
   

  

 

Κολοκοτρώνη Ελένη 
 
 
ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές 
Κατεύθυνση: Στρατηγικές Σπουδές και τη Διεθνή Πολιτική 

 
 

08 Fall 

"E.E.- Οικονομικά της 

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: 

Διαπραγματεύσεις, 

Συνασπισμοί και οι σχέσεις 

των Κρατών Μελών " 

 
 



 2 

«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου»  

 

Ελένη Κολοκοτρώνη 

 
 

Θεσσαλονίκη, 

 

Ιανουάριος 2016 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................................ 5 

ΜΕΡΟΣ I ............................................................................................................................................................ 6 
1ο Κεφάλαιο:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ........................................................................................................... 7 
2ο Κεφάλαιο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ .................................................................................................. 11 

2.1 ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ...................................................................................................................................... 12 
2.1.1 Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός ....................................................................................................................... 12 
2.1.2. Θεσμοί που συμμετέχουν στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού ................................................................ 15 
2.1.2.1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ................................................................................................................................. 16 
2.1.2.2. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο............................................................................................................................ 16 
2.1.2.3. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ............................................................................................................................... 17 
2.1.2.4. Eurogroup (Ευρωομάδα) και Συμβούλιο ECOFIN .................................................................................... 18 

ΜΕΡΟΣ II ........................................................................................................................................................ 19 
3ο  Κεφάλαιο: Δημοσιονομική Περίοδος (2007-2013) ....................................................................................... 20 

3.1.ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ................................................................................................................... 20 
3.2. ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ 1η,2η,3η,4η, ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ................................................................... 21 

3.2.1.Η Ιρλανδική Προεδρία ................................................................................................................................... 21 
3.2.2.Η Ολλανδική Προεδρία ................................................................................................................................. 22 
3.2.2.Η Προεδρία του Λουξεμβούργου .................................................................................................................. 23 
3.2.3.Η Προεδρία του ΗΒ ....................................................................................................................................... 24 

3.3.ΘΕΣΕΙΣ Κ-Μ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ ....................................................................................................... 25 
3.3.1.Ελλάδα ........................................................................................................................................................... 25 
3.3.2.Αυστρία ......................................................................................................................................................... 26 
3.3.3.Ιταλία ............................................................................................................................................................. 26 
3.3.4.Φινλανδία ...................................................................................................................................................... 26 
3.3.5.Δανία ............................................................................................................................................................. 27 
3.3.6.Βέλγιο ............................................................................................................................................................ 27 
3.3.7.Ολλανδία ....................................................................................................................................................... 27 
3.3.8.Λουξεμβούργο ............................................................................................................................................... 27 
3.3.9.Ιρλανδία ......................................................................................................................................................... 28 
3.3.10.Ισπανία ......................................................................................................................................................... 28 
3.3.11.Πορτογαλία .................................................................................................................................................. 28 
3.3.12.Ηνωμένο Βασίλειο ....................................................................................................................................... 29 
3.3.13.Κύπρος ......................................................................................................................................................... 29 
3.3.14.Μάλτα .......................................................................................................................................................... 29 
3.3.15.Σλοβενία ...................................................................................................................................................... 29 
3.3.16.Σλοβακία ...................................................................................................................................................... 29 
3.3.17.Τσεχία .......................................................................................................................................................... 30 
3.3.18.Ουγγαρία...................................................................................................................................................... 30 
3.3.19.Πολωνία ....................................................................................................................................................... 30 
3.3.20.Εσθονία ........................................................................................................................................................ 30 
3.3.21.Λιθουανία .................................................................................................................................................... 30 
3.3.22.Λετονία ........................................................................................................................................................ 31 
3.3.23. CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) ................................................................................ 31 

3.4. ΣΥΝΟΨΗ ........................................................................................................................................................................... 31 
4ο Κεφάλαιο: Δημοσιονομική Περίοδος (2014-2020) ........................................................................................ 34 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................................................ 34 
4.2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ .................................................................................................................. 35 
4.3. ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ 2η,3η,4η, ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ................................................................................ 37 

4.3.1. Η Προεδρία της Δανίας ................................................................................................................................. 37 
4.3.2. Η Κυπριακή Προεδρία .................................................................................................................................. 38 
4.3.3. Η Ιρλανδική Προεδρία .................................................................................................................................. 39 

4.4. ΘΕΣΕΙΣ Κ-Μ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ ...................................................................................................... 40 
4.4.1. Αυστρία ......................................................................................................................................................... 40 
4.4.2. Βέλγιο ........................................................................................................................................................... 40 
4.4.3. Βουλγαρία ..................................................................................................................................................... 40 
4.4.4. Γαλλία ........................................................................................................................................................... 40 
4.4.5. Γερμανία ....................................................................................................................................................... 41 



 4 

4.4.6. Δανία ............................................................................................................................................................. 42 
4.4.7. Ελλάδα .......................................................................................................................................................... 42 
4.4.8. Ιρλανδία ........................................................................................................................................................ 43 
4.4.9. Ισπανία .......................................................................................................................................................... 43 
4.4.10. Ιταλία .......................................................................................................................................................... 44 
4.4.11. Κύπρος ........................................................................................................................................................ 44 
4.4.12. Λιθουανία ................................................................................................................................................... 44 
4.4.13. Λετονία ....................................................................................................................................................... 44 
4.4.14. Λουξεμβούργο ............................................................................................................................................ 45 
4.4.15. Η.Β. ............................................................................................................................................................. 45 
4.4.16. Ολλανδία .................................................................................................................................................... 46 
4.4.17. Ουγγαρία ..................................................................................................................................................... 46 
4.4.18. Πολωνία ...................................................................................................................................................... 46 
4.4.19. Ρουμανία ..................................................................................................................................................... 47 
4.4.20. Σλοβακία ..................................................................................................................................................... 47 
4.4.21. Σλοβενία ..................................................................................................................................................... 47 
4.4.22. Σουηδία ....................................................................................................................................................... 47 
4.4.23. Τσεχία ......................................................................................................................................................... 47 
4.4.24. Φινλανδία.................................................................................................................................................... 48 
4.4.25. Ευρωπαϊκή Επιτροπή .................................................................................................................................. 48 
4.4.26. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ένωσης ..................................................................................................... 50 
4.4.27. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ............................................................................................................................ 50 
4.4.28. Οι φίλοι της πολιτικής συνοχής .................................................................................................................. 51 
4.4.29. Οι φίλοι της ορθότερης διαχείρισης των πόρων ......................................................................................... 52 

4.5. ΣΥΝΟΨΗ ........................................................................................................................................................................... 53 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....................................................................................................................................... 55 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ................................................................................................................................................ 57 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................................ 62 
 

 

 

 

 

 

 

  



 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική» του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόκειται για τη διπλωματική εργασία που εξετάζει τη 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στον τομέα της οικονομίας από τη σκοπιά των 

διαπραγματεύσεων και των σχέσεων μεταξύ των κρατών-μελών, μέσα από τους 

συνασπισμούς που δημιουργούνται κάθε φορά.  

Ο τίτλος της παρούσας εργασίας είναι «Ε.Ε.- Οικονομικά της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης: Διαπραγματεύσεις, Συνασπισμοί και οι σχέσεις των κρατών μελών». 

Αναλυτικότερα, η εργασία εξετάζει την οικονομική ενοποίηση και τη διαδικασία της 

δημοσιονομικής ολοκλήρωσης και συγκεκριμένα τις δύο δημοσιονομικές περιόδους 2007-

2013 και 2014- 2020.  

Η δομή της εργασίας αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 

δύο κεφάλαια. Το πρώτο αυτό μέρος της εργασίας, αποτελεί το θεωρητικό της υπόβαθρο. 

Συγκεκριμένα, γίνεται συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου της μελέτης και αναλύεται η 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από την οικονομική σκοπιά. Επίσης, 

παρουσιάζονται οι διαδικασίες κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού. Με αυτόν 

τον τρόπο, θα γίνουν πιο εύκολα αντιληπτές οι διαδικασίες της διαπραγμάτευσης και θα 

γίνουν πιο κατανοητές οι συμφωνίες στις οποίες έφτασαν τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσον αφορά τον πολυετή κοινοτικό προϋπολογισμό.   

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, επιχειρείται ανάλυση των δύο δημοσιονομικών 

περιόδων, 2007-2013 και 2014- 2020. Αναλύονται οι διάφορες προεδρίες των κρατών- 

μελών σε κάθε δημοσιονομική περίοδο, ενώ στο τέλος κάθε περιόδου ελέγχεται ο τρόπος 

δράσης των κρατών- μελών στις διαπραγματεύσεις.  

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, 

κύριο Ηλία Κουσκουβέλη για την πολύτιμη συνεισφορά του και την ανεξάντλητη ανοχή 

που επέδειξε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, αλλά περισσότερο από όλα για τις 

γνώσεις που μοιράστηκε με τους φοιτητές του καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του 

Προγράμματος. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και την οικογένεια μου για την αμέριστη 

συμπαράσταση και στήριξη που μου παρείχε κατά την διάρκεια της υλοποίησης του 

μεταπτυχιακού προγράμματος.   

