A29) ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α29α) ΤΟ ΑΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΧΑΜΠΤΟΝ ΚΟΡΤ ΤΗΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005
Το άτυπο Ε.Σ που συνήλθε στο Hampton Court Palace στο Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου
προσπάθησε να άρει τις διαφωνίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ε.Ε για την
περίοδο 2007-2013 χωρίς όμως αποτέλεσμα. Συζήτησε επίσης για το πρόβλημα της
διατήρησης και ενίσχυσης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανταγωνιστικότητας στα
πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών. Ιδιαίτερη
σημασία αποδόθηκε στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης και την αναβάθμιση των
Πανεπιστημίων ώστε η Ε.Ε να αντιμετωπίσει με επιτυχία στους τομείς αυτούς τις ΗΠΑ, την
Κίνα και την Ινδία. Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε να ενθαρρυνθεί η πρόοδος του συντονισμού
της ενεργειακής πολιτικής λαμβανομένου υπόψη ότι τα επόμενα χρόνια η Ε.Ε θα είναι
αναγκασμένη να εισάγει περίπου το 90% του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Συζητήθηκε και το θέμα της αντιμετώπισης της παράνομης λαθρομετανάστευσης που
προσλαμβάνει μεγάλες διαστάσεις αλλά και της ένταξης των νομίμων μεταναστών στην
ευρωπαϊκή κοινωνία. Αντηλλάγησαν απόψεις για το θέμα της επόμενης συνόδου που αφορά
το συνδυασμό οικογενειακής ζωής και εργασίας και της αντιμετώπισης της γήρανσης του
πληθυσμού. Προβληματισμός αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου των
απολύσεων λόγω της παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα της μετεγκατάστασης των
βιομηχανιών. Στο θέμα αυτό η κατεύθυνση είναι μάλλον για την υποστήριξη των ανέργων και
όχι για τον περιορισμό των επιχειρήσεων όσον αφορά τις απολύσεις.
Α29β) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ 15 ΚΑΙ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

◙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2007 - 2013
Μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 16
και 17 Ιουνίου 2005, κύρια λόγω των ενστάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, τελικά την
τελευταία στιγμή και μετά από 30 ώρες διαπραγματεύσεων τα 25 κράτη μέλη συμφώνησαν τις
πρώτες πρωινές ώρες της 17.12.2005 στο τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης αφού προέβη
σε σημαντικές υποχωρήσεις ο προεδρεύων του Συμβουλίου Τόνι Μπλερ. Οι δημοσιονομικές
προοπτικές καλύπτουν επτά έτη μεταξύ 2007 και 2013 (Financial Perspectives 2007- 2013,
Perspectives financières 2007-2013) και αφορούν 27 κράτη, δηλαδή τα 25 κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συν τη Βουλγαρία και Ρουμανία που αναμένεται να ενταχθούν στην Ε.Ε
από 1.12007. Περιέχονται στο έγγραφο 15915/19.12.2005 του ανωτέρω Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου των Βρυξελλών που αποτελείται από τρία μέρη:
1) Δαπάνες
2) Έσοδα
3) Επανεξέταση.
ΜΕΡΟΣ I. ΔΑΠΑΝΕΣ (EXPENDITURE, DEPENSES)
Το ανώτατο σύνολο των δαπανών για την Ε.Ε των 27 δεν θα υπερβαίνει τα 862,363
δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή 1,045% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, ΑΕΕ (Gross
National Income, GNI, Revenu national brut, RNB) της Ε.Ε σε σταθερές τιμές 2004. Θα
υπάρχουν αυτόματες αναπροσαρμογές κάθε χρόνο ανάλογα με τον πληθωρισμό. Οι δαπάνες
χωρίζονται σε 5 κεφάλαια και μερικά κεφάλαια σε Υποκεφάλαια ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:
Υποκεφάλαιο 1Α) Ανταγωνιστικότητα για τη μεγέθυνση και την απασχόληση
Υποκεφάλαιο 1Β) Συνοχή για τη μεγέθυνση και την απασχόληση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:
Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:
Υποκεφάλαιο 3Α) Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
Υποκεφάλαιο 3Β) Άλλες εσωτερικές πολιτικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος εταίρος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:
Διοίκηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Α) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η χρηματοδότηση του υποκεφαλαίου Aνταγωνιστικότητα για τη μεγέθυνση και την
απασχόληση (Competitiveness for growth and employment – Compétitivité au service de la
croissance et de l’ emploi) συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της
Λισσαβόνας και ομαδοποιείται σε πέντε ενότητες:
α) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
β) Σύνδεση της Ευρώπης μέσω των δικτύων της Ε.Ε
γ) Εκπαίδευση και κατάρτιση
δ) Προώθηση της ανταγωνιστικότητας σε μια πλήρως ολοκληρωμένη ενιαία αγορά και
ε)Θεματολόγιο κοινωνικής πολιτικής.
Επίσης, στο υποκεφάλαιο αυτό υπάγεται η χρηματοδότηση για την αποξήλωση των παλαιών
και επικίνδυνων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συνολικές
παροχές του υποκεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 7,5% της ετήσιας πραγματικής αύξησης σε
σύγκριση με στοιχεία του έτους 2006 και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 72,120
δισεκατομμύρια ευρώ που κατανέμονται ανά έτος ως εξής:
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1Α. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
(εκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές έτους 2004)

ΚΑΙ

ΤΗΝ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

8.250

8.860

9.510

10.200

10.950

11.750

12.600

● Για να υποστηριχθεί η προσπάθεια εξεύρεσης κεφαλαίων για την κάλυψη της εθνικής
συμμετοχής, ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα, το Ε.Σ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εξετάσουν τη δυνατότητα δανεισμού
για την υποστήριξη των έργων για την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι ποσού 10
δισεκατομμυρίων ευρώ.
● Προκειμένου να ενισχυθεί η πυρηνική ασφάλεια στην Ε.Ε, το Ε.Ε καλεί τις αρχές της Ε.Ε
που είναι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό να εξασφαλίσουν τα επόμενα ποσά για την
αποξήλωση των εξής παλαιών και επικίνδυνων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας:
1) 375.000.000 ευρώ για το σταθμό Γιασλόβσκε Μποχούνιτσε της Σλοβακίας
2) 865.000.000 ευρώ για το σταθμό Ιγκναλίνα της Λιθουανίας και
3) 210.000.000 ευρώ για το σταθμό Κοσλοντούι της Βουλγαρίας.
● Το Ε.Σ συμφωνεί ότι είναι απαραίτητη η ίδρυση ενός Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (Globalisation Adjustment Fund, Fonds d’ ajustement à la mondialisation).
Θα προσφέρει επικουρική βοήθεια στους απολυόμενους λόγω μεγάλων διαρθρωτικών
αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές όπως διασυνοριακών μετεγκαταστάσεων
επιχειρήσεων που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές
οικονομίες. Η βοήθεια θα αφορά την επανακατάρτιση των ανέργων και την αναζήτηση
απασχόλησης. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης του Ταμείου δεν θα υπερβαίνει τα
500.000.000 ευρώ κατ’ έτος και δεν θα αναγράφεται στις δημοσιονομικές προοπτικές. Θα
εξευρεθεί από την αναμενόμενη μη εξάντληση των ανωτάτων ποσών δαπανών κατ’ έτος που
καθορίζονται σε όλα τα κεφάλαια των δημοσιονομικών προοπτικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Β) ΣΥΝΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ

Το υποκεφάλαιο συνοχή για τη μεγέθυνση και την απασχόληση (Cohesion for growth and
employment – Cohésion au service de la croissance et de l’ emploi) αποσκοπεί στην
εξάλειψη των ανισοτήτων στην ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών και των διαφόρων
περιφερειών. Η χρηματοδότηση, που αντιπροσωπεύει το 0,37% του Ακαθάριστου Εθνικού
Εισοδήματος της Ε.Ε των 27, ανέρχεται στο 60% του στόχου της σύγκλισης και στο 75% του
στόχου για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και δεν θα υπερβαίνει
συνολικά τα 307,619 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανέμονται ανά έτος ως εξής:
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Β. ΣΥΝΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(εκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές έτους 2004)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42.840

43.288

43.820

43.801

43.995

44.634

45.241

Τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται στους επόμενους στόχους:
● 251,330 δισεκατομμύρια ευρώ (81,7%) στο στόχο της σύγκλισης εκ των οποίων 61,518
δισεκατομμύρια ευρώ (24,5%) για το Ταμείο Συνοχής και 12,521 δισεκατομμύρια ευρώ (5%)
για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη σταδιακής εξόδου
● 48,789 δισεκατομμύρια ευρώ (15,8%) στο στόχο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και
της απασχόλησης από τα οποία τα 10,385 δισεκατομμύρια ευρώ (21,3%) για τις περιοχές
σταδιακής ένταξης
● 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ (2,4%) στο στόχο της εδαφικής συνεργασίας.
● Ορισμοί

◙ Ο στόχος της σύγκλισης (Convergence objective, objectif “convergence”)
O στόχος της σύγκλισης αποβλέπει στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο
αναπτυγμένων περιοχών και κρατών μελών.
▪ Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία περιοχές είναι αυτές που
ανήκουν στην Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων, δεύτερο επίπεδο (NUTS =
Nomenclature of Territorial Units for Statistics, level II) των οποίων το κατά κεφαλή εισόδημα
σε σχέση με το ΑΕΠ (GDP = Gross Domestic Product) - μετρούμενο σε ισοδύναμα
αγοραστικής δύναμης (PPP = Purchasing Power Parities) και υπολογιζόμενο στη βάση των
στοιχείων της Ε.Ε για το έτος 2002 – είναι κατώτερο από το 75% του μέσου όρου της
Ευρώπης των 25.
▪ Τα επιλέξιμα κράτη μέλη για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής είναι εκείνα των
οποίων το κατά κεφαλή εισόδημα σε σχέση με το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI = Gross
National Income) – μετρούμενο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPP = Purchasing Power
Parities) και υπολογιζόμενο στη βάση των στοιχείων της Ε.Ε για την περίοδο 2001-2003 –
είναι κατώτερο από το 90% του μέσου όρου της Ευρώπης των 25.

◙ Ο στόχος της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης (Regional
competitiveness and employment objective, Οbjectif “compétitivité régionale et
emploi”)
O στόχος του περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης αποβλέπει στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιοχών και την αύξηση της
απασχόλησης. Οι αντίστοιχες συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ (European Regional Development Fund, ERDF - Fonds européen de
développement régional, FEDER) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ΕΚΤα (European
Social Fund, ESF – Fonds social européen, FSE) θα ορισθούν από τα κράτη μέλη σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλο το έδαφος της Ε.Ε είναι επιλέξιμο με εξαίρεση
τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία με βάση το
στόχο της σύγκλισης και τις περιοχές που καλύπτονται από μεταβατικές διατάξεις δηλαδή θα
υπερβούν το μέσο όρο ανάπτυξης που τίθεται για επιλεξιμότητα.
◙ Ο στόχος της εδαφικής συνεργασίας (Territorial co-operation objective, Objectif
“coopération territoriale”

Ο στόχος της εδαφικής συνεργασίας αποβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας των
περιφερειών σε διασυνοριακό, υπερεθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο και την εγκαθίδρυση
δικτύων συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειρίας στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο.
▪ Οι περιοχές που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σχετικά με τη διασυνοριακή
συνεργασία είναι αυτές που ανήκουν στην Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων,
τρίτο επίπεδο (NUTS = Nomenclature of Territorial Units for Statistics, level IIΙ) κατά μήκος
των εσωτερικών εδαφικών συνόρων, μερικές περιοχές που ανήκουν στην Ονοματολογία
Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων, τρίτο επίπεδο κατά μήκος των εξωτερικών εδαφικών
συνόρων και όλες οι περιοχές που ανήκουν στην Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών
Μονάδων, τρίτο επίπεδο κατά μήκος των θαλασσίων συνόρων σε μία ανώτατη απόσταση
150 χιλιομέτρων.
▪ Ο κατάλογος των επιλέξιμων υπερεθνικών περιοχών θα καταρτισθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.
▪ Το σύνολο του εδάφους της Ε.Ε είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση για τη διαπεριφερειακή
συνεργασία, τη συνεργασία των δικτύων και την ανταλλαγή εμπειρίας.
● Μεταβατικές ρυθμίσεις
Οι μεταβατικές ρυθμίσεις (Transitional arrangements, Régime transitoire) αφορούν περιοχές
και κράτη που υπερβαίνουν το νέο μέσο όρο επιλεξιμότητας της Ε.Ε των 25 και για τα οποία
ισχύουν σταδιακές προσαρμογές. Οι βασικές διατάξεις είναι οι εξής:
▓ Οι περιφέρειες που θα ήταν επιλέξιμες για το στόχο της σύγκλισης εάν είχαν παραμείνει
κάτω από το όριο του 75% του μέσου όρου του ΑΕΠ της Ε.Ε των 15 αλλά οι οποίες θα
απολέσουν την επιλεξιμότητα διότι το ονομαστικό τους κατά κεφαλήν επίπεδο του ΑΕΠ θα
υπερβαίνει πλέον το όριο του 75% του νέου μέσου όρου του ΑΕΠ της Ε.Ε των 25 (Στατιστικό
αποτέλεσμα, Statistical effect, Effet dit “statistique”). Οι περιοχές αυτές θα εξέλθουν σταδιακά
από το στόχο της σύγκλισης.
▓ Οι περιφέρειες του στόχου 1 που παύουν να είναι επιλέξιμες στις επόμενες δημοσιονομικές
προοπτικές επειδή υπερέβησαν το όριο του 75% του μέσου όρου του ΑΕΠ της Ε.Ε των 15
που αντιστοιχεί στο 82,19% της Ε.Ε των 25 (Αποτέλεσμα της οικονομικής μεγέθυνσης,
Growth effect, Effet “croissance”) περιλαμβάνονται στο στόχο της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.
(Σημείωση: Ο στόχος 1 είναι διαιρεμένος σε περιφέρειες στο μέτρο που εφαρμόζεται σε
οριοθετημένα εδάφη που αντιστοιχούν στο επίπεδο της ανωτέρω στατιστικής ονοματολογίας
που κατάρτισε η Eurostat. Μεταξύ αυτών των γεωγραφικών περιοχών, είναι επιλέξιμες για το
στόχο 1 μόνον αυτές των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι
χαμηλότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου).
▓ Τα κράτη μέλη που επί του παρόντος είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο
Συνοχής και θα συνέχιζαν να είναι διότι το κατά κεφαλή τους εισόδημα σε σχέση με το
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα παραμένει στο 90% του μέσου όρου της Ε.Ε των 15, θα
αποκλείονται από το στόχο της σύγκλισης του Ταμείου Συνοχής εάν υπερβούν το 90% του
νέου ορίου της Ε.Ε των 25.
● Πρόσθετες διατάξεις
Οι πρόσθετες διατάξεις (Additional provisions, Dispositions complémentaires) αφορούν
ευνοϊκές παροχές για περιοχές ορισμένων κρατών μελών που αποσπάσθηκαν στο πλαίσιο
των εξισορροπητικών διαπραγματεύσεων και ορισμένες λίγο πριν να κλείσει η συμφωνία για
τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013. Είναι οι εξής:
 Όταν σε δεδομένο κράτος μέλος που δεν θα εκπληρώνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, διότι
το κατά κεφαλή τους εισόδημα σε σχέση με το εγχώριο ΑΕΠ υπερβαίνει το όριο του 75% του
νέου μέσου όρου της Ε.Ε των 25, οι περιφέρειες σταδιακής εξόδου αντιστοιχούν στο ένα τρίτο
τουλάχιστον του συνολικού πληθυσμού των περιφερειών που είναι πλήρως επιλέξιμες για το
στόχο 1 κατά το 2006, τα ποσοστά της βοήθειας είναι 80% της ατομικής τους κατά κεφαλή
έντασης ενίσχυσης του 2006 κατά το 2007, 75% κατά το 2008, 70% κατά το 2009, 65% κατά
το 2010, 60% κατά το 2011, 55% κατά το 2012 και 50% κατά το 2013.

