Με τον τρόπο αυτόν, προβλέπεται ότι περί τα δύο τρίτα του προϋπολογισµού της ΚΣΠ θα 
µπορέσουν να εφαρµοστούν µε εξωτερική ανάθεση (επί του παρόντος πρόκειται για το 
ήµισυ), κατανεµηµένα µεταξύ των διαφόρων µηχανισµών στήριξης. Ο βαθµός και η φύση της 
εξωτερικής ανάθεσης πρέπει, µεταξύ άλλων, να καθορίζεται µε βάση τον αντίκτυπο στην 
αποτελεσµατικότητα και στον συνολικό υπό διαχείριση προϋπολογισµό, και µπορεί να 
συνεπάγεται περαιτέρω απλούστευση των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση µε εξωτερική 
ανάθεση. Παρά ταύτα, η Επιτροπή θα διατηρήσει τις άµεσες διαχειριστικές της ευθύνες, ιδίως 
σε τοµείς που συνδέονται µε βασικές αρµοδιότητες πολιτικής. 

Η συµπληρωµατικότητα και οι συνέργιες µε τη χρηµατοδότηση για έρευνα και καινοτοµία 
που διοχετεύεται µέσω της πολιτικής συνοχής θα εξασφαλιστούν µε την καθαρή διάκριση 
µεταξύ στόχων και µεθόδων παρέµβασης. Η έρευνα και η καινοτοµία βρίσκονται στην 
καρδιά της ευηµερίας και της καλής κατάστασης όλων των περιφερειών της ΕΕ, και λόγω 
αυτού είναι προς το συµφέρον όλων των κρατών µελών να δηµιουργήσουν άριστα, ισχυρά 
και αποτελεσµατικά συστήµατα έρευνας και καινοτοµίας. Οι παρεµβάσεις του ΚΣΠ θα 



 

EL 95   EL 

συµβάλουν σε αυτό µε χρηµατοδοτήσεις βάσει της αριστείας στην έρευνα και καινοτοµία 
ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Οι παρεµβάσεις της πολιτικής συνοχής θα ενισχυθούν ως 
το σηµαντικότερο µέσο ανάπτυξης δυναµικού έρευνας και καινοτοµίας σε περιφερειακό 
επίπεδο, περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης ερευνητικών υποδοµών, µε χρηµατοδοτήσεις 
βάσει προκαθορισµένων ποσών για τις επιλέξιµες περιφέρειες. Η σύναψη συµβάσεων 
εταιρικής σχέσης µε τα κράτη µέλη, σε συνδυασµό µε το ΚΣΠ, θα στηρίξει τη χάραξη 
στρατηγικών ευφυούς ειδίκευσης για τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο ΚΣΠ και 
βασίζονται στην αξιολόγηση της περιφερειακής/τοπικής κατάστασης. Αυτό θα αποτελέσει 
«κλίµακα αριστείας» και µε τον καιρό θα οδηγήσει στην αύξηση του αριθµού των εξαίρετων 
ερευνητών και παραγωγών καινοτοµίας προερχόµενων από τις περιφέρειες (ιδίως τις 
περιφέρειες σύγκλισης) που θα είναι σε θέση να καταρτίσουν προγράµµατα πλήρως 
ευθυγραµµισµένα µε το ΚΣΠ, αλλά και να ενισχύσουν το δυναµικό όλων των περιοχών ώστε 
να αξιοποιούν πλήρως το δυναµικό καινοτοµίας που διαθέτουν. Θα δηµιουργηθεί επίσης 
κατάλληλη διεπαφή µε την ΚΓΠ για τη στήριξη της έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα της 
γεωργίας, καθώς και µε συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και άλλα προγράµµατα της 
ΕΕ, περιλαµβανοµένης της ασφάλειας. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014-
2020 

Αριθµητικά στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011 

Κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτοµία 

Εκ των οποίων ΕΙΤ 

80 δισεκατ. ευρώ 

2,8 δισεκατ. ευρώ 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο τοµέας «∆ιοίκηση» του προϋπολογισµού της ΕΕ χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητες όλων 
των οργάνων της ΕΕ – του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (περίπου 20%), του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου και του Συµβουλίου (7%), της Επιτροπής (40%) και των άλλων οργάνων όπως 
του ∆ικαστηρίου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης ή του Ευρωπαίου 
∆ιαµεσολαβητή (15%), καθώς και τις συντάξεις (16%) και τα ευρωπαϊκά σχολεία (2%).  