 



ΜΕΡΟΣ I 
 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το οποίο αποτελείται από δύο κεφάλαια, θα 

παρουσιαστεί εν συντομία στο πρώτο κεφάλαιο το θεωρητικό πλαίσιο, στο πλαίσιο 

του οποίου θα γίνει η μελέτη και κατόπιν- στο δεύτερο- θα αναλυθούν οι 

οικονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με τον τρόπο αυτόν, τίθεται 

ουσιαστικά το υπόβαθρο για την ομαλή μετάβαση στην ανάλυση των 

διαπραγματευτικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν ώστε να επέλθουν οι διάφορες 

συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης σε θέματα οικονομικά, και 

συγκεκριμένα σε αποφάσεις που αφορούν τον πολυετή κοινοτικό προϋπολογισμό 

(μέρος δεύτερο).  

Η ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εκτός από το πολιτικό σκέλος ( δηλαδή 

την πολιτική ένωση ), αποτελείται και από το οικονομικό και νομισματικό. 

Δεδομένου ότι στο παρόν πόνημα επιχειρείται να μελετηθούν οι διαπραγματευτικές 

διαδικασίες καθώς και η δημιουργία συμμαχιών ανάμεσα στα κράτη μέλη και 

άλλους σημαντικούς δρώντες, κατά την εκπόνηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού 

Προγράμματος, η πτυχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που μελετάται είναι η 

δημοσιονομική, που αποτελεί μέρος της οικονομικής. Στο δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο 

παρουσιάζονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως η δομή του, η διαδικασία κατάρτισης και 

ψήφισής του, και οι εμπλεκόμενοι σ’ αυτήν δρώντες. 

Κυρίως βάση της Θεωρίας λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης συμμαχιών, 

στο τέλος κάθε δημοσιονομικής περιόδου επιχειρείται να ελεγχθεί εάν τα κράτη 

μέλη ενήργησαν ορθολογικά στις διαπραγματεύσεις και αν στόχευαν στην επίτευξη 

των στόχων τους που αντιστοιχούν στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή ή εάν πήγαν 

ένα βήμα παραπέρα τις διαπραγματεύσεις, επιτυγχάνοντας συμφωνία στον μέσο όρο 

των επιδιώξεών τους. 
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1ο Κεφάλαιο:  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Η ανάλυση του θέματος θα γίνει από τη σκοπιά της Επιστήμης των Διεθνών 

Σχέσεων και συνεπώς δεν θα δοθεί έκταση σε αριθμητικά και χρηματοοικονομικά 

μεγέθη. Από την φύση της η εν λόγω Επιστήμη ερμηνεύει τα γεγονότα βάση ενός 

συνδυασμού θεωριών,  συνεπώς και η ανάλυση που πρόκειται να ακολουθήσει δεν 

θα είναι βάση μιας και μοναδικής θεωρίας, αλλά διαφορετικών, κάθε μια από τις 

οποίες θα εξηγεί συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις. Στην ανάλυση που 

ακολουθεί, ιδιαίτερη ερμηνευτική ικανότητα έχουν οι Θεωρίες Ολοκλήρωσης, οι 

Θεωρίες περί Διεθνών Καθεστώτων καθώς και η Θεωρία Λήψης Αποφάσεων και 

Διαμόρφωσης Συμμαχιών.  

Κάθε μια από τις 3 θεωρίες, προκειμένου να αυξήσει την ερμηνευτική της 

ικανότητα και την ικανότητα ανάλυσής της, στηρίζεται σε μια από τις κρατούσες 

θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων. (Κουσκουβέλης, 1997: 44) Λόγω της αποδοχής 

του κυρίαρχου ρόλου των ευρωπαϊκών οργανισμών τόσο στην διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όσο και στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη 

αποφάσεων,  η καταλληλότερη θεώρηση στα πλαίσια της οποίας θα γίνει η μελέτη 

είναι ο πλουραλισμός. « Σύμφωνα με την πλουραλιστική άποψη, τα διάφορα κράτη-

μέλη μπορούν να διατηρούν ορισμένα δικαιώματα και αρμοδιότητες, αλλά επίσης 

πρέπει να συνεργάζονται για να μπορέσουν να πετύχουν ορισμένους βασικούς 

οικονομικούς και πολιτικούς στόχους ». (Κορρές, Κότιος, Λιαργκόβας, 2010: 21).   

Συγκεκριμένα, οι Θεωρίες Ολοκλήρωσης και οι Θεωρίες περί Διεθνών 

Καθεστώτων, καθώς και γενικά το φαινόμενο της διεθνούς συνεργασίας, μελετώνται 

στα πλαίσια της πλουραλιστικής θεώρησης. (Κουσκουβέλης, 2007: 435) Κυριότερος 

λόγος είναι ότι ο πλουραλισμός αποδέχεται την ύπαρξη, αλλά και τον καταλυτικό 

ρόλο στις εξελίξεις,  τόσο των κρατών ως παραγόντων του διεθνούς συστήματος, 

όσο και των διεθνών κυβερνητικών και μη οργανισμών και των μορφών 

περιφερειακής οργάνωσης και ολοκλήρωσης. Επίσης, ο πλουραλισμός, υποστηρίζει 

την ύπαρξη της διεθνούς συνεργασίας για τα κράτη καθώς και την αύξηση της 

αλληλεξάρτησης τους, που οφείλονται στην ύπαρξη των διεθνών οργανισμών και 

καθεστώτων που ρυθμίζουν την μεταξύ τους συνεργασία. (Κουσκουβέλης, 2007: 73)  

Έτσι, στο πλαίσιο της πλουραλιστικής θεώρησης δημιουργείται πρόσφορο 

έδαφος – προσφορότερο τουλάχιστον απ’ ότι στις υπόλοιπες θεωρήσεις, χωρίς 

φυσικά να παραβλέπονται οι όποιες αδυναμίες και του πλουραλισμού – για την 

μελέτη της διαδικασίας της δημοσιονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Αντίστοιχα και η λειτουργία της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων στηρίζεται σε 

δυο προϋποθέσεις που εμμέσως προβλέπονται από την πλουραλιστική θεώρηση (και 

όχι από τον κλασσικό ρεαλισμό ή τον νεορεαλισμό. (Κουσκουβέλης, 1997: 52) Η 

λήψη αποφάσεων που αφορούν εσωτερικά θέματα ή θέματα εξωτερικής πολιτικής 

από ένα σύνολο παραγόντων και όχι αποκλειστικά από το κράτος σαν ολότητα 

(δηλαδή η μη υποκειμενοποίηση του κράτους) αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση 

λειτουργίας της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων. Σε αυτήν έρχεται να προστεθεί και η 

παραδοχή ότι οποιοσδήποτε λήπτης αποφάσεων στο εσωτερικό του κράτους ή ενός 

οργανισμού, έχει μια προσωπική και υποκειμενική εκτίμηση του περιβάλλοντός του. 

(Κουσκουβέλης, 1997: 53) 

 Έτσι με αυτές τις δύο αξιωματικής φύσης προϋποθέσεις που απαιτεί η 

λειτουργία της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων να συναντώνται στην πλουραλιστική 

θεώρηση, αποδεχόμαστε ακούσια και την μελέτη της λήψης αποφάσεων στο 

πλουραλιστικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις Θεωρίες Ολοκλήρωσης, αυτές περιλαμβάνουν 3 

ρεύματα, το σημαντικότερο από τα οποία είναι ο νεολειτουργισμός, που στην 

ερμηνεία του ενισχύει τον ρόλο των λειτουργικών διεθνών οργανισμών και 

υπερεθνικών θεσμών στις διαδικασίες της ολοκλήρωσης. (Κουσκουβέλης, 2007: 

444) Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγεται ως ένα κατάλληλο εργαλείο για την 

παρακάτω μελέτη. Σύμφωνα με τον Haas, κυρίαρχος μηχανισμός ολοκλήρωσης στα 

πλαίσια του νεολειτουργισμού είναι η διάχυση (spill-over). Αυτό πρακτικά σημαίνει 

ότι ένας φορέας που έχει όφελος από έναν υπερεθνικό θεσμό σε έναν τομέα (στην 

περίπτωση της Ε.Ε. στον τομέα της ασφάλειας), υποστηρίζει την ολοκλήρωση και 

σε άλλους τομείς (για παράδειγμα στην οικονομία). (Κουσκουβέλης, 2007: 446) 

Όπως σε ολόκληρο το φάσμα της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, ετσι και 

στη Θεωρία Διεθνών καθεστώτων, καμία από τις 3 επιμέρους θεωρίες της 

(διακυβερνητικός θεσμισμός, νεολειτουργισμός και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση) δεν 

μπορεί να προσφέρει μια ενιαία και περιεκτική εξήγηση για την διαδικασία της 

περιφερειακής οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. Παρ' όλα 

αυτά η κάθε μια είναι κατάλληλη για να ερμηνεύσει ένα μέρος του «παζλ» που 

ονομάζεται Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.  

