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Εστιάζουμε σε ένα θέμα επικαιρότητας με ευρωπαϊκή διάσταση   

 

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο   

 
  

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός 

της ΕΕ. Καθορίζει τα όρια των δαπανών της ΕΕ - συνολικά καθώς επίσης και για 

διάφορους τομείς δραστηριοτήτων - για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Τα 

πρόσφατα ΠΔΠ κάλυπταν συνήθως επτά έτη. 

Σκοπός του ΠΔΠ είναι: 

• να ευθυγραμμίσει τις δαπάνες της ΕΕ με τις πολιτικές της προτεραιότητες 

• να εξασφαλίσει τη δημοσιονομική πειθαρχία της ΕΕ 

• να διευκολύνει την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ 

• να καταστήσει πιο προβλέψιμα τα οικονομικά της ΕΕ. 

Πώς αποφασίζεται το ΠΔΠ; 

Το Συμβούλιο της ΕΕ έχει κεντρικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία για το ΠΔΠ. 

Προτού λήξει το τρέχον ΠΔΠ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για νέο 

κανονισμό ΠΔΠ. Η πρόταση της Επιτροπής χρησιμοποιείται ως βάση για τις 

διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ, όπου διασφαλίζεται ότι όλα τα 

κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη συμφωνία: απαιτείται ομοφωνία για την επίτευξη 
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συμφωνίας. Αλλά και άλλοι παράγοντες συμβάλλουν στη διαδικασία. Όταν το 

Συμβούλιο της ΕΕ καθορίζει τη θέση του, λαμβάνει πολιτική καθοδήγηση από τους 

ηγέτες της ΕΕ οι οποίοι συνέρχονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 

εγκρίνει ή να απορρίψει τη θέση του Συμβουλίου αλλά δεν μπορεί να την 

τροποποιήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, μαζί με την παρούσα πρόταση στον 

τομέα δαπανών, νομοθετική δέσμη για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων 

πόρων της Ένωσης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση απόφασης του Συμβουλίου 

για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

 
Δομή του ΠΔΠ 

Η δομή των «τομέων» δαπανών του ΠΔΠ αντικατοπτρίζει την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν πιο εξορθολογισμένο και διαφανή 

προϋπολογισμό, με έμφαση σε σαφείς προτεραιότητες πολιτικής.  Το ΠΔΠ 

διαρθρώνεται με βάση τους ακόλουθους επτά τομείς: 

1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία 

2. Συνοχή και αξίες 

3. Φυσικοί πόροι και περιβάλλον 

4. Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων 

5. Ασφάλεια και άμυνα 

6. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος 

7. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 

 

Ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος 

Σε πολιτικό επίπεδο 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ΕΣ) Δεκεμβρίου 2018, η 

συμφωνηθείσα περίοδος για το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων του νέου Πολυετούς 

Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 ήταν το φθινόπωρο 2019. Στο πρόσφατο 
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ΕΣ Ιουνίου 2019, συμφωνήθηκε ότι θα συνεχιστεί η ανταλλαγή των απόψεων στο ΕΣ 

του Οκτωβρίου 2019 με σκοπό να καταλήξουν σε συμφωνία επί του μακροπρόθεσμου 

προϋπολογισμού της ΕΕ πριν το τέλος του 2019. Σύμφωνα με τις προγραμματισμένες 

συνεδριάσεις για το 2019 προβλέπεται, πέραν του ΕΣ Οκτωβρίου, άλλη μια συνεδρίαση 

στις 12-13 Δεκεμβρίου 2019 . Εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποκτήσουν την απαραίτητη 

δυναμική και φτάσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο πριν το τέλος του έτους, τότε 

πιθανότατα να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση τον Νοέμβριο 2019. Σε αντίθετη 

περίπτωση, με το πέρας της Φινλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Β’ 

Εξάμηνο 2019), να οδηγηθούμε σε έκτακτες συνεδριάσεις, εντός της Κροατικής 

Προεδρίας, στις αρχές του 2020. Διαφαίνεται όμως, ότι οι ηγέτες θα περιμένουν την 

οριστική κατάληξη του ζητήματος με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), προτού οριστικοποιήσουν τη συμφωνία τους για το νέο ΠΔΠ.  

Η χώρα μας, στο πρόσφατο ΕΣ Ιουνίου 2019, υποστήριξε τη θέση για επίτευξη 

συμφωνίας εντός του 2019. Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην 

εκτέλεση των προγραμμάτων (συγχρηματοδοτούμενων και μη) της περιόδου 2021-2027, 

θα πρέπει να επιμείνουμε στην επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν, ιδανικά 

πριν το τέλος του 2019.  

Ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος  

Διαπραγματευτικό Πακέτο και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 

Το Διαπραγματευτικό Πακέτο (ΔΠ), αποτελεί ένα μη δεσμευτικό έγγραφο που 

διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των κ-μ στις ομάδες εργασίας, 

αναδεικνύοντας τις επιλογές και τις προτεινόμενες λύσεις σε μεμονωμένα ζητήματα. Ο 

σκοπός του ΔΠ είναι να αναγνωρίσει και να επιβεβαιώσει τα «ανοικτά» ζητήματα τα 

οποία θα πρέπει να απαντηθούν κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων του ΠΔΠ. 

Υπεύθυνη χώρα σύνταξης/αναθεώρησης του ΔΠ είναι η χώρα που διανύει την 

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η πρώτη έκδοση του ΔΠ διανεμήθηκε από την 

Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις 30/11/2018 και συζητήθηκε, για 

πρώτη φορά, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) της 11ης Δεκεμβρίου 2018. Κατά 

την περίοδο της Ρουμανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπήρξαν δυο 

αναθεωρήσεις του αρχικού σχεδίου του Διαπραγματευτικού Πακέτου (ΔΠ) του ΠΔΠ 

2021-2027. Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στις ομάδες εργασίας 
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του ΠΔΠ (Ad hoc Working Party on the Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-

2027) και των Ιδίων Πόρων (Working Party on Own Resources) στις οποίες η χώρα μας 

συμμετέχει με εκπροσώπους της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Αναφορικά με το χρόνο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων επί του 

υφιστάμενου ΔΠ, υπάρχει μεγάλη μερίδα χωρών, συμπεριλαμβανομένης της χώρας 

μας, που πιέζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του νέου ΠΔΠ 2021-2027 έως τα 

τέλη του έτους. Προκειμένου όμως να συμβεί αυτό, η Φινλανδική προεδρία θα πρέπει 

να ενσωματώσει αριθμητικά δεδομένα στο ΔΠ προκειμένου τότε να ξεκινήσουν οι 

διαπραγματεύσεις σε μια πιο ρεαλιστική βάση. 

Ευελιξία 

Παρά τον στόχο της διασφάλισης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, το ΠΔΠ πρέπει, 

ταυτόχρονα, να παρέχει επαρκή επίπεδα ευελιξίας προβλέποντας την αποτελεσματική 

κατανομή πόρων και μια άμεση απάντηση της Ένωσης σε απρόβλεπτες καταστάσεις και 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ορισμένες παράμετροι, όπως η διάρκεια κάλυψης από 

το δημοσιονομικό πλαίσιο, ο αριθμός και ο σχεδιασμός των τομέων δαπανών, το 

μερίδιο των δαπανών της ΕΕ που προκατανέμεται στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες 

ή προκαθορίζεται από «ποσά αναφοράς» στη νομοθεσία που εγκρίνεται με τη 

διαδικασία της συναπόφασης, τα περιθώρια μεταξύ κάθε ανώτατου ορίου δαπανών και 

τα περιθώρια μεταξύ των ανώτατων ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου και του 

ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων, έχουν αντίκτυπο στον βαθμό ευελιξίας ή ακαμψίας 

ενός δημοσιονομικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθούν 

διατάξεις ευελιξίας στον κανονισμό για το ΠΔΠ, που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση 

στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των 

διαφορετικών προσεγγίσεων των κ-μ που είναι καθαροί συνεισφορείς και των κ-μ που 

είναι καθαροί αποδέκτες. 

Σε τεχνικό επίπεδο 

Δαπάνες 

Συνολικό ύψος δαπανών ΠΔΠ 

Οι προσπάθειες που γίνονται από τους εκπροσώπους των κρατών-μελών (κ-μ) στις 

ανωτέρω ομάδες εργασίας είναι η εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας προκειμένου το 
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τελικό κείμενο που θα διαμορφωθεί, να ικανοποιήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

τόσο τους καθαρούς συνεισφορείς όσο και τους καθαρούς αποδέκτες του ΠΔΠ. Οι μεν 

καθαροί συνεισφορείς (Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία, Ιρλανδία ) 

επιθυμούν τη συγκράτηση των δαπανών του προϋπολογισμού στο 1% του μέσου όρου 

του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ-27, ενώ αντιθέτως, η πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέρχεται στο 1,11% του μέσου όρου του ΑΕΕ της ΕΕ-27. 

Σημαντικό ρόλο στην ανωτέρω διαπραγμάτευση, έχει παίξει και η θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιθυμεί την περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού, 

προτείνοντας 1,3% του μέσου όρου του ΑΕΕ της ΕΕ-27.  

Η χώρα μας, με συμμάχους το σύνολο των καθαρών αποδεκτών καθώς και την 

Ισπανία, Ιταλία έχει στηρίξει τη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα 

ποσοστό της τάξεως του 1,3% του μέσου όρου του ΑΕΕ της ΕΕ-27 προκειμένου η ΕΕ να 

αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αλλά και νέες προκλήσεις εντός και εκτός των συνόρων 

της.  

  
 