Η διοίκηση αντιπροσωπεύει ένα σχετικά µικρό τµήµα του προϋπολογισµού της ΕΕ, που 
αντιστοιχεί στο 5,7% του ισχύοντος Π∆Π. Αυτό το τµήµα δεν έχει µεταβληθεί σε σηµαντικό 
βαθµό κατά τα τελευταία έτη παρά την υλοποίηση µιας άνευ προηγουµένου διεύρυνσης της 
ΕΕ, τον αυξανόµενο αριθµό οργάνων και φορέων που βρίσκονται σ’ ολόκληρη την ΕΕ, τα 
πρόσθετα καθήκοντα που οδηγούν φυσικά σε αυξανόµενο αριθµό υπαλλήλων και αργότερα 
συνταξιούχων. Το διοικητικό τµήµα του προϋπολογισµού χρησιµοποιείται για την καταβολή 
των µισθών και συντάξεων, των τρεχόντων εξόδων όπως τα κτίρια, οι συνεδριάσεις 
εµπειρογνωµόνων, οι δαπάνες για τα επιχειρηµατικά ταξίδια, τα συστήµατα ΤΠ και άλλες 
συναφείς δαπάνες. Καλύπτει το κόστος της µετάφρασης και της διερµηνείας και επιτρέπει 
στην Ένωση να λειτουργεί µε 23 γλώσσες. Επίσης, αυτό το τµήµα του προϋπολογισµού 
χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση του συστήµατος ευρωπαϊκών σχολείων µε σχολεία σε 
διάφορα κράτη µέλη. 

∆εδοµένου ότι οι δαπάνες για τις συντάξεις και τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν διαφορετικό 
χαρακτήρα και επηρεάζονται από µακροπρόθεσµες τάσεις, η πρόταση της Επιτροπής για το 
Π∆Π παρουσιάζει τις διοικητικές δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία των οργάνων 
της ΕΕ χωριστά, ως επιµέρους τοµέα του τοµέα 5 (εκτός των συντάξεων και των ευρωπαϊκών 
σχολείων). 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο στόχος του περιορισµού της αύξησης των διοικητικών δαπανών 
(τοµέας 5 του προϋπολογισµού) κατά την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού µε βάση τα 
ανώτατα όρια του 2013 είναι φιλόδοξος αλλά µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Για την περίοδο 
2014-2020, αυτό θα σηµαίνει µη αύξηση των επιχειρησιακών διοικητικών δαπανών, µε την 
επιφύλαξη πρόσθετων εξόδων που θα µπορούσαν να απορρεύσουν από µελλοντικές 
διευρύνσεις. 

Το 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση µεταρρύθµισε πλήρως τη δηµόσια διοίκησή της και µετέτρεψε 
την υπαλληλική νοµοθεσία της σε µία από τους πλέον σύγχρονες για την εποχή της. Μεταξύ 
των πολυάριθµων αλλαγών που επέφερε η πρώτη εις βάθος µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας για 
την ευρωπαϊκή δηµόσια διοίκηση από το 1968, συγκαταλέγονται η νέα δοµή σταδιοδροµίας 
που προσανατολίζεται στην απόδοση και βασίζεται στην αξία, το νέο καθεστώς 
συµβασιούχων υπαλλήλων για τους υπαλλήλους που επιφορτίζονται µε µη βασικά 
καθήκοντα, η µεταρρύθµιση του συστήµατος συνταξιοδότησης, οι νέες µέθοδοι εργασίες και 
οι φιλικές προς την οικογένεια συνθήκες εργασίας. Αυτή η µεταρρύθµιση εφαρµόστηκε όχι 
µόνο στα όργανα αλλά και στους φορείς και τους οργανισµούς της ΕΕ που είναι 
εγκατεστηµένοι σε σχεδόν όλα τα κράτη µέλη. Η µεταρρύθµιση αυτή επέτρεψε στην ΕΕ να 
εξοικονοµήσει περίπου 3 δισεκατ. ευρώ µέχρι σήµερα. Από τη µεταρρύθµιση αυτή, µέχρι το 
2020, θα εξακολουθήσουν να απορρέουν οικονοµίες περίπου 5 δισεκατ. ευρώ για τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ . 