Εστιάζοντας στον Διακυβερνητικό Θεσμισμό, και βάση της ανάλυσης του 

Fedor Meerts, κανένα από τα τρία βασικά αξιώματα του Διακυβερνητικού 

Θεσμισμού (διακυβερνητική συνεργασία κυβερνητικών ελίτ, συμβιβασμό στον 

ελάχιστο κοινό παρονομαστή και προστασία της εθνικής κυριαρχίας) δεν μπορεί από 
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μόνο του να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει επαρκείς εξηγήσεις για σημαντικές 

στιγμές της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Αυτό επιβεβαιώνεται από 

το γεγονός ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης υπήρξε συνέπεια των τριών 

προαναφερθέντων παραγόντων και «οι όποιες επιτυχίες συνεργασίας στα πλαίσιά 

της, οφείλονται σε σκληρές διακρατικές διαπραγματεύσεις και υπολογισμένους 

συμβιβασμούς μεταξύ των σημαντικότερων κρατών, της Γαλλίας, της Γερμανίας και 

του Ηνωμένου Βασιλείου». (Κουσκουβέλης, 2007: 466). Για τον λόγο αυτό, 

εξετάζονται κάθε φορά και οι τρεις αυτοί παράγοντες -  εάν συναντώνται στη 

συμπεριφορά των κρατών μελών, και πως επηρεάζουν (εάν επηρεάζουν) στις 

αποφάσεις. 

Σύμφωνα με τον Fedor Meerts, σε ένα μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 

– όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - , η συμμετοχή υπερεθνικών οργανισμών 

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς και ο κύριος 

παράγοντας πίσω από την «επίτευξη συμφωνιών», σύμφωνα με τον Moravscik. 

(Moravscik 1991: 25) Ο Moravscik υποστηρίζει ότι μόνο η απειλή αποκλεισμού 

κάποιου κράτους-μέλους μπορεί να λειτουργήσει ενθαρρυντικά για την επίτευξη 

συμφωνίας πάνω από τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

(όπως η εναρμόνιση) οι οποίες είναι εκ φύσεως παίγνια μηδενικού αθροίσματος και 

η εφαρμογή τους συνεπάγεται υποχρεωτικά νικητές και ηττημένους.  

Στο μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, παρατηρείται επίσης το 

ενδεχόμενο κράτη να θέλουν εσκεμμένα να παραχωρήσουν την εθνική τους 

κυριαρχία σε υπερεθνικό επίπεδο, επειδή «τα πολιτικά οφέλη από αυτή την πράξη, 

αντισταθμίζουν το κόστος της απώλειας του πολιτικού ελέγχου». (Marks, Hooghe 

and Blank 1996: 348-349) Επιπλέον, η εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας των 

κρατών μπορεί να προκύψει και από το γεγονός ότι στις διακυβερνητικές 

διαπραγματεύσεις δεν υπάρχει κάποιες φορές ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής για 

να επιτευχθεί συμφωνία,  και συνεπώς υπάρχει εκούσια ή ακούσια εγκατάλειψη της.  

Σοβαρά υπόψιν στην μελέτη των περιπτώσεων συμφωνίας στον Ελάχιστο 

Κοινό Παρονομαστή θα πρέπει να δοθεί και στις περιπτώσεις όπου η κοινωνική 

μάθηση (εμπειρία), επηρεάζει τη συμφέροντα και τις αντιλήψεις των εμπλεκομένων, 

σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων διαπραγματεύσεων και όταν ο αριθμός των 

εμπλεκομένων είναι μικρός (όπως για παράδειγμα στο Συμβούλιο των Υπουργών 

καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο). Στις περιπτώσεις αυτές, παρατηρείται 

η δημιουργία μιας συμφωνίας σε επίπεδο πάνω από τον Ελάχιστο Κοινό 

Παρονομαστή (ή αύξηση των «κερδών» που αποκομίζονται από μια συμφωνία στον 
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Ελάχιστο Κοινό Παρονομαστή). Ο φόβος της απομόνωσης για τους συμμετέχοντες, 

καθώς και το αίσθημα της ταύτισης με την ομάδα, που προκύπτουν από την 

συνεχόμενη αλληλεπίδραση μέσα στο Συμβούλιο των Υπουργών ή το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, καταδεικνύουν την δύναμη των διεθνών οργανισμών. Παρόλο που 

ρεαλιστικά τα κράτη μέλη δεν έχουν την επιλογή εξόδου από την Ένωση ώστε με 

τον τρόπο αυτό να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω, η ιστορία με τον Charles de Gaulle 

και την Margaret Thatcher έχουν αποδείξει ότι είναι εφικτό να χρησιμοποιήσουν το 

κύρος τους με τρόπο τέτοιο ώστε να ανασχεθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης έως ότου 

να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους. Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε το γεγονός 

ότι αυτού του είδους η διαπραγμάτευση προϋποθέτει την ύπαρξη του φαινομένου 

της εκμάθησης. (Explaining European Integration: The Merits and Shortcomings of 

Integration Theory, FEDOR MEERTS, APR 20 2008) 

Με βάση τα παραπάνω, και πριν καν ξεκινήσει η συλλογή των στοιχείων και 

η μελέτη των γεγονότων, γίνεται φανερό ότι πέρα από τις συμπεριφορές και τις 

στάσεις των κρατών μελών σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των διαδικασιών παίζουν 

και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί καθώς επίσης και οι διακρατικοί συνασπισμοί. Για το 

λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν, τόσο η συμπεριφορά τους όσο και ο 

ρόλος τους στη λήψη των αποφάσεων. 

 

 

  

http://www.e-ir.info/author/fedor-meerts/
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2ο Κεφάλαιο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναφερθούμε στην οικονομική ενοποίηση. Με τον όρο 

Ολοκλήρωση (integration) ή ενοποίηση αναφερόμαστε σε ένα φαινόμενο, όπου μια 

μονάδα κοινωνικής οργάνωσης, ενοποιείται με κάποια άλλη.  Περιγραφές και 

ενδείξεις για ενοποίηση, παρατηρούνται ακόμα από αρχαιοτάτων χρόνων και 

περιγράφονται από τον Πλάτωνα και τον Θουκυδίδη. (Κουσκουβέλης, 2007: 435-

436) Πρόσφατο σχετικά φαινόμενο είναι η υπερεθνική (ή υπερκρατική) 

ολοκλήρωση. Η οικονομική ολοκλήρωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Μέσω αυτής 

εξυπηρετούνται άλλοι υψηλότεροι σκοποί που θα μπορούσαν να συνοψισθούν στη 

φράση «αύξηση της ευημερίας αυτών που προχωρούν σ’ αυτήν την οικονομική 

συνεργασία. (Molle, 1991)  

Ο όρος Οικονομική Ολοκλήρωση μπορεί να ερμηνευθεί ως ο όρος εκείνος που 

αφορά τη σταδιακή μείωση και εξαφάνιση των εμποδίων στη μετακίνηση των 

προϊόντων και των παραγωγικών συντελεστών μεταξύ μιας ομάδας χωρών καθώς 

επίσης και τον προγραμματισμό και την εισαγωγή μιας δέσμης από κοινές πολιτικές 

και μέτρα. (Κορρές, Κότιος, Λιαργκόβας, 2010: 17).  Από τον συγκεκριμένο ορισμό, 

γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η  ολοκλήρωση είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη 

διαδικασία. Εκτός απ’ το μεταφορικό κόστος που εμποδίζει την εξίσωση των τιμών 

στις διάφορες χώρες ή περιοχές, παράγοντες όπως οι προτιμήσεις των καταναλωτών, 

οι πολιτιστικές παραδόσεις, το κλίμα, το εισόδημα κ.λπ. αποτελούν πρόσθετες αιτίες 

που εμποδίζουν την ολοκλήρωση και ομογενοποίηση μιας οικονομικής ένωσης. Γι’ 

αυτό, σύμφωνα με τον Jovanovic (2002) η οικονομική ολοκλήρωση είναι μια 

πρακτικά απεριόριστη, ατέλειωτη διαδικασία, όπως ακριβώς είναι αυτή και μέσα 

στην ίδια χώρα.  

Βάση της σχετικής με τη διαδικασία της ολοκλήρωσης βιβλιογραφίας, αυτή 

αναφέρεται σε διαφορετικά στάδια, τα οποία αποτελούν επίπεδα σε μια αυξανόμενη 

συνεχόμενη κλίμακα. Η κατάταξη αυτή είναι χρήσιμη ώστε να μπορούμε να 

διαχωρίσουμε τις διαφορετικές μορφές ολοκλήρωσης. (Κορρές, Κότιος, 

Λιαργκόβας, 2010: 18).   

Τα βασικότερα στάδιά της είναι οι Περιοχές Ελεύθερου Εμπορίου, οι 

Τελωνειακές Ενώσεις, οι Κοινές Αγορές, η Οικονομική και νομισματική Ένωση και 

τέλος η πολιτική Ένωση.  

 

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής 



 12 

στοιχεία: μια κοινή αγορά, συνεργασία, συντονισμό και κεντρικό έλεγχο των 

νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών, ένα κοινό νόμισμα και τέλος μια 

κοινή Αρχή που θα δραστηριοποιείται όπως μια κεντρική τράπεζα. (Κορρές, Κότιος, 

Λιαργκόβας, 2010: 20). Συγκεκριμένα, στα περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αποφασίσθηκε η εισαγωγή μιας κοινής νομισματικής μονάδας (του ευρώ) καθώς 

επίσης και μια κοινή νομισματική πολιτική, ο συντονισμός της δημοσιονομικής 

πολιτικής και τέλος η δημιουργία της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας. (Κορρές, 

Κότιος, Λιαργκόβας, 2010: 20).   