 Το σημείο εκκίνησης για τις περιφέρειες εκείνες που δεν ήταν επιλέξιμες για το στόχο 1
κατά την περίοδο 2000-2006 ή των οποίων η επιλεξιμότητα άρχισε το 2004, θα είναι το 90%
του θεωρητικού τους επιπέδου της κατά κεφαλήν έντασης της ενίσχυσης του 2006 και με το
περιφερειακό τους κατά κεφαλήν επίπεδο του ΑΕΠ εξομοιωμένο προς το 75% του μέσου
όρου της Ε.Ε των 15.
 Οι περιφέρειες της Πολωνίας δεύτερου επιπέδου ΝUTS Λουμπέλσκιε, Ποντκαρπάκιε,
Βαρμίνσκο-Μαζούρσκιε, Ποντλάσκιε και Σβιετοκρζύσκιε, των οποίων το κατά κεφαλήν
εισόδημα σε σχέση με το ΑΕΠ είναι τα πέντε χαμηλότερα της Ε.Ε των 25, λαμβάνουν από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοδότηση υπεράνω και πέραν
εκείνης για την οποία είναι άλλως επιλέξιμες. Η χρηματοδότηση αυτή ανέρχεται σε 107 ευρώ
ανά κάτοικο για την περίοδο 2007-2013.
 Η Ουγγαρία λαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση 140 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο
2007-2013 για την περιφέρεια αυτής Κεζέπ-Μαγιαρορσάγκ δεύτερου επιπέδου ΝUTS.
 Η Τσεχική Δημοκρατία λαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων ευρώ για
την περίοδο 2007-2013 για την περιφέρεια της Πράγας δεύτερου επιπέδου ΝUTS.
 Με δεδομένο ότι με βάση τα αναθεωρημένα ποσά για την περίοδο 1997-1999 η Κύπρος
θα ήταν επιλέξιμη για το στόχο 1 κατά τα έτη 2004-2006, η χώρα αυτή θα επωφεληθεί κατά
την περίοδο 2007-2013 από τις μεταβατικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στις περιφέρειες
που υφίστανται το αποτέλεσμα της οικονομικής μεγέθυνσης (growth effect) με σημείο
εκκίνησης το 2007.
 ΟΙ περιφέρειες δεύτερου επιπέδου ΝUTS Ίτα Σουόμι της Φινλανδίας και Μαδέρα της
Πορτογαλίας, μολονότι διατηρούν το καθεστώς των περιφερειών σταδιακής ένταξης, θα
επωφελούνται από τις δημοσιονομικές μεταβατικές ρυθμίσεις.
 Η Ισπανία λαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο
2007-2013 για την περιφέρεια των Καναρίων Νήσων δεύτερου επιπέδου ΝUTS.
 Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι περιφέρειες δεύτερου επιπέδου ΝUTS που
προβλέπονται στην Πράξη Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας
δικαιούνται πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΕΠΤΑ 35 ευρώ ανά κάτοικο κατ’ έτος.
 Σχετικά με τις πιστώσεις που αφορούν το στόχο της εδαφικής συνεργασίας, η ένταση της
ενίσχυσης των περιφερειών κατά μήκος των παλαιών εξωτερικών χερσαίων συνόρων μεταξύ
της Ε.Ε των 15 και της Ε.Ε των 12 και μεταξύ της Ε.Ε των 25 και της Ε.Ε των 27 θα είναι κατά
50% υψηλότερη από εκείνη των άλλων σχετικών περιφερειών.
 Το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει για την περίοδο 2007-2013 200 εκατομμύρια ευρώ για το
πρόγραμμα PEACE λόγω της προσπάθειας που συνεπάγεται η ειρηνευτική διαδικασία στη
Βόρεια Ιρλανδία.
 Η Σουηδία λαμβάνει από το ΕΠΤΑ πρόσθετη χρηματοδότηση 150 εκατομμύρια ευρώ για
τις περιφέρειές της που εμπίπτουν στο στόχο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και
απασχόλησης .
 Η Εσθονία και η Λετονία, που αντιπροσωπεύουν η κάθε μία μια περιφέρεια δεύτερου
επιπέδου ΝUTS, λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση 35 ευρώ κατά κεφαλήν για την
περίοδο 2007-2013.
 Στην Αυστρία και για τις περιφέρειες αυτής που εμπίπτουν στο στόχο περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης και βρίσκονται κατά μήκος των παλαιών εξωτερικών
συνόρων της Ε.Ε διατίθεται πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΕΠΤΑ 150 εκατομμυρίων
ευρώ. Η Βαυαρία λαμβάνει παρόμοια χρηματοδότηση 75 εκατομμυρίων ευρώ.