Τα πρόσφατα γεγονότα στην παγκόσµια οικονοµία καθώς και η επακόλουθη ανάγκη 
εξυγίανσης των δηµοσίων οικονοµικών απαιτούν να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες 
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από κάθε δηµόσια διοίκηση και το προσωπικό της για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα 
και να επιτευχθεί η προσαρµογή στο µεταβαλλόµενο οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο. Το 
πλαίσιο αυτό ισχύει επίσης για την ευρωπαϊκή δηµόσια διοίκηση και τις διοικήσεις των 
ευρωπαϊκών οργάνων. Η Επιτροπή, ως διοίκηση, ανέλαβε τις ευθύνες της κατά τα τελευταία 
έτη ακολουθώντας µια πολιτική µηδενικής αύξησης του προσωπικού της, αντιµετωπίζοντας 
τις νέες πολιτικές προτεραιότητες µε εσωτερική ανακατανοµή του προσωπικού, θεσπίζοντας 
εργαλεία και διαδικασίες για τη βελτίωση της εσωτερικής της οργάνωσης και 
αποτελεσµατικότητας και, πλέον πρόσφατα, προτείνοντας το πάγωµα των διοικητικών της 
δαπανών µέχρι το έτος 2012. 

Εκτός από αυτά τα διοικητικά µέτρα, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει αλλαγές στον 
ισχύοντα κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της που θα επιτρέψουν σε όλα 
τα όργανα, φορείς και οργανισµούς να επιτύχουν περαιτέρω βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας και εξοικονόµηση πόρων, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζουν µια 
ελκυστική δηµόσια διοίκηση της ΕΕ, που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα και θα 
απαρτίζεται από πολίτες όλων των κρατών µελών.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτείται και είναι δυνατή η περαιτέρω εξοικονόµηση πόρων σε όλα 
τα όργανα, φορείς και οργανισµούς. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή 
αποφάσισε να προτείνει τη µείωση κατά 5% του προσωπικού όλων των οργάνων, φορέων και 
οργανισµών. Αυτή η πρόταση που θα αποτελέσει ένα από τα κύρια στοιχεία της 
εξοικονόµησης πόρων, εντάσσεται στο πλαίσιο γενικού κινήτρου για όλα τα όργανα 
προκειµένου να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητά τους. Η εν λόγω µείωση του προσωπικού 
θα πρέπει να αντισταθµιστεί µε αύξηση των ωρών εργασίας του προσωπικού χωρίς 
αντισταθµιστική προσαρµογή των µισθών. 

Ωστόσο, η πρόκληση που συνίσταται στη συγκράτηση της αύξησης των διοικητικών 
δαπανών, θα απαιτήσει πρόσθετες τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου του 
προσωπικού της ΕΕ. Η Επιτροπή σκοπεύει, ιδίως:  

• να τροποποιήσει τη µέθοδο για την προσαρµογή των µισθών και να παρατείνει 
ταυτόχρονα την ισχύουσα «ειδική εισφορά» που καταβάλλεται από όλους τους µόνιµους 
υπαλλήλους στο παρόν µέγιστο ποσοστό 5,5%· 