 

2.1 ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  

 

Μετά από αρκετές αποτυχημένες μακροχρόνιες προσπάθειες των κρατών της 

Ευρώπης να δημιουργηθεί μια Υπερεθνική ανώτατη Αρχή και ένας ανώτατος 

οργανισμός στην Ευρώπη ( πχ το Συμβούλιο της Ευρώπης ), η τακτική τους για την 

επίτευξη της οικονομικής ολοκλήρωσης άλλαξε. Υιοθετήθηκε μια πιο 

νεολειτουργική μεθοδολογική προσέγγιση, αυτή της τομεακής ολοκλήρωσης. Αυτό 

σήμαινε ότι πλέον τα κράτη μέλη στόχευαν στην συνεργασία σε επιμέρους 

εξειδικευμένους τομείς, εκμεταλλευόμενα την ώθηση που έδινε για περεταίρω 

συνεργασία (πχ στον πολιτικό τομέα ) η επιτυχής συνεργασία στον οικονομικό. 

(Κορρές, Κότιος, Λιαργκόβας, 2010: 27).   

Στο πλαίσιο της τομεακής ολοκλήρωσης, κάποιες πολιτικές, όπως η Κοινή 

Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής αποτέλεσαν γι μεγάλο χρονικό 

διάστημα τους ακρογωνιαίους λίθους για τη διαδικασία της ολοκλήρωσης, καθώς ο 

αγροτικός τομές αποτελούσε τον βασικό παραγωγικό τομέα των περισσότερων 

ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι δύο αυτοί τομείς 

απορροφούν και το μεγαλύτερο μέρος του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.  

Στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, συμβάλλουν τόσο η 

νομισματική πολιτική με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, όσο και η 

τραπεζική ένωση αλλά και η κοινή δημοσιονομική πολιτική. Όταν αναφερόμαστε 

στην δημοσιονομική πολιτική της Ένωσης, αναφερόμαστε ουσιαστικά στον 

ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τόσο στην κατάρτισή του, όσο και στην υλοποίηση του. 

  

2.1.1 Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 

 

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι το σημαντικότερο εργαλείο για το 

σχεδιασμό και τη σταθερότητα του μακροχρόνιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. Καθορίζει τον τρόπο ή τους τρόπους χρηματοδότησης του 

προϋπολογισμού, τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν τα προβλεπόμενα έσοδά του 

καθώς επίσης και ποιες πολιτικές θα χρηματοδοτήσει. (Kolling Serano Spanish 

Perspective) Η διαπραγμάτευση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι κάτι 

παραπάνω από μια απλή οικονομική συζήτηση γύρω από τα κόστη του 

προϋπολογισμού και τα ενδεχόμενα οφέλη που θα αποκομίσουν τα κράτη-μέλη της 

Ένωσης, δεδομένου ότι μέσω του ΠΔΠ προσδιορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι πολιτικές  προτεραιότητές της τα επόμενα 

χρόνια. Υπό την έννοια αυτή, το ΠΔΠ συνδυάζει τρία στοιχεία: πρώτον τη συζήτηση 

για τον ετήσιο προϋπολογισμό, δεύτερον τις πολιτικές στοχεύσεις και τέλος τη 

θεσμική επιρροή των διαφόρων παικτών (κράτη-μέλη) στη διαπραγματευτική 

διαδικασία. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

Τρία είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Πρώτον, είναι αρκετά μικρός σε σχέση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, 

δεύτερον αποτελεί μέρος ενός δημοσιονομικού συστήματος δύο επιπέδων (ενός 

πολυετούς και ενός ετήσιου) και τρίτον πρέπει να είναι πάντοτε ισοσκελισμένος.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συνολικές δαπάνες της ΕΕ για το 

έτος 2005 έφθασαν τα 104,8 δις ευρώ (έναντι 100,4 το 2004). Σε απόλυτους 

αριθμούς οι δαπάνες της ΕΕ αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, ενώ σε 

πραγματικές τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 1985 μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά 

εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του ΑΕΕ της Ένωσης, 

αντανακλώντας έτσι το χαμηλό επίπεδο νομιμοποίησης που τα κράτη μέλη 

εκχωρούν στην κοινοτική διαδικασία. (Λιαργκόβας, 2007: 50) 

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του κοινοτικού προϋπολογισμού, είναι ότι 

τα έσοδα και τα έξοδα της ένωσης διαμορφώνονται μέσω ενός συστήματος λήψης 

αποφάσεων που περιλαμβάνει έναν πολυετή και έναν ετήσιο δημοσιονομικό κύκλο. 

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί άξονες της κοινοτικής δημοσιονομικής δράσης, 

προσδιορίζονται σε έναν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με τη μορφή των 

δημοσιονομικών προοπτικών, ενώ η ακριβής κατανομή των δαπανών γίνεται στα 

πλαίσια της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας. (Λιαργκόβας, 2007: 62) 

Το τελευταίο και ίσως κρισιμότερο στοιχείο του προϋπολογισμού, αποτελεί η 

υποχρέωση της Ένωσης να τον τηρεί πάντοτε ισοσκελισμένο, γεγονός που 

συνεπάγεται ότι το ύψος των δαπανών της Ένωσης εξαρτάται απόλυτα από το ύψος 

των εσόδων της. Το γεγονός ότι έσοδα και δαπάνες αποτελούν τις δύο όψεις του 

ίδιου νομίσματος έχει ορισμένες πολύ σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Αφενός η 
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στενή διασύνδεση εσόδων και εξόδων οδηγεί στην de facto ενοποίηση της 

δημοσιονομικής πολιτικής διαδικασίας και αφετέρου ο δια νόμου ισοσκελισμός 

πόρων και δαπανών του προϋπολογισμού έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή την 

άποψη σύμφωνα με την οποία οι δημοσιονομικές πολιτικές είναι ένα παιχνίδι 

μηδενικού αθροίσματος (zero sum game) μεταξύ των κρατών μελών. Πρόκειται 

δηλαδή για μια κατάσταση όπου η βελτίωση της θέσης κάθε μεμονωμένου παίκτη 

ισοδυναμεί με τη χειροτέρευση της θέσης όλων των υπολοίπων παικτών. 

(Λιαργκόβας, 2007: 52) 

Στην έννοια του παιγνίου μηδενικού αθροίσματος θεμελιώνονται τα 

επιχειρήματα όσων ενστερνίζονται την ιδέα της «δίκαιης επιστροφής» (rebate) και 

προτάσσουν την ανάγκη ύπαρξης «δημοσιονομικής ισορροπίας» στις δοσοληψίες 

του κάθε κράτους μέλους με τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όμως η έννοια της 

«δημοσιονομικής ισορροπίας», δηλαδή της διαφοράς ανάμεσα στις πληρωμές ενός 

κράτους μέλους προς τον κοινοτικό προϋπολογισμό και στις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται από την κοινότητα στο συγκεκριμένο κράτος-μέλος, είναι ένα 

εξαιρετικά ατελές μέσο αξιολόγησης της συμμετοχής μιας χώρας στον κοινοτικό 

προϋπολογισμό και κατ’ επέκταση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. (Λιαργκόβας, 

2007: 52) 

Παρόλα αυτά, η ιδέα της εξισορρόπησης των χρηματοδοτήσεων από και προς 

τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αποδεικνύεται κατά καιρούς ιδιαίτερα ελκυστική για 

τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών που επωμίζονται το μεγαλύτερο δημοσιονομικό 

βάρος στην Ένωση. 

Το κύριο πρόβλημα της διαπραγματευτικής διαδικασίας του προϋπολογισμού 

έγκειται στο ότι όλα τα κράτη μέλη, μηδενός εξαιρουμένου, τον αντιμετωπίζουν σαν 

ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή μια διαδικασία μετά το πέρας της 

οποίας τα χρήματα που θα έχουν συνεισφέρει στον προϋπολογισμό θα είναι ίσα με 

αυτά που θα λάβουν με τη μορφή επιδοτήσεων μέσω των διάφορων ευρωπαϊκών 

πολιτικών. Αντιτίθενται ουσιαστικά σε οποιαδήποτε αλλαγή επιχειρεί είτε να 

αυξήσει τις πληρωμές τους για τον προϋπολογισμό, είτε να μειώσει τα έσοδά τους, 

αδρανοποιώντας ουσιαστικά έτσι κάθε διαπραγματευτική διαδικασία, και 

διατηρώντας τόσο τη δομή, όσο και τα μεγέθη του προϋπολογισμού σχεδόν 

αμετάβλητα στο πέρασμα των χρόνων. Προκειμένου λοιπόν να γίνει εφικτή μία 

συμφωνία για τις κατευθυντήριες γραμμές και τα ακριβή ποσά του νέου πολυετούς 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει τα τρία μεγαλύτερα σε 

διαπραγματευτική ισχύ κράτη-μέλη να κάνουν υποχωρήσεις από τις πάγιες κόκκινες 



 15 

γραμμές τους. Συγκεκριμένα, η Μεγάλη Βρετανία κρίνεται αναγκαίο να καταστεί 

πιο ευέλικτη και συζητήσιμη στο θέμα των επιστροφών, η Γαλλία στο θέμα της 

Αγροτικής Πολιτικής και τέλος η Γερμανία σχετικά με την πάγια πολιτική της για 

μικρούς (από θέμα συνολικών δαπανών) προϋπολογισμούς. (pb_budget_5april12 

The EU budget 2014-2020: More boldness needed) 

 

  

2.1.2. Θεσμοί που συμμετέχουν στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού 

 

Οι διαπραγματευτικές διαδικασίες άρχισαν να μεταβάλλονται σε διαρθρωτικό 

επίπεδο μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία έως ένα βαθμό 

άλλαξε και τις ισορροπίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επιτροπή), του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Συμβούλιο) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

εφαρμογή της Συνθήκης αυτής επηρέασε ουσιαστικά και την βαρύτητα των 

κυλιόμενων προεδριών αφού δεν της άφησε παρά ελάχιστες αρμοδιότητες. 