 Η Ισπανία λαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΕΠΤΑ 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για
ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης εκ μέρους των επιχειρήσεων και προς όφελός τους.
Η ενδεικτική κατανομή είναι 75% για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης και 25% για τις
περιφέρειες του στόχου ανταγωνιστικότητας εκ των οποίων 15% για τις περιφέρειες
σταδιακής ένταξης. Η Θέουτα και η Μελίλια λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση από το
ΕΠΤΑ 50 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013.
Η Ιταλία λαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα
διαρθρωτικά ταμεία ως εξής: α) 828 εκατομμύρια ευρώ για τις περιφέρειες που είναι
επιλέξιμες για το στόχο της σύγκλισης, ανήκουν στο δεύτερο επίπεδο ΝUTS και των οποίων
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2002 υπολείπεται του 75% του μέσου όρου της ΕΕ των 25
β) 111 εκατομμύρια ευρώ για τις περιφέρειες που υφίστανται το στατιστικό αποτέλεσμα
(statistical effect) γ) 251 εκατομμύρια ευρώ για τις περιφέρειες που υφίστανται το αποτέλεσμα
της οικονομικής μεγέθυνσης (growth effect) και δ) 210 εκατομμύρια ευρώ για τις περιφέρειες
που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου
σύγκλισης και τις περιφέρειες που καλύπτονται από μεταβατικές ρυθμίσεις.
 Η Γαλλία λαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο
2007-2013 με βάση τους στόχους περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης για
την Κορσική και το Γαλλικό Αινώ.
Η Γερμανία λαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση 225 εκατομμυρίων ευρώ για τις ανατολικές
της περιοχές (Länders) που είναι επιλέξιμες για το στόχο της σύγκλισης εκ των οποίων 58
εκατομμύρια ευρώ λαμβάνουν οι περιφέρειες που υφίστανται το στατιστικό αποτέλεσμα
(statistical effect).
Συντελεστές συγχρηματοδότησης
Οι συντελεστές συγχρηματοδότησης (Co-financing rates, Taux de cofinancement) που
καθορίζουν τα ανώτατα όρια συνεισφορών των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου
Συνοχής (το υπόλοιπο αποτελεί την εθνική συμμετοχή) περιγράφονται στα άρθρα 51 και 52
της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16.7.2004 όσον αφορά τον Κανονισμό του
Συμβουλίου για τη θέσπιση γενικών διατάξεων σχετικά με το ΕΠΤΑ, το ΕΚΤα και το Ταμείο
Συνοχής με τη διαφορά ότι:
 για τα κράτη μέλη των οποίων το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά την περίοδο 2001-2003
ήταν κάτω του 85% του μέσου όρου της Ε.Ε των 25, το ανώτατο όριο για το συντελεστή
συνεισφοράς από το ΕΠΤΑ ή το ΕΚΤα για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα ανέρχεται σε
85%
 για τα άλλα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής την 1.1.2007, το
ανώτατο όριο για τον κανονικό συντελεστή συνεισφοράς του ΕΤΠΑ ή του ΕΚΤα στο πλαίσιο
επιχειρησιακών προγραμμάτων σε περιφέρειες επιλέξιμες με βάση το στόχο της σύγκλισης
και σε περιφέρειες επιλέξιμες για χρηματοδότηση στα πλαίσια της σταδιακής ένταξης που
υφίστανται το αποτέλεσμα της οικονομικής μεγέθυνσης (growth effect) ισούται με 80%
 η συνεισφορά από τα Ταμεία για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα για τα κράτη μέλη
των οποίων το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά την περίοδο 2001-2003 ήταν κάτω του 85% του
μέσου όρου της Ε.Ε των 25, μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα στα ανατολικά Länders
της Γερμανίας που είναι επιλέξιμα για στήριξη με βάση το στόχο της σύγκλισης, υπολογίζεται
σε συνάρτηση με το συνολικό επιλέξιμο δημόσιο και ιδιωτικό κόστος.
● Προκαταβολές
Οι προκαταβολές πληρωμών (advance payments, avances) για κάθε κράτος μέλος δεν θα
υπερβαίνουν το φάκελο συνοχής για την περίοδο 2007-2013 και θα είναι οι εξής:
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Διαρθρωτικά Ταμεία

2007

2008

2009

◘ Ε.Ε των 15
◘ Ε.Ε των 10 νέων κρατών μελών,
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
Ταμείο Συνοχής
◘ Ε.Ε των 15
◘ Ε.Ε των 10 νέων κρατών μελών,
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

2%

3%

0%

2%

3%

2%

2%

3%

2,5%

2,5%

4%

4%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Η χρηματοδότηση του τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων
(Preservation and management of natural resources – Conservation et gestion des
ressources naturelles) καλύπτει τη γεωργία, την αλιεία και ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για το
περιβάλλον. Τα συνολικά διατιθέμενα ποσά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 371,244
δισεκατομμύρια ευρώ (εκ των οποίων 293,105 για δαπάνες που συνδέονται με τη γεωργική
αγορά και άμεσες πληρωμές) κατανεμημένα κατ’ έτος ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(Εκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές έτους 2004)

Εκ των οποίων δαπάνες
που συνδέονται με τη
γεωργική αγορά και
άμεσες πληρωμές

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

54.972

54.308

53.652

53.021

52.386

51.761

51.145

43.120

42.697

42.279

41.864

41.453

41.047

40.645

● Τα ποσά για τις δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και τις άμεσες πληρωμές
αντιστοιχούν σε εκείνα που συμφωνήθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου
2002 (βλέπε «Κεφάλαιο Α23α) Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο των Βρυξελλών της 2425.10.2002») εκφραζόμενα σε σταθερές τιμές του έτους 2004. Τα ποσά αυτά αποτελούν ένα
ανώτατο όριο και περιλαμβάνουν επίσης τα ποσά τα οποία, σύμφωνα με ρυθμίσεις περί
διαφοροποίησης (περιλαμβανομένων των ανάλογων ρυθμίσεων για το βαμβάκι και τον καπνό
και πρόσθετη εθελοντική διαφοροποίηση που υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών
μελών), θα μεταφερθούν στο νέο μέσο αγροτικής ανάπτυξης και θα καταβληθούν δια του
μέσου αυτού.
● Τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν πρόσθετα ποσά στα πλαίσια του ανώτατου αυτού
ορίου σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μέχρι ποσοστό 20% των ποσών που τους
προκύπτουν από δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και άμεσες πληρωμές. Το Ε.Σ καλεί
το Συμβούλιο των Υπουργών, με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να θεσπίσει τις
λεπτομέρειες που θα διέπουν αυτές τις μεταφορές. Τα ποσά που θα μεταφέρονται για τη
στήριξη μέτρων με βάση τις ρυθμίσεις αυτές δεν υπόκεινται στους εθνικούς κανόνες
συγχρηματοδότησης και κατώτατης δαπάνης ανά άξονα που ορίζονται στον κανονισμό
1698/2005 περί αγροτικής ανάπτυξης.
● Οι πιστώσεις για το νέο μέσο Αγροτικής Ανάπτυξης (new Rural Development instrument –
Nouvel instrument de développement rural) που αποτελούνται κύρια από ποσά
μεταφερόμενα από κεφάλαια υπέρ της περιφερειακής συνιστώσας του στόχου σύγκλισης και
από ποσά που εκταμιεύονται στο πλαίσιο του τμήματος εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ΕΓΤΠΕ (Fonds européen d' orientation
et de garanties agricoles, FEOGA - European Agricultural Guidance and Guarantee Fund,
EAGGF) είναι 69,75 δισεκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 41,23 εκταμιεύονται τώρα από το
Τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κατανείμει τις συνολικές δαπάνες
αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών από το ΕΓΤΠΕ, ώστε
τουλάχιστον 33,01 δισεκατομμύρια ευρώ να χορηγηθούν στην Ε.Ε των 10 νέων κρατών
μελών συν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Από τα υπόλοιπα 36,74 δισεκατομμύρια ευρώ,