• σύµφωνα µε τις δηµογραφικές εξελίξεις στην Ευρώπη, να αυξήσει την ηλικία 
συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 έτη και την ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης από τα 
55 στα 58 έτη, ενώ παράλληλα να καταστήσει ελκυστική τη δυνατότητα της συνέχισης της 
εργασίας µέχρι τα 67 έτη·  
 
Η µεθοδολογία για τον υπολογισµό του ποσοστού εισφοράς στο συνταξιοδοτικό σύστηµα 
θα ευθυγραµµιστεί µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Αυτή η τροποποίηση θα έχει ως στόχο 
να παράσχει στα όργανα και τα κράτη µέλη ένα σταθερότερο ποσοστό εισφοράς στο 
συνταξιοδοτικό σύστηµα το οποίο θα επηρεάζεται λιγότερο από τις διακυµάνσεις των 
βραχυπρόθεσµων επιτοκίων και εποµένως δεν θα έχει απότοµες µεταπτώσεις.  

• να θεσπίσει σαφή σύνδεσµο µεταξύ ευθύνης και βαθµού: η σταδιοδροµία στην οµάδα 
καθηκόντων AST θα αναδιαρθρωθεί µε τρόπο ώστε τους δύο υψηλότερους βαθµούς (AST 
10 και 11) να καταλαµβάνουν µόνιµοι υπάλληλοι οι οποίοι, σ’ αυτή την κατηγορία, έχουν 
το υψηλότερο επίπεδο ευθύνης όσον αφορά τη διοίκηση του προσωπικού, τη 
δηµοσιονοµική διαχείριση ή τον συντονισµό· 
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• να προσλαµβάνει υπαλλήλους γραφείου ή γραµµατείας µε καθεστώς συµβασιούχων 
υπαλλήλων σε µόνιµη βάση αντί για ισόβιο διορισµό τους ως µονίµων υπαλλήλων. Για 
την αποφυγή της άσκησης των ίδιων καθηκόντων από συµβασιούχους υπαλλήλους και 
από µόνιµους υπαλλήλους, τα καθήκοντα γραφείου θα καταργηθούν σταδιακά για τους 
µόνιµους υπαλλήλους· 

• να αυξήσει τις ελάχιστες ώρες εργασίας ανά εβδοµάδα από 37,5 σε 40, ενώ παράλληλα να 
διατηρήσει το ισχύον µέγιστο όριο των 42 ωρών ανά εβδοµάδα. Αυτή η αύξηση των ωρών 
εργασίας θα βοηθήσει στην αντιστάθµιση της µείωσης του προσωπικού κατά 5%· 

• να προσαρµόσει τον υπολογισµό του επιδόµατος οδοιπορικών. 

Όσον αφορά τους οργανισµούς, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να παρουσιάσει ορισµένες 
τροποποιήσεις στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων για να επιτραπεί 
µια περισσότερο συνεπής και οµαλή εφαρµογή του, που θα συνεκτιµά καλύτερα τις 
ιδιαιτερότητες των οργανισµών. Ανάλογα µε τα συµπεράσµατα της διοργανικής οµάδας 
εργασίας για τους οργανισµούς, θα µπορούν να παρουσιαστούν στο µέλλον πρόσθετα µέτρα, 
µε τα οποία θα µπορούσε να επιτευχθεί µεγαλύτερη εξοικονόµηση πόρων ως προς τις 
διοικητικές δαπάνες των οργανισµών, που θα ληφθούν υπόψη στον αντίστοιχο τοµέα του 
προϋπολογισµού της ΕΕ. 

Η Επιτροπή θα προτείνει την εφαρµογή των µέτρων αυτών από το 2013, δηλαδή πριν από την 
περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020. 

Προτεινόµενη Χορήγηση του Προϋπολογισµού για το 2014-2020 

Στοιχεία σε σταθερές τιµές 2011  

∆ιοίκηση 

από την οποία 
62,6 δισεκατ. ευρώ 

• ∆απάνες για συντάξεις και ευρωπαϊκά σχολεία  12,2 δισεκατ. ευρώ 

• ∆ιοικητικές δαπάνες των οργάνων  50,45 δισεκατ. ευρώ 
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