Αρχικά ξεχώριζε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (European Council) από το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the European Union), 

παραχωρώντας στο πρώτο περισσότερες αρμοδιότητες και δίνοντάς του μεγαλύτερη 

βαρύτητα λόγου. Δεύτερον καθιέρωνε δύο νέες θέσεις προέδρων, τη μία στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και την άλλη στην Ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας του Συμβουλίου Γενικών 

Υποθέσεων. Τέλος, με τη θεσμοθέτηση της «ομαδικής» προεδρίας, το 

επονομαζόμενο τρίο, που ανάγκαζε ουσιαστικά τα τρία κράτη μέλη που θα είχαν με 

τη σειρά την προεδρία να συνεργαστούν υπέρ ενός κοινού πολιτικού προγράμματος, 

αφαιρούσε σχεδόν κάθε μεμονωμένη πρωτοβουλία του κράτους-μέλους που 

ασκούσε κάθε φορά την προεδρία. (SIEPS CYPRUS PRESIDENCY p.9) 

Το ύψος των ιδίων πόρων (δαπάνες) του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού 

αποφασίζεται από το Συμβούλιο με βάση την αρχή της ομοφωνίας. Οι βασικοί 

άξονες της κοινοτικής δημοσιονομικής δράσης προσδιορίζονται μεσοπρόθεσμα με 

την μορφή δημοσιονομικών προοπτικών οι οποίες προηγουμένως έχουν συμφωνηθεί 

σε πολιτικό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προκειμένου να αποκτήσει 

νομική ισχύ πρέπει να γίνει σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Η ανάγκη σύναψης διοργανικής συμφωνίας 

προκειμένου να αποκτήσει νομική ισχύ ο εκάστοτε Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 

υποχρεώνει τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο να λάβουν 
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σοβαρά υπόψη τις βασικές δημοσιονομικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. 

(Λιαργκόβας,  2007: 70)  

 

2.1.2.1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Η Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί και 

υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης ως συνόλου. Σχεδόν πάντα σημείο 

αναφοράς των διαπραγματεύσεων είναι η πρόταση ή οι προτάσεις της Επιτροπής. 

Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή αντιπροτάσεις των κρατών μελών και των 

υπολοίπων Ευρωπαϊκών Οργανισμών, γίνονται σε σχέση με κάποια πρόταση της 

Επιτροπής, και αυτό γιατί η κατάρτιση των προτάσεων για την διαμόρφωση των 

εσόδων και των εξόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έργο δικό της.  

Πριν εκπονήσει κάποια πρόταση, η Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τις νέες 

καταστάσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη και πρέπει να εξετάσει 

αν η θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι ο καλύτερος τρόπος για την 

αντιμετώπισή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή βρίσκεται σε 

συνεχή επαφή με ευρύ φάσμα ομάδων συμφερόντων και άλλα συμβουλευτικά 

όργανα.  

Ακόμα και μετά την συνθήκη της Λισαβόνας ο ρόλος της παραμένει 

σημαντικός αν και περιορίζεται αφενός στην διευθέτηση των διαφορών ανάμεσα 

στα δύο σκέλη της δημοσιονομικής αρχής και αφετέρου στην εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. Το κυριότερο επίτευγμα της αναφορικά με την κατάρτιση του 

κοινοτικού προϋπολογισμού είναι ότι εκμεταλλευόμενη ορισμένα ευνοϊκά δεδομένα 

κατόρθωσε να διαμορφώσει προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τον ελάχιστο 

κοινό παρονομαστή των επιμέρους εθνικών διεκδικήσεων. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2013: 20-21)  

 

2.1.2.2. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

Παραδοσιακά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρεί μια κριτική στάση απέναντι 

στις προτάσεις και τις αποφάσεις τόσο του Συμβουλίου, όσο και της Επιτροπής, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πολεμικό κλίμα ανάμεσά τους και μια δυστοκία 

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.   

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης εγκρίνεται από κοινού από το 

Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο, σε δύο διαδοχικές 

αναγνώσεις, συζητά τον προϋπολογισμό ο οποίος δεν θεωρείται ότι έχει τελικά 
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εγκριθεί αφού υπογραφεί από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου.  

Η επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου (COCOBU) 

παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο 

αποφασίζει αν θα εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του προηγουμένου 

οικονομικού έτους από την Επιτροπή. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013: 11)  

  

2.1.2.3. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς των κρατών η των 

κυβερνήσεων των κρατών-μελών και τον πρόεδρο της Επιτροπής, οι οποίοι 

συνοδεύονται από τους υπουργούς εξωτερικών και ένα μέλος της Επιτροπής 

αντίστοιχα (Κουσκουβέλης, 2007: 54) . Μετά την συνθήκη της Λισαβόνας διαθέτει 

πλέον μόνιμο πρόεδρο (τον Herman van Rompuy), ο οποίος διασφαλίζει ουσιαστικά 

την συνέχεια και την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί το ανώτατο 

διαιτητικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό όργανο της κοινότητας, ουσιαστικά ένα  

φόρουμ στο οποίο παραπέμπονται και διευθετούνται όλα τα σημαντικά ζητήματα 

που αφορούν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η εμπλοκή του στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων έχει αποδειχτεί ευεργετική για την προώθηση της ολοκλήρωσης και 

αυτό γιατί οι διασκέψεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμβάλλουν στην 

απλοποίηση του διακυβερνητικού «παιχνιδιού σε δύο επίπεδα» καθιστώντας έτσι 

ευκολότερο τον εναρμονισμό μεταξύ των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών στόχων 

των επιμέρους κυβερνήσεων. Το γεγονός ότι στο τέλος κάθε προεδρίας του 

Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα διήμερες εργασίες όπου οι συμμετέχοντες καλούνται 

να προβούν σε μία συνολική διευθέτηση των υπό εξέταση ζητημάτων υπό την πίεση 

του χρόνου και της δημοσιότητας, ευνοεί την εξεύρεση μίας συνολικής συμφωνίας 

μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων και παραχωρήσεων στα επιμέρους ζητήματα.  

Στην πράξη όλες οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την διαμόρφωση των 

εσόδων της κοινότητάς έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβούλιου. Υπό 

αυτή την οπτική γωνία, η διαμόρφωση των βασικών παραμέτρων του σημερινού 

κοινοτικού προϋπολογισμού δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 

διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τον 

ελάχιστο κοινό παρονομαστή των σαφώς οριζόμενων εθνικών συμφερόντων.  

(Λιαργκόβας, 2007: 68) 
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2.1.2.4. Eurogroup (Ευρωομάδα) και Συμβούλιο ECOFIN 

 

 Όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στην οικονομική και νομισματική ένωση 

(ΟΝΕ), γεγονός που σημαίνει ότι συντονίζουν τη χάραξη των οικονομικών τους 

πολιτικών και αντιμετωπίζουν τις οικονομικές αποφάσεις ως θέμα κοινού 

συμφέροντος για όλους. Ωστόσο, δεν ανήκουν όλα τα κράτη- μέλη στη ζώνη του 

ευρώ. Τα κράτη-μέλη της ζώνης του Ευρώ πρέπει να συνεργάζονται στενά και 

υπόκεινται επίσης στην ενιαία νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επομένως, τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ 

χρειάζονται ένα βήμα για να συζητούν και να αποφασίζουν σχετικά με τις πολιτικές 

για τη ζώνη του ευρώ. Αυτό δεν μπορεί να είναι το Συμβούλιο Οικονομικών και 

Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN), δεδομένου ότι αυτό περιλαμβάνει όλα τα 

κράτη-μέλη.  

Η λύση είναι η Ευρωομάδα, η οποία αποτελείται από τους Υπουργούς 

Οικονομίας και Οικονομικών των μελών της ζώνης του ευρώ. (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2013: 17) 

Η Ευρωομάδα λαμβάνει μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 

και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ μέσω του 

συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Δεδομένου ότι μόνο το Συμβούλιο Ecofin 

μπορεί να λαμβάνει επίσημες αποφάσεις για τα οικονομικά θέματα, η Ευρωομάδα 

συνεδριάζει ανεπίσημα την ημέρα πριν από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

Ecofin, περίπου μια φορά τον μήνα. Την επόμενη ημέρα, οι συμφωνίες που 

επιτεύχθηκαν στην άτυπη σύνοδο της Ευρωομάδας αποφασίζονται επίσημα από τα 

μέλη της Ευρωομάδας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ecofin. Μόνο οι 

υπουργοί του Ecofin που εκπροσωπούν τα μέλη της ζώνης ευρώ ψηφίζουν για τις 

υποθέσεις της Ευρωομάδας. Ο αρμόδιος επίτροπος για τις οικονομικές και 

νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ καθώς και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας παρίστανται επίσης σε συνεδριάσεις της Ευρωομάδας.  