18,91 κατανέμονται στην Ε.Ε των 15, τα υπόλοιπα δε 4,07 δισεκατομμύρια ευρώ στην
Αυστρία (1,35 δισ.), τη Φινλανδία (0,46 δισ.), την Ιρλανδία (0,5 δισ.), την Ιταλία (0,5 δισ.), το
Λουξεμβούργο (20 εκατομμύρια ευρώ), τη Γαλλία (0,1 δισ.), τη Σουηδία (0,82 δισ.) και την
Πορτογαλία 0,32 δισ. ευρώ).
● Οι πιστώσεις για το νέο μέσο Αλιείας (new Fisheries instrument – Nouvel instrument de la
pêche) οι οποίες αποτελούνται από ποσά μεταφερόμενα από τα κεφάλαια υπέρ της
περιφερειακής συνιστώσας του στόχου σύγκλισης και του στόχου περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, είναι 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο χώρος της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (Freedom, Security and Justice –
Liberté, sécurité et justice) περιλαμβάνει τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής για το άσυλο,
τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων, την υιοθέτηση αποτελεσματικότερης κοινής
προσέγγισης για τα διασυνοριακά προβλήματα, όπως η παράνομη μετανάστευση, η εμπορία
ανθρώπων και η οργανωμένη λαθραία μετανάστευση, καθώς για την τρομοκρατία και το
οργανωμένο έγκλημα, την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ανάπτυξη της
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Το επίπεδο ανάληψης
υποχρεώσεων, που αντιστοιχεί σε ετήσια πραγματική αύξηση 15% σε σχέση με το 2006, δεν
πρέπει να υπερβεί τα 6,63 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
(εκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές έτους 2004)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

600

690

790

910

1.050

1.200

1.390

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Β) ΑΛΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Το υποκεφάλαιο άλλες εσωτερικές πολιτικές (Other Internal Policies – Autres politiques
internes) αφορά τον πολιτισμό, τη νεολαία, τα οπτικοακουστικά θέματα, την υγεία και την
προστασία των καταναλωτών. Το επίπεδο ανάληψης υποχρεώσεων, που αντιπροσωπεύει
σταθεροποίηση σε επίπεδο 1% υψηλότερο σε πραγματικές τιμές καθ’ όλη την περίοδο που
καλύπτεται από τις δημοσιονομικές προοπτικές σε σχέση με το 2006, δεν πρέπει να υπερβεί
τα 3,64 δισεκατομμύρια ευρώ που κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Β. ΑΛΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
(εκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές έτους 2004)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

520

520

520

520

520

520

520

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Το κεφάλαιο 4 αφορά τη δράση της Ε.Ε σαν παγκόσμιου εταίρου (Global Partner, Acteur
mondial) προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση της παγκόσμιας
ασφάλειας. Οι εξωτερικές δράσεις και πολιτικές της Ε.Ε ομαδοποιούνται γενικά στα εξής
μέσα:
◘ προένταξη
◘ σταθερότητα
◘ αναπτυξιακή και οικονομική συνεργασία
◘ ευρωπαϊκή γειτονία και εταιρική σχέση
◘ ανθρωπιστική βοήθεια και
◘ μακροοικονομική βοήθεια.
Το επίπεδο ανάληψης υποχρεώσεων, που αντιστοιχεί περίπου στο 4,5% της ετήσιας
πραγματικής αύξησης σε σχέση με το 2006, δεν πρέπει να υπερβεί τα 50,01
δισεκατομμύρια ευρώ που κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
(εκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές έτους 2004)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.280

6.550

6.830

7.120

7.420

7.740

8.070

● Για τη συνεργασία με τις χώρες της ΑΚΕ (Αφρικής, Καραβαϊκής και Ειρηνικού Ωκεανού)
χορηγούνται 22,682 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2008-2013 με
βάση το υπάρχον διακυβερνητικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (European
Development Fund (EDF) – Fonds européen de développement) Το ποσό αυτό δεν
περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα και θα καταβληθεί από τα κράτη μέλη της Ε.Ε των 27
με βάση την εξής κλείδα κατανομής:
1

Γερμανία

20,50%

2

Γαλλία

19,55%

3

Ηνωμένο Βασίλειο

14,82%

4

Ιταλία

12,86%

5

Ισπανία

7,85%

6

Κάτω Χώρες

4,85%

7

Βέλγιο

3,53%

8

Σουηδία

2,74%

9

Αυστρία

2,41%

10

Δανία

2%

11

Ελλάδα

1,47%

12

Φινλανδία

1,47%

13

Πολωνία

1,30%

14

Πορτογαλία

1,15%

15

Ιρλανδία

0,91%

16

Ουγγαρία

0,55%

17

Τσεχική Δημοκρατία

0,51%

18

Ρουμανία

0,37%

19

Λουξεμβούργο

Ο,27%

20

Σλοβακία

0,21%

21

Σλοβενία

0,18%

22

Βουλγαρία

0,14%

23

Λιθουανία

0,12%

24

Κύπρος

0,09%

25

Λετονία

0,07%

26

Εσθονία

0,05%

27

Μάλτα

0,03%

● Το αποθεματικό για επείγουσα βοήθεια και οι προβλέψεις για το ταμείο εγγύησης δανείων
θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϋπολογισμού αυτού του κεφαλαίου. Το αποθεματικό για
επείγουσα βοήθεια καθορίζεται σε επίπεδο 221 εκατομμύρια ευρώ. Η Ε.Ε θα πρέπει να
επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι κατά την περίοδο 2007-2013 το 90% τουλάχιστον της συνολικής
εξωτερικής βοήθειας θα θεωρείται ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σύμφωνα με τον ορισμό
της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee, DAC).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το κεφάλαιο Διοίκηση (Administration), που περιλαμβάνει τις διοικητικές δαπάνες όλων των
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε και τις δαπάνες που συνδέονται με τη διεύρυνση της Ε.Ε,
προβλέπει επίπεδο αναλήψεων υποχρεώσεων το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50,3
δισεκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.

Εκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές έτους 2004

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.270

6.900

7.050

7.180

7.320

7.450

7.680

ΜΕΡΟΣ II. ΕΣΟΔΑ (REVENUE, RECETTES)
ΠΟΡΟΙ
Τα ανώτατα όρια των ιδίων πόρων (own resources, ressources propres) διατηρούνται στο
σημερινό τους επίπεδο του 1,31% του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος (ΑΕΕ) της Ε.Ε
όσον αφορά τις πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων και 1,24% του ΑΕΕ για πιστώσεις
πληρωμών. Οι διακανονισμοί των ιδίων πόρων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κανένα κράτος
μέλος δεν επιτρέπεται να υφίσταται δημοσιονομικό βάρος υπερβολικό σε σχέση με τη σχετική
του ευημερία.
Τροποποιήσεις της απόφασης περί ιδίων πόρων
Η απόφαση περί ιδίων πόρων τροποποιείται ως εξής:
 ο ενιαίος συντελεστής του ΦΠΑ θα πρέπει να καθορισθεί στο 0,30%
 για την περίοδο 2007-2013 και μόνο, ο συντελεστής καταβολής του ΦΠΑ για την Αυστρία
ορίζεται σε 0,225%, για τη Γερμανία σε 0,15% και για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία σε
0,10%.
 για την περίοδο 2007-2013 και μόνο, οι Κάτω Χώρες θα τύχουν ακαθάριστης μείωσης της
ετήσιας συνεισφοράς του ΑΕΕ τους ύψους 605 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την ίδια χρονική
περίοδο, η Σουηδία θα τύχει ακαθάριστης μείωσης της ετήσιας συνεισφοράς του ΑΕΕ της
ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

