
 

 

Σχέδιο προϋπολογισµού 2015 της ΕΕ: η ανάπτυξη στο 
επίκεντρο, παρά τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς 

 

Συµβολή στην ανάκαµψη της Ευρώπης από την κρίση 

 

 Το σχέδιο προϋπολογισµού 2015 της ΕΕ που εγκρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αναλήψεις υποχρεώσεων: 145,6 δισ. ευρώ, 
πληρωµές: 142,1 δισ. ευρώ) «συνδυάζει την κληρονοµιά του 
παρελθόντος µε τη συµβολή, αν και µε λιγότερους πόρους, στην 
ανάκαµψη της Ευρώπης από την κρίση», σύµφωνα µε τον επίτροπο 
Προϋπολογισµού Γιάνους Λεβαντόβσκι. Το µεγαλύτερο µέρος των 
αναλήψεων υποχρεώσεων αφορά µελλοντικά σχέδια που θα καταστήσουν 
οικονοµικά ισχυρότερη την Ευρώπη, ενώ το 40% περίπου των πληρωµών 
αφορά χρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ σχέδια της δηµοσιονοµικής 
περιόδου 2007-2013. Επίσης η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω µείωση, 
κατά 1%, του προσωπικού της, που αποτελεί την τρίτη µείωση µέσα σε 
τρία χρόνια. 

«Τα 28 κράτη µέλη συνεισφέρουν στον προϋπολογισµό της ΕΕ ένα µικρό 
µέρος των πόρων τους προς όφελος των περισσότερων από 500 
εκατοµµύρια Ευρωπαίων», πρόσθεσε ο Επίτροπος Γιάνους 
Λεβαντόβσκι. Χάρη στον προϋπολογισµό της ΕΕ αποφεύγονται 
επικαλύψεις των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο και ενισχύονται τα κράτη 
µέλη, καθώς ο συνδυασµός των προσπαθειών οδηγεί σε καλύτερα 
αποτελέσµατα από αυτά της αποσπασµατικής δράσης. 
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 Το σχέδιο προϋπολογισµού 2015 ανέρχεται στο 1% του συνδυασµένου 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος όλων των κρατών µελών και λαµβάνει 
υπόψη σηµαντικά σηµερινά και µελλοντικά ζητήµατα, όπως η ουκρανική 
κρίση ή η ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, 
επανακαθορίζοντας τους στόχους των περιορισµένων ευρωπαϊκών 
πόρων.» 

Η προτεινόµενη αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 2,1% και 
των πληρωµών κατά 1,4% απορροφάται στην πράξη από το εκτιµώµενο 
ποσοστό πληθωρισµού για το 2015. 

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων εστιάζουν στα νέα προγράµµατα (Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2014-2020) και σχεδόν το 60% του 
προτεινόµενου ποσού διατίθεται για προγράµµατα που στηρίζουν τους 
τοµείς της έρευνας και καινοτοµίας, της νεολαίας και των επιχειρήσεων. 

Η µερίδα του λέοντος των πιστώσεων πληρωµών διατίθεται για τοµείς που 
τονώνουν την οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώπης και την απασχόληση 
(+29,5% σε σύγκριση µε το 2014), όπως η έρευνα (Ορίζοντας 2020), τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, οι µεταφορές και οι ΤΠΕ (Πρωτοβουλία 
«Συνδέοντας την Ευρώπη») ή η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των 
Νέων. 

Άλλοι τοµείς στους οποίους παρατηρείται αύξηση των πιστώσεων είναι το 
άσυλο, η µετανάστευση και το Ταµείο Ένταξης (+140%) καθώς και η 
προστασία της υγείας και των καταναλωτών (+20%). 

Το λειτουργικό κόστος της ΕΕ παραµένει σταθερό, περίπου στο 4,8% του 
συνολικού προϋπολογισµού. Η αύξησή του (+1,6%) βρίσκεται περίπου 
στο επίπεδο του αναµενόµενου πληθωρισµού και, ως εκ τούτου, δεν 
αυξάνεται σε πραγµατικές τιµές. Στο σχέδιο προϋπολογισµού 
ενσωµατώνεται επίσης η τρίτη µείωση του προσωπικού κατά 1% σε 
διάστηµα τριών ετών. Τέλος, η Επιτροπή µείωσε τις δαπάνες και τις 
αιτήσεις προσλήψεων προσωπικού των άλλων θεσµικών οργάνων της ΕΕ, 
µε στόχο την καλύτερη ευθυγράµµισή τους προς τον στόχο µείωσης του 
προσωπικού κατά 5% την επόµενη πενταετία ενώ εφαρµόζει και 
περιορισµούς άλλων διοικητικών δαπανών. 

Επόµενα βήµατα 

Μετά τη έγκρισή του από την Επιτροπή, το σχέδιο προϋπολογισµού 2015 
θα υποβληθεί για έγκριση στο Συµβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα 
τα κράτη µέλη, και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακολουθεί 
περίοδος συνδιαλλαγής 21 ηµερών εντός της οποίας το Συµβούλιο και το 
Κοινοβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συµβιβασµό. 

 

 
 



Περισσότερες πληροφορίες 

Ιστότοπος του προϋπολογισµού της ΕΕ: 
 http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm 
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