Τα μέλη της Ευρωομάδας εκλέγουν έναν πρόεδρο για περίοδο δυόμιση ετών. 

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου παρέχει τη διοικητική υποστήριξη για τις 

συνεδριάσεις της Ευρωομάδας. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013: 17) 
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ΜΕΡΟΣ II 
 

Στο μέρος αυτό της εργασίας, το οποίο αποτελείται από δύο κεφάλαια, θα γίνει 

ουσιαστικά η ανάλυση του θέματος. Η ανάλυση της εργασίας χωρίζεται σε δύο 

δημοσιονομικές περιόδους.  

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη δημοσιονομική περίοδος, 2007-2013, 

παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά ανά προεδρία μέχρι τη στιγμή που ψηφίζεται ο 

προϋπολογισμός. Ομοίως πραγματοποιείται ανάλυση για τη δεύτερη δημοσιονομική 

περίοδο, 2014-2020.  

Παρουσιάζοντας, λοιπόν, την πορεία των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια 

της εκάστοτε προεδρίας, καθώς και την θέση του κάθε κράτους μέλους στα 

σημαντικότερα θέματα του προϋπολογισμού, είμαστε έπειτα σε θέση να κρίνουμε 

τον τρόπο δράσης των κρατών-μελών και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για 

τις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ τους και το κατά πόσο αυτές οι σχέσεις 

επηρεάζουν τον προϋπολογισμό που ψηφίζεται στο τέλος.   

  



 20 

3ο  Κεφάλαιο: Δημοσιονομική Περίοδος (2007-2013) 

 

Στο κεφάλαιο μελετούνται οι διαδικασίες μέχρι την ψήφιση του 

προϋπολογισμού για τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013 και αναλύονται ανά 

προεδρία, οι κινήσεις και η στάση των κρατών-μελών, οι συμμαχίες και ο τρόπος 

δράσης τους.  

Οι αρχικές προτάσεις της Επιτροπής προσδιορίζουν τους στόχους και τα 

δημοσιονομικά μέσα που πρέπει να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 

αυτή. Πρόκειται για τις τέταρτες δημοσιονομικές προοπτικές, μετά το πακέτο Delors 

I (1988-1992), το πακέτο Delors II (1993-1999) και την Ατζέντα 2000 (2000-2006). 

Οι τομείς των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο αυτή ήταν η βιώσιμη 

ανάπτυξη, η διατήρηση των φυσικών πόρων, η ιθαγένεια, η ελευθερία, η ασφάλεια 

και η δικαιοσύνη, η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος και η διοίκηση. (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l34004) 

Παράλληλα με τις πολύπλοκες διαπραγματεύσεις, κάθε χώρα πρέπει να 

υποβάλει στην Επιτροπή κείμενα προγραμματισμού με τη μορφή Σχεδίου 

Ανάπτυξης, όπου περιγράφονται οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της εκάστοτε χώρας 

σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο.  

Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση του ΠΔΠ 2007-

2013 προέκυψαν κάποια επίμαχα σημεία, τα οποία μπορούμε να τα 

κατηγοριοποιήσουμε σε ποσοτικά και λειτουργικά. Όσο αναφορά τα ποσοτικά, 

σοβαρές διαφωνίες ανέκυψαν στην συζήτηση για το ανώτατο ύψος των δαπανών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για την κατανομή των πόρων μεταξύ των νέων και 

των παλαιών κρατών-μελών. Επίσης, προβλήματα ανέκυψαν κατά τις συζητήσεις 

για την οροφή του 4% και της μεθόδου υπολογισμού των ποσών που θα διατεθούν. 

Όσο αναφορά τα λειτουργικά, αυτά αφορούσαν την έννοια του εθνικού στρατηγικού 

σχεδιασμού αλλά και της αξιολόγησης.  

 

 

3.1.ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

 

Οι διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές ξεκίνησαν την άνοιξη 

του 2004 και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2005. Απασχόλησαν ουσιαστικά 4 

διαδοχικές προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: την Ιρλανδική, την Ολλανδική, 

του Λουξεμβούργου και τη Βρετανική. Οι τεράστιες αποστάσεις στις θέσεις μεταξύ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l34004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l34004
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των κρατών μελών οδήγησαν πολλές φορές σε ανησυχία και απαισιοδοξία σχετικά 

με την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων. (Λιαργκόβας, 2007: 145) Η  

απουσία δημοσιονομικών προοπτικών θα είχε στην πραγματικότητα πολύ μεγάλο 

κόστος, μεγαλύτερο από αυτό της αποτυχίας μιας απλής πολιτικής συμφωνίας. Η μη 

έγκαιρη ψήφιση ενός πολυετούς προϋπολογισμού θα οδηγούσε με βεβαιότητα στην 

αδυναμία εφαρμογής των πολυετών προγραμμάτων, γεγονός το οποίο με τη σειρά 

του θα επηρέαζε τους αποδέκτες των κοινοτικών κονδυλίων, όπως για παράδειγμα 

τις λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες που έχουν ανάγκη από αυτές τις πιστώσεις για 

τον εκσυγχρονισμό τους. 

 

3.2.ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ 1η,2η,3η,4η, ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 Οι διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007- 2013 

ξεκίνησαν την άνοιξη του 2004 κατά την διάρκεια της Ιρλανδικής προεδρίας και 

ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2005 κατά τη Βρετανική προεδρία, έχοντας 

απασχολήσει συνολικά τέσσερεις προεδρίες του Ευρωπαϊκού συμβουλίου. Εν όψη 

της επιτακτικής ανάγκης για μια συμφωνία επί των δημοσιονομικών προοπτικών, 

έστω και την τελευταία στιγμή, και παρά τις τεράστιες αποστάσεις στις μεταξύ τους 

θέσεις, τα 25 κράτη μέλη της Ένωσης κατάφεραν να συμφωνήσουν για τις 

προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Η απουσία δημοσιονομικών προοπτικών θα 

καθιστούσε πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν τα πολυετή προγράμματα, πράγμα που 

θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της υλοποίησης των επιδοτούμενων 

προγραμμάτων, στα κράτη μέλη.  

  

3.2.1.Η Ιρλανδική Προεδρία 

  

Κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας, το α' εξάμηνο του 2004, 

προσδιορίστηκε αρχικά το ύψος της επιθυμητής χρηματοδότησης του 

προϋπολογισμού το οποίο ανερχόταν στο 1,24% του Κοινοτικού ΑΕΕ. Καθορίστηκε 

επίσης και η δομή των δημοσιονομικών προοπτικών, που θα εκτείνονταν σε 5 

κατηγορίες, καθώς και η δημοσιονομική διαδικασία  και το σύστημα Ιδίων Πόρων. 

Τέλος, πριν την ολοκλήρωση της προεδρίας, έγινε αναφορά κατά τη διάρκεια των 

διεργασιών, τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στην αναθεώρηση των διαρθρωτικών 

και λοιπών πολιτικών. Δεδομένης όμως της περιορισμένης διάρκειας της κάθε 

προεδρίας, το έργο της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για τον πολυετή 

προϋπολογισμό 2007-2013 ανέλαβε η Ολλανδία. 
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3.2.2.Η Ολλανδική Προεδρία 

 

Με την ανάληψη της προεδρίας τον Ιούλιο του 2004, η Ολλανδική Προεδρία 

κλήθηκε ουσιαστικά να συνεχίσει τις εργασίες που ξεκίνησαν επί Ιρλανδικής 

Προεδρίας. Εφαρμόζοντας μια καινοτόμο προσέγγιση, η Ολλανδική Προεδρία 

επεδίωξε να συνθέσει τις θέσεις των κρατών μελών σε «δομικά στοιχεία» (building 

blocks). Στόχος αυτής της στρατηγικής ήταν η εξεύρεση μιας συγκεκριμένης 

διαπραγματευτικής δομής και η διευκόλυνση του εντοπισμού εκείνων των 

θεματικών περιοχών για τις οποίες θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί κοινή συναίνεση. 