 ο μηχανισμός διόρθωσης (μείωσης) για το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρείται, παράλληλα με τη
μειωμένη συνεισφορά για τη χρηματοδότηση της μείωσης της οποίας τυγχάνουν η Γερμανία,
η Αυστρία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες.
 μέχρι το 2013, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχει πλήρως στη χρηματοδότηση των
δαπανών της διεύρυνσης όσον αφορά τις χώρες που προσχώρησαν μετά τις 30.4.2004 εκτός
των άμεσων πληρωμών και των δαπανών που σχετίζονται με την αγορά και το μέρος των
δαπανών αγροτικής ανάπτυξης που προέρχεται από το Τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). Για το σκοπό αυτό, ο
δημοσιονομικός μηχανισμός για το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσαρμόζεται προοδευτικά με
μείωση των συνολικών κατανεμημένων δαπανών ως εξής:
Προσαρμογή
της
ποσοστιαίας
μείωσης του Ηνωμένου Βασιλείου
2007
0
2008
0
2009
20
2010
70
2011
100
2012
100
2013
100
 κατά την περίοδο 2007-2013, η πρόσθετη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα
υπερβεί τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με την εφαρμογή της ισχύουσας απόφασης
περί ιδίων πόρων
 σε περίπτωση μελλοντικής διεύρυνσης, η προαναφερόμενη πρόσθετη συνεισφορά θα
προσαρμοσθεί δεόντως με εξαίρεση τη διεύρυνση προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
ΜΕΡΟΣ III. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ (REVIEW, REEXAMEN)
Η αρχική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ότι δέχεται να μειωθεί σταδιακά το ποσό των
επιστροφών τους προκειμένου να ενισχυθούν οι νέες χώρες υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι
θα μειώνονταν μέσα στην περίοδο 2007-2013 οι αγροτικές επιδοτήσεις. Το κύριο επιχείρημά
του ήταν ότι δεν μπορεί να διατίθεται το 40% των ενισχύσεων στη γεωργία που απασχολεί το
2% μόνο του εργατικού δυναμικού της Ε.Ε και να μη ενισχύονται άλλοι τομείς όπως η έρευνα
και η ανάπτυξη στις οποίες υστερεί η Ε.Ε. Τελικά, το Ηνωμένο Βασίλειο δέχτηκε τη σταδιακή
μείωση των επιστροφών, που είχε πετύχει η Μάργκαρετ Θάτσερ, χωρίς ουσιαστικά να
επιτύχει τη μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσα στην περίοδο των δημοσιονομικών
προοπτικών 2007-2013. Διότι ναι μεν το κείμενο προβλέπει το 2008-2009 την επανεξέταση
των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 αλλά για να εφαρμοσθούν οι οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις απαιτείται ομοφωνία την οποία θα αρνηθούν η Γαλλία και οι άλλες αγροτικές
χώρες της Ε.Ε. Επόμενα, μόνο σαν προπαρασκευαστικές εργασίες για τις επόμενες
δημοσιονομικές προοπτικές (2014- 2020) μπορεί να χρησιμεύσουν οι ενδιάμεσες
διαπραγματεύσεις. Παρατίθενται κατωτέρω οι επίμαχες διατάξεις για το θέμα αυτό:
 Οι Ευρωπαίοι διέρχονται μία περίοδο αναστάτωσης και επιτάχυνσης του ρυθμού των
μεταβολών. Ο αυξανόμενος ρυθμός της παγκοσμιοποίησης και οι ταχείες τεχνολογικές
μεταβολές εξακολουθούν να προσφέρουν νέες ευκαιρίες και αντιπροσωπεύουν νέες
προκλήσεις. Στα πλαίσια αυτά, το Ε.Σ συμφωνεί ότι η Ε.Ε θα πρέπει να προβεί σε συνολική
επανεκτίμηση του δημοσιονομικού πλαισίου, που καλύπτει αφενός τα έσοδα και αφετέρου τις
δαπάνες, προκειμένου να διατηρήσει και να εντείνει τον εκσυγχρονισμό σε συνεχή βάση.
 Το Ε.Σ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε πλήρη, ευρείας κλίμακας επανεξέταση
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών της Ε.Ε, συμπεριλαμβανομένης της κοινής
αγροτικής πολιτικής, και των εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης (επιστροφής) υπέρ
του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να υποβάλει έκθεση το 2008/2009. Με βάση την
επανεξέταση αυτή, το Ε.Σ μπορεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με όλα τα θέματα που

καλύπτονται από την επανεξέταση που θα ληφθεί επίσης υπόψη στις προπαρασκευαστικές
εργασίες για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές (2014-2020).
Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε 2007- 2013
(σε δισεκατομμύρια ευρώ και σε σταθερές τιμές 2004)
Πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο
20072013

1. Αειφόρος μεγέθυνση

51,090

52,148

53,330

54,001

54,945

56,348

57,841

379,739

1Α. Ανταγωνιστικότητα για
τη μεγέθυνση και την
απασχόληση

8,250

8,860

9,510

10,200

10,950

11,750

12,600

72,120

1Β. Συνοχή για τη
μεγέθυνση και την
απασχόληση

42,840

43,288

43,820

43,801

43,995

44,634

45,241

307,619

2. Διατήρηση και
διαχείριση των φυσικών
πόρων

54,972

54,308

53,652

53,021

52,386

51,761

51,145

371,244

Εκ των οποίων: δαπάνες
σχετικές με την αγορά και
άμεσες πληρωμές

43,120

42,697

42,279

41,864

41,543

41,047

40,645

293,105

3. Θέματα πολιτών,
ελευθερία, ασφάλεια και
δικαιοσύνη

1,120

1,210

1,310

1,430

1,570

1,720

1,910

10,270

3Α. Ελευθερία, ασφάλεια
και δικαιοσύνη

0,600

0,690

0,790

0,910

1,050

1,200

1,390

6,630

3Β. Θέματα πολιτών

0,520

0,520

0,520

0,520

0,520

0,520

0,520

3,640

4. Η Ε.Ε ως παγκόσμιος
εταίρος

6,280

6,550

6,830

7,120

7,420

7,740

8,070

50,010

5. Διοίκηση

6,720

6,900

7,050

7,180

7,320

7,450

7,680

50,300

Αποζημιώσεις

0,419

0,191

0,190

120,601

121,307

122,362

122,752

123,641

125,055

1,10%

1,08%

1,06%

1,04%

1,03%

1,02%

116,650

119,535

111,830

118,080

115,595

119,070

Συνολικές πιστώσεις για
ανάληψη υποχρεώσεων
ως ποσοστό του ΑΕΕ
Συνολικές πιστώσεις για
πληρωμές