Η μέθοδος αυτή συνίσταται σε αυτοτελή συζήτηση κάθε κατηγορίας 

προϋπολογισμού. Κάθε building block περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία από τις 

προτάσεις της Επιτροπής, καθώς και τις αντίστοιχες θέσεις των νέων χωρών μελών, 

ενδεχόμενες προτάσεις για νέες πολιτικές και δράσεις, τα στοιχεία συμφωνίας και 

διαφωνίας, καθώς και εκτίμηση των επιμέρους δαπανών. (Λιαργκόβας, 2007: 149) 

Η μεθοδολογία αυτή, είχε σκοπό να επικεντρώσει τη διαπραγμάτευση στις 

επιμέρους πολιτικές και στα ποσά πόρων που απαιτούνται για αυτές, και δεν εξέταζε 

τον δημοσιονομικό φάκελο στο σύνολό του. Στόχος της ήταν να απαντήσει ποια 

στοιχεία από τις τρέχουσες πολιτικές χρήζουν διατήρησης (ή  και αύξησης) πόρων 

και ποια όχι. Δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό building blocks ανά γραμμή (η 

κάθε γραμμή αντιστοιχούσε σε υποκατηγορία του προϋπολογισμού) και κάθε κράτος 

μέλος είχε τη δυνατότητα να επιλέξει, εκείνο το building block που το 

αντιπροσώπευε καλύτερα. Υποστηρικτές της πρότασης αυτής ήταν οι καθαρά 

συνεισφέρουσες χώρες στον κοινοτικό προϋπολογισμό, και ιδιαίτερα η Σουηδία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο, στοχεύοντας μέσω του τρόπου αυτού, σε περικοπές ανά 

κεφάλαιο. Από την άλλη πλευρά, αντίθετες στη μέθοδο αυτή παρουσιάστηκαν οι 

περισσότερες από τις χώρες συνοχής, και συγκεκριμένα η Ελλάδα, η Ιταλία και η 

Πορτογαλία, καθώς και η Επιτροπή, που  υποστήριζαν την ολοκληρωμένη 

προσέγγιση. Τελικά, και παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, η προσέγγιση των building 

blocks έγινε αποδεκτή επί της αρχής από όλα τα κράτη μέλη,  με την προϋπόθεση 

ότι δεν θα υπονομευόταν η συνεκτικότητα και η σφαιρικότητα της διαπραγμάτευσης 

που διασφαλιζόταν από τις προτάσεις της Επιτροπής. Άξια αναφοράς είναι η 

πρωτοβουλία των «τριών» κρατών μελών της συνοχής (Ελλάδα, Ισπανία, 

Πορτογαλία) συν των «δέκα» (τα νέα κράτη μέλη), να στηρίξουν την πολιτική 

συνοχής σε επίπεδο αρχών παραμερίζοντας θεμελιώδης διαφορές με τις υπάρχουσες 
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προτάσεις, βοηθώντας έτσι στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. 

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι σ αυτό το πρώιμο στάδιο της διαπραγματευτικής 

διαδικασίας, η ολλανδική προεδρία είχε να αντιμετωπίσει ουκ ολίγες διαφορετικές 

απόψεις και θέσεις κρατών μελών. Συγκεκριμένα, με εστία διαφωνίας την πολιτική 

συνοχής, διαμορφώθηκαν πέντε διαφορετικές ομάδες κρατών μελών, οι θέσεις των 

οποίων κυμαίνονταν από τη γενική αποδοχή των θέσεων της Επιτροπής (δομικό 

Στοιχείο Α) έως και την επί της αρχής απόρριψη του προϋπολογισμού (Δομικό 

Στοιχείο Ε).  

 

3.2.2.Η Προεδρία του Λουξεμβούργου 

  

Ο βασικός στόχος της Προεδρίας του Λουξεμβούργου ήταν η ολοκλήρωση 

των διαπραγματεύσεων κι η επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας έως τα μέσα του 

2005. Βλέποντας την προσέγγιση των «δομικών στοιχείων» να μην αποδίδει 

αποφάσισε να αλλάξει διαπραγματευτική τακτική και να ακολουθήσει αυτή του 

«διαπραγματευτικού κουτιού» (negotiating box), καταρτίζοντας για τον σκοπό αυτό 

ένα πλαίσιο το οποίο περιελάβανε τα κύρια ζητήματα και τις εναλλακτικές 

προτάσεις που είχαν προκύψει από την μεθοδολογία των «δομικών στοιχείων». Το 

καθήκον της Προεδρίας όσον αφορά αυτή την διαδικασία ήταν να συμπληρώσει τα 

κενά που υπήρχαν ανάλογα με τις προτάσεις των κρατών μελών με τελικό σκοπό την 

δημιουργία ενός πλήρους σχεδίου συμφωνίας το οποίο θα κατέθετε στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο του Ιουνίου 2005. Για τον σκοπό αυτό προέβη σε καταγραφή εκ νέου 

των Εθνικών θέσεων σε σχέση με τα σημαντικότερα ζητήματα του συνόλου των 

δημοσιονομικών προοπτικών χωρίς όμως να παρατηρείται κάποια  ουσιαστική 

μεταβολή στις θέσεις των κρατών μελών. Το σημαντικότερο βήμα προς την επίτευξη 

μιας συμφωνίας έγινε με την δημοσιοποίηση του πρώτου διαπραγματευτικού 

κουτιού το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση των διαπραγματεύσεων που 

ακολούθησαν. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν πέντε αναθεωρημένες εκδόσεις του 

διαπραγματευτικού αυτού κουτιού, κάθε μία πιο εξειδικευμένη από την 

προηγούμενη, με την τελευταία να αποτελεί την ύστατη συμβιβαστική πρόταση της 

Προεδρίας. Παρά τις επίπονες διαπραγματεύσεις, υπήρξε αποτυχία συμφωνίας στη 

διάρκεια της Προεδρίας, καθώς τα κράτη μέλη ήταν διαιρεμένα στο ζήτημα των 

δημοσιονομικών πρακτικών. Το βασικότερο σημείο της αντιπαράθεσής τους 

αφορούσε το μέλλον των Βρετανικών επιστροφών. Η χώρα που πρωτοστάτησε στο 

ζήτημα τις κατάργησης τους ήταν η Γαλλία και υποστηρικτές της ιδέας αυτής ήταν 
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τα νέα κράτη μέλη. Με μείζον ζήτημα αυτό των Βρετανικών αποζημιώσεων η τελική 

συμβιβαστική πρόταση της προεδρίας, καταψηφίστηκε από την Βρετανία, την 

Ολλανδία, την Σουηδία, την Ισπανία και την Φιλανδία, με την Δανία και την Ιταλία 

να απέχουν. Παρά τις αρνητικές εξελίξεις αναφορικά με την δυνατότητα επίτευξης 

μιας συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών, η Προεδρία του Λουξεμβούργου 

κατάφερε να θέσει τις βάσεις για την επίτευξη μιας συμφωνίας επί των 

δημοσιονομικών προοπτικών. Επιγραμματικά, η συμφωνία αυτή θα αφορούσε ένα 

ανώτατο όριο πληρωμών μεταξύ 1.056% και 1.06% του ΑΕΕ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 27.   

 

3.2.3.Η Προεδρία του ΗΒ 

 

 Τον κύκλο των διαπραγματεύσεων για την συμφωνία επί των 

δημοσιονομικών προοπτικών 2007 – 2013 κλήθηκε να ολοκληρώσει η Προεδρία του 

Ηνωμένου Βασιλείου καθώς ελλείψει χρόνου έπρεπε να καταλήξει σε μία 

συμφωνία. Το έργο της ήταν ιδιαίτερα δύσκολο κυρίως λόγω του ότι ένα από τα 

μεγαλύτερα αγκάθια στις συζητήσεις ήταν το ζήτημα της Βρετανικής επιστροφής, 

αλλά και λόγω του ότι καλούνταν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στους 

καθαρούς συνεισφορείς και στις χώρες συνοχής. Τέλος, σημαντικό αδιέξοδο το 

οποίο έπρεπε η Βρετανική Προεδρία να επιλύσει αφορούσε τη δομή του 

προϋπολογισμού και την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), και 

ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο θα συνέδεε τον περιορισμό του διορθωτικού 

μηχανισμού με την αναθεώρηση της ΚΑΠ.  

 Γίνεται κατανοητό ότι τα θέματα που καλούταν να επιλύσει η Βρετανική 

Κυβέρνηση ήταν τόσο σημαντικά όσο και δυσεπίλυτα. Για τον λόγο αυτό στο πρώτο 

μισό της θητείας της επικεντρώθηκε σε διμερείς συναντήσεις με τους εκπροσώπους 

των κρατών μελών με στόχο να εντοπίσει τα ευαίσθητα ζητήματα για κάθε κράτος 

μέλος και τα εν δυνάμει σημεία σύγκλησης. Οι συζητήσεις για το μέλλον των 

δημοσιονομικών προοπτικών αναζωπυρώθηκαν, τον Οκτώβριο του 2005, κατόπιν 

επιστολής που περιελάβανε πέντε προτάσεις για την επανέναρξη των 

διαπραγματεύσεων, του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους προέδρους 

του συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανταποκρινόμενη σ’ αυτήν την 

κίνηση η Βρετανική Προεδρία εστίασε σε τρία δημοσιονομικά ζητήματα. Το πρώτο 

αφορούσε τη δομή των δαπανών του κοινοτικού προϋπολογισμού με ιδιαίτερη βάση 

στη δέσμευση (earmarking) κονδυλίων της συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης 

για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, το δεύτερο αφορούσε τον 
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εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα τον καθορισμό ενός 

χρονοδιαγράμματος αναθεώρησης και το τελευταίο ασχολούταν με την δομή των 

ιδίων πόρων. 