0,800

126,646
1%
118,620

862,363
1,045%
819,380

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,06%

1,06%

0,97%

1%

0,96%

0,97%

0,94%

0,99%

Διαθέσιμο περιθώριο

0,18%

0,18%

0,27%

0,24%

0,28%

0,27%

0.30%

0,25%

Ανώτατο όριο των ιδίων
πόρων ως ποσοστό του
ΑΕΕ

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2007- 2013: ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε η Ε.Ε σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές
2007-2013 ήταν η εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των 10 νέων κρατών μελών συν τη
Βουλγαρία και Ρουμανία που αναμένεται να ενταχθούν στην Ε.Ε από 1.1.2007 και η εμμονή
του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β) να μη δεχθεί τη μείωση (επιστροφή) των εισφορών εάν δεν
περιορίζονταν οι ενισχύσεις προς την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Το ότι δεν μπορεί να
διατίθεται το 40% των ενισχύσεων στη γεωργία που απασχολεί το 2% μόνο του εργατικού
δυναμικού της Ε.Ε και η διάθεση μεγαλύτερων ποσών, που θα προέκυπταν από τη
συρρίκνωση της ΚΑΠ, στην έρευνα και την τεχνολογία στην οποία υστερούσε η Ε.Ε θα
κάλυπτε το χάσμα της ανταγωνιστικότητας μεταξύ Ε.Ε και των ΗΠΑ και των χωρών της
νοτιοανατολικής Ασίας αποτελούσαν ισχυρά επιχειρήματα του Πρωθυπουργού του Η.Β. Αλλά
πρώτιστα ο πρόεδρος της Γαλλίας Ζακ Σιράκ αλλά και οι ηγέτες των άλλων χωρών της Ε.Ε με
σημαντικό αγροτικό πληθυσμό δεν ήσαν διατεθειμένοι να αναλάβουν το πολιτικό κόστος
υποχωρώντας από όσα είχαν συμφωνηθεί το 2002 ότι την περίοδο 2007-2013 δεν θα άλλαζε
δραματικά η αγροτική πολιτική. Τελικά, υποχώρησε ο Τόνι Μπλερ διότι δεν ήθελε να συνδέσει
την προεδρία του Η.Β με μια ακόμα αποτυχία. Στα πλαίσια μιας εξοντωτικής
διαπραγμάτευσης και ενός τελικά συρρικνωμένου προϋπολογισμού κάθε χώρα προσπάθησε
μέχρι και την τελευταία στιγμή να επιτύχει γι’ αυτήν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Στη συνέχεια
παρατίθενται ορισμένα στοιχεία για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που κατέληξε στην
απόφαση του Ε.Σ των Βρυξελών της 15/16 και των πρώτων πρωινών ωρών της 17
Δεκεμβρίου 2005.
 Ο προϋπολογισμός δαπανών (862,363 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,045% του Ακαθάριστου
Εθνικού Εισοδήματος των 25) είναι κατά 13 δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερος σε σύγκριση
με την προηγούμενη πρόταση του Η.Β αλλά μικρότερος κατά 9,137 δισεκατομμύρια σε σχέση
με την πρόταση της προηγούμενης προεδρίας του Λουξεμβούργου (871,5 δισεκατομμύρια).
Σημαντική μερίδα εξακολουθεί να κατέχει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) με 293,105
δισεκατομμύρια ευρώ συν 78,139 δισεκατομμύρια για τις υπόλοιπες δράσεις για τη διατήρηση
και διαχείριση των φυσικών πόρων. Η αειφόρος ανάπτυξη (ανταγωνιστικότητα και συνοχή για
τη μεγέθυνση και την απασχόληση) απορροφά 379,739 δισεκατομμύρια ευρώ, οι διοικητικές
δαπάνες όλων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε και οι δαπάνες διεύρυνσης της Ε.Ε 50,3
δισεκατομμύρια, οι εξωτερικές επιχορηγήσεις στα πλαίσια του ρόλου της Ε.Ε ως παγκόσμιου
εταίρου 50,01 δισεκατομμύρια και τα θέματα πολιτών και η ελευθερία, η ασφάλεια και η
δικαιοσύνη 10,27 δισεκατομμύρια ευρώ.
 Το Ηνωμένο Βασίλειο δέχτηκε να μειωθεί το ποσό των επιστροφών των εισφορών του,
που είχε επιτύχει το 1984 η Μάργκαρετ Θάτσερ, στα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ ώστε να
αυξηθεί η χρηματοδότηση των νέων χωρών. Η μείωση θα γίνει σταδιακά από το 2009 μέχρι
το 2013 υπέρ των συνολικά κατανεμημένων δαπανών των κρατών μελών που προσχώρησαν
μετά την 30.4.2004 εκτός των δαπανών που αφορούν την αγορά της κοινής αγροτικής
πολιτικής. Η ποσοστιαία μείωση θα είναι προοδευτική ως εξής:
Έτος

Ποσοστιαία μείωση
του μηχανισμού
διόρθωσης των
εισφορών του Η.Β

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0
0
20
70
100
100
100

Σε αντάλλαγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε τη δέσμευση διεξαγωγής διαπραγμάτευσης το
2008-2009 για τη μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων που δεν είναι βέβαιο ότι θα
εφαρμοσθούν μέχρι το 2013 δεδομένου ότι απαιτείται ομοφωνία. Αν λάβουμε, όμως, υπόψη,
τη σταδιακή κατάργηση των περισσοτέρων αγροτικών επιδοτήσεων μέχρι το 2013, συμφωνία
που επιτεύχθηκε στη σύνοδο του Χονγκ Κονγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (1318/12/2005), είναι βέβαιο ότι μετά το 2013 θα συρρικνωθεί σημαντικά η κοινή αγροτική
πολιτική της Ε.Ε. Αν και το αποτέλεσμα του συμβιβασμού θεωρήθηκε από το βρετανικό τύπο
σαν ήττα του Τόνι Μπλερ, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι με τα κριτήρια του Η.Β,
θεωρείται σαν ο πιο φιλοευρωπαϊστής στη χώρα του και τελικά αποκόμισε τα εύσημα της
επιτυχούς προεδρίας.
 Η νέα Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ συνέβαλε στην επίτευξη συμφωνίας με
την πρόταση προσέγγισης που υπέβαλε κατά τη διάρκεια της Συνόδου μη περιοριζόμενη
μόνο στο γαλλογερμανικό άξονα αλλά ενεργώντας σαν γέφυρα συνεννόησης με το Ηνωμένο
Βασίλειο.
 Ο πρόεδρος της Γαλλίας Ζακ Σιράκ ενδιαφέρθηκε βασικά να μη θιγεί η κοινή αγροτική
πολιτική μέχρι το έτος 2013. Ιδιαίτερα μαχητικός υπήρξε ο νέος πρωθυπουργός της Πολωνίας
Καζιμίρ Μαρτσίκενβιτς που απέσπασε την τελευταία στιγμή επί πλέον κονδύλια 4
δισεκατομμυρίων ευρώ σχετικά με την αρχική πρόταση της προεδρίας.
 Στο πλαίσιο των εθνικών συμβιβασμών, οι περισσότερες χώρες ωφελήθηκαν με την
παραχώρηση επιπρόσθετων επιδοτήσεων που ορισμένες από αυτές δεν θα έπρεπε να
δοθούν υπό ομαλές συνθήκες. Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα στις «Πρόσθετες Διατάξεις»:
 Κατ’ εξαίρεση ονομαστικές ενισχύσεις δόθηκαν στην Ισπανία από το ΕΠΤΑ 2
δισεκατομμύρια ευρώ και το Ταμείο Συνοχής 100 εκατομμύρια ευρώ, στην Ιταλία εντελώς
αδικαιολόγητα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία, στην Πολωνία αύξηση
4% του ανώτατου ορίου ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία σαν ποσοστό του ΑΕΠ, στη
Τσεχία 200 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της περιοχής της Πράγας, στην Ουγγαρία
πρόσθετη επιχορήγηση 140 εκατομμύρια ευρώ για την περιφέρεια Κεζέπ-Μαγιαρορτσάγκ,
στην Εσθονία και τη Λετονία 35 ευρώ ανά κάτοικο, στη Γαλλία 100 εκατομμύρια ευρώ για τη
νήσο της Κορσικής.
 Πρόσθετες επιδοτήσεις απέσπασαν επίσης η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η
Αυστρία, η Γερμανία για τα ανατολικά Lander και τη Βαυαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο για την
ειρηνευτική διαδικασία της Βόρειας Ιρλανδίας.
 Η Ελλάδα λαμβάνει συνολικά 20,101 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές 2004 έναντι
25 δισεκατομμυρίων ή 28 δισεκατομμυρίων σε τρέχουσες τιμές του τρίτου κοινοτικού
πλαισίου στήριξης δηλαδή μία απώλεια 20% έναντι απώλειας 11% της Πορτογαλίας. Η
Ελλάδα δεν διεκδίκησε πρόσθετες ενισχύσεις όπως οι ανωτέρω χώρες διότι έκρινε ότι θα
ήταν δύσκολο να βρει τους αναγκαίους εθνικούς πόρους για τη συγχρηματοδότηση των
έργων. Αντίθετα, επωφελείται από τις εξής ρυθμίσεις: α) την παράταση της προθεσμίας
απορρόφησης των κονδυλίων από δύο σε τρία χρόνια μετά τη λήξη της περιόδου των
δημοσιονομικών προοπτικών δηλαδή από το 2013 + 2 στο 2013 +3 χρόνια β) την αύξηση του
ποσοστού της κοινοτικής συμμετοχής για τη συγχρηματοδότηση των έργων από 75% στο
85% για τις περιφέρειες του στόχου 1 και από 50% στο 85% για τις περιφέρειες της Στερεάς
Ελλάδας και του Νότιου Αιγαίου γ) τις ειδικές ρυθμίσεις στο ΦΠΑ των
συγχρηματοδοτούμενων έργων από τις οποίες ωφελείται ο κρατικός προϋπολογισμός.
Μικρής τάξης απώλεια υπέστη η Ελλάδα από την περικοπή κονδυλίων 300 εκατομμυρίων
ευρώ που αρχικά προορίζονταν για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Από αυτά, 100
εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για την ενίσχυση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και 200
εκατομμύρια χάθηκαν διότι οι περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας δεν
κρίθηκαν επιλέξιμες για πλήρη χρηματοδότηση αλλά μόνο για ποσοστό 66%. Επίσης, από

διπλωματική άποψη, η Ελλάδα αναγκάσθηκε να συναινέσει στην παροχή καθεστώτος
υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη FYROM.

◙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Σ ΤΗΣ 15 ΚΑΙ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005.
Εκτός από το μείζον θέμα των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, στο οποίο
επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών που άρχισε την
15.12 και τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της 17.12.2005 ασχολήθηκε και με πολλά άλλα
ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής τα κυριότερα των οποίων ήσαν τα εξής:
 Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN της 6.12.2005, το Ε.Σ υπενθυμίζει ότι
η Ευρώπη χρειάζεται οικονομικές μεταρρυθμίσεις, κοινωνικό εκσυγχρονισμό και
αειφόρους περιβαλλοντικές πολιτικές για να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες και προκλήσεις
της παγκοσμιοποίησης και να αντιμετωπίσει τις δημογραφικές αλλαγές. Η καινοτομία, η
τεχνολογία πληροφοριών, η έρευνα και το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικοί παράγοντες,
ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την επίτευξη υψηλότερης
απασχόλησης, παραγωγικότητας και σταθερής οικονομικής μεγέθυνσης στο πλαίσιο υγιών
μακροοικονομικών πολιτικών. Σημαντική είναι η συμβολή των Εθνικών Προγραμμάτων
Μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών για το Κοινοτικό Πρόγραμμα της Λισσαβόνας.
 Το Ε.Σ εγκρίνει την αίτηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
(FYROM) και της χορηγεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας λαμβάνοντας υπόψη την
πρόοδο που έχει επιτελέσει για την εφαρμογή των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης και
των απαιτήσεων της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.
 Σημειώνει την κοινή ενδιάμεση έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστρίας σχετικά
με τις εθνικές συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Η αυστριακή προεδρία του πρώτου
εξαμήνου 2006 θα επανέλθει στο θέμα αυτό. Προσθέτουμε ότι ένα από τα βασικά θέματα της
αυστριακής προεδρίας είναι η πορεία για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα μετά τα αρνητικά
δημοψηφίσματα στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες.
 Εγκρίνει τη στρατηγική της Ε.Ε «Η Ε.Ε και η Αφρική: προς μια στρατηγική εταιρική σχέση»
και υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο μερών.
 Εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Δράσεις
προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης: Πρώτες
ενέργειες μετά τη σύνοδο του Hampton Court». Απαιτείται να αναληφθούν άμεσα δράσεις για
τη μείωση των ρευμάτων της παράνομης μετανάστευσης και της απώλειες ανθρώπινων
ζωών, την επιστροφή των παράνομων μεταναστών στη χώρα καταγωγής και τη
μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη νόμιμη μετανάστευση. Να ζητηθεί από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών μελών (FRONTEX) να εφαρμόσει μέτρα για τη Μεσόγειο, ιδιαίτερα για κοινές
επιχειρήσεις και πιλοτικά σχέδια και να υποβάλει έως το Μάιο του 2006 έκθεση ανάλυσης των
κινδύνων για την Αφρική και έκθεση σκοπιμότητας για την ενίσχυση της επιτήρησης και του
ελέγχου των νοτίων θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε. Να δημιουργηθούν περιφερειακά δίκτυα
Αξιωματικών Συνδέσμων για τη Μετανάστευση, ΑΣΜ (Immigration Liaison Officers, ILOs –
Officiers de liaison “immigration”). Να υποβληθεί πρόταση για τη δημιουργία ομάδων ταχείας
αντίδρασης από εθνικούς εμπειρογνώμονες για την παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής
συνδρομής κύρια σε περιόδους μαζικής εισροής λαθρομεταναστών. Διατίθεται ποσό ύψους
μέχρι 3% των πόρων του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, ΕΜΓΕΣ
(European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI – Instrument européen de
voisinage et de partenariat, IEVP) για την αντιμετώπιση των αιτιών της λαθρομετανάστευσης.
Η Ε.Ε δεσμεύεται να στηρίξει τις αναπτυξιακές προσπάθειες των χωρών καταγωγής και
διέλευσης των μεταναστών.
 Εγκρίνει την Αντιτρομοκρατική Στρατηγική της Ε.Ε στην οποία εκτίθεται πλαίσιο αρχών για
την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και στρατολόγησης τρομοκρατών, την προστασία
των πολιτών και των υποδομών, τη διενέργεια ερευνών και τη δίωξη τρομοκρατών.