 

 

3.3.ΘΕΣΕΙΣ Κ-Μ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

3.3.1.Ελλάδα 

 

Η ευρύτερη στρατηγική της Ελλάδας βασίστηκε στη δημιουργία συνασπισμού κρατών 

υπέρ της πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία η συνεισφορά στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ υπολογιζόταν στο 1,24% του κοινοτικού ΑΕΠ. (Κουμουτσάκος, 2005, Ενημέρωση των 

Διπλωματικών Συντακτών, http://www.mfa.gr//arheio-epikairotitas.html)  

Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε μια σειρά συναντήσεων με πρωτοβουλία των Υφυπουργών 

Εξωτερικών Ελλάδας και Πορτογαλίας το φθινόπωρο του 2004. Οι συναντήσεις έγιναν άμεσα 

τριμερείς με την συμμετοχή της Ισπανίας. Η κοινή διαπραγματευτική γραμμή των τριών 

μεσογειακών κρατών στην οποία βασίστηκε και η συνεργασία με τα δέκα νέα κ-μ, στηρίχτηκε 

στην «επάρκεια των χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ και τη 

δίκαιη κατανομή των οφελών και του κόστους της διεύρυνσης μεταξύ των κ-μ».
1
 (Βαληνάκης, 

ΑΥΓΗ της Κυριακής, 2005, http://www.mfa.gr//arheio-epikairotitas.html) 

Οι ελληνικές θέσεις συγκριμένα, σύμφωνα με την παρουσίαση του ΥΦΥΠΕΞ κ.  Ι. 

Βαληνάκη στην συνάντηση με την αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική Επίτροπο κ. D. 

Hubner στις Βρυξέλλες, ορίζονταν ως εξής: 

- Στήριξη της πρότασης της Επιτροπής για τις δημοσιονομικές προοπτικές που για την 

Ελλάδα αποτελεί το ελάχιστο αποδεκτό όριο.  

(Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή προτείνει ως οροφή δαπανών το 1,24% του Κοινοτικού ΑΕΠ 

και 33% των συνολικών δαπανών για κάλυψη της πολιτικής συνοχής για την οποία η χώρα μας 

έχει έντονο ενδιαφέρον). 

-Δίκαιη κατανομή του δημοσιονομικού βάρους της διεύρυνσης μεταξύ όλων των κρατών-

μελών. 

-Συνέχιση, τουλάχιστον με την ίδια ένταση, της πολιτικής συνοχής. 

-Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας επί του θέματος, ει δυνατόν, έως τον Ιούνιο του τρέχοντος 

έτους. 

                                                 
1
 Συνέντευξη Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιάννη Βαληνάκη στην εφημερίδα ΑΥΓΗ της Κυριακής και στην 

δημοσιογράφο κα Χριστίνα Παυλίδου (2005-4-24) http://www.mfa.gr//arheio-epikairotitas.html, (πρόσβαση 

5/11/12) σελ.2 

http://www.mfa.gr/arheio-epikairotitas.html
http://www.mfa.gr/arheio-epikairotitas.html
http://www.mfa.gr/arheio-epikairotitas.html
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3.3.2.Αυστρία 

 

Η ουσιαστικότερη παρέμβαση της Αυστρίας στην διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων του προϋπολογισμού ήταν αυτή που τασσόταν υπέρ της 

δημιουργίας ενός ειδικού προγράμματος για τις διασυνοριακές περιοχές μεταξύ 

παλαιών και νέων κρατών μελών. Το ζήτημα αυτό αποτέλεσε την κυριότερη 

διεκδίκησή της και μολονότι ανήκει στους καθαρούς συνεισφορείς δεν συμμετείχε 

ενεργά στην προσπάθεια μείωσης των δαπανών του προϋπολογισμού.  

 

3.3.3.Ιταλία 

 

Η Ιταλία αποτελεί παραδοσιακά, αλλά και για την χρονική περίοδο 2007-2013, 

έναν καθαρό συνεισφορέα. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και έναν από τους 

μεγαλύτερους λήπτες ποσών για την κατηγορία της Συνοχής. Κατά την διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2007-2013 τάχθηκε υπέρ 

της κατάργησης της χρήσης της εθνικής ευημερίας για την κατανομή των ποσών. 

Υποστήριξε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης της 

Μεταναστευτικής πολιτικής, του Διασυνοριακού ελέγχου και της μάχης εναντίον της 

τρομοκρατίας. Τέλος τάχθηκε  υπέρ της οριστικής κατάργησης του διορθωτικού 

μηχανισμού (rebates) υπέρ του  Ηνωμένου Βασιλείου ή έστω της αντικατάστασής 

του από ένα γενικευμένο σύστημα διορθώσεων.  

 

3.3.4.Φινλανδία 

 

Υποστήριξε την μείωση των δαπανών στην Γεωργία (Κοινή Αγροτική 

Πολιτική) δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτομίας με την δημιουργία νέων 

θέσεων απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό πρότεινε  την αύξηση των πόρων, που 

προορίζονταν για την διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής, κατά 20% σε 

σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής. Ενδιαφέρθηκε επίσης για την συνέχιση της 

περιφερειακής χρηματοδότησης στις αραιοκατοικημένες περιοχές στα βόρεια και 

ανατολικά καθώς και για την Πολιτική Γειτονίας, την Δικαιοσύνη και τις 

Εσωτερικές υποθέσεις. Παραδοσιακά τάσσεται υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας 

και της απλούστευσης των διαδικασιών. Τέλος ο κυριότερος στόχος της Φινλανδίας 

διαχρονικά είναι η πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο και όχι σε επίπεδο κρατών 

μελών. 
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3.3.5.Δανία 

 

Η Δανία αποτελεί και αυτή έναν από τους καθαρούς συνεισφορείς στον 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά στα πλαίσια των 

διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό 2007-2013 παραδέχτηκε ότι το όριο του 

1% που επιδιώκουν οι "6" ήταν εξωπραγματικό δεδομένης της οικονομικής 

κατάστασης που επικρατούσε στην Ένωση. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο 

δεν υπέγραψε την κοινή επιστολή. Στις προτεραιότητές της ήταν τα θέματα της 

Λισαβόνας-κυρίως Έρευνα και Εκπαίδευση. Τάχθηκε υπέρ της μείωσης των 

δαπανών για την Γεωργία από το 0,42% του ΑΕΠ στο 0,34% έως το 2013 και 

υποστήριξε την αύξηση στην χρηματοδότηση της Ασφάλειας, της Μετανάστευσης 

και της Πολιτικής ασύλου. 

 

 

3.3.6.Βέλγιο 

 

Σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής η ετήσια συνεισφορά του Βελγίου 

θα αυξανόταν κατά 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε δύο χρόνια, κάτι που θα 

οδηγούσε σε έναν ελλειμματικό κρατικό προϋπολογισμό Λογικό ήταν λοιπόν να 

αντιταχθεί σε μία συνολική αύξηση των δαπανών. Από την άλλη πλευρά υποστήριξε 

την διοχέτευση περισσότερων πόρων στην Ασφάλεια και στην Μεταναστευτική 

πολιτική. Τέλος όσον αφορά στην διαπραγματευτική μέθοδο των δομικών στοιχείων 

(building blocks) που πρότεινε η Ολλανδική Προεδρία το Βέλγιο τάχθηκε ενάντια.   

 

3.3.7.Ολλανδία 

 

Παρόλο που η Ολλανδία ανήκει στους καθαρούς συνεισφορείς του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούσε από την πρώτη στιγμή ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να πηγαίνει στις φτωχότερες 

χώρες και ότι είναι απαράδεκτο τα παλαιά κράτη μέλη να απορροφούν τους μισούς 

πόρους. 

 

3.3.8.Λουξεμβούργο  

 

Το Λουξεμβούργο αποτελεί και αυτό έναν από τους μεγαλύτερους καθαρούς 
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συνεισφορείς με το μεγαλύτερο πρόβλημά του να εστιάζεται στην γεωργία η οποία 

δεν παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο 

αντιτάχθηκε στις προτάσεις για μείωση των δαπανών στην γεωργία. Ταυτόχρονα 

υποστήριξε την διοχέτευση περισσότερων πόρων στον τομέα της Ασφάλειας και της 

Πολιτικής μετανάστευσης. 

 

3.3.9.Ιρλανδία 

 

Οι στόχοι της Ιρλανδίας ήταν αφενός η διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης 

της Ένωσης  και αφετέρου η ενίσχυση του κοινοτικού πνεύματος. Βασικές 

προτεραιότητες αποτέλεσαν η Ανάπτυξη και η Ανταγωνιστικότητα. Τομείς που 

αποτελούν και βασικές συνιστώσες της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Προκειμένου 

να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη απαιτούνταν ένα όριο ιδίων πόρων  

οπωσδήποτε πάνω από το 1,5% κάτι το οποίο ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα υποστήριζε 

η Ιρλανδία. 

 

3.3.10.Ισπανία 

 

Στα θέματα που αφορούν την ίδια βασικός στόχος της Ισπανίας ήταν η 

λειτουργία ενός μηχανισμού phase out για το Ταμείο Συνοχής. Επίσημη θέση πήρε 

επίσης στο θέμα του διορθωτικού μηχανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς ήταν 

μια από τις χώρες που υποστήριζε θερμά την κατάργηση του, με την λογική ότι τα 

σημερινά δεδομένα για το επίπεδο ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου απέχουν 

πολύ από αυτά του παρελθόντος, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόταν κάτω από το 

75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

3.3.11.Πορτογαλία 

 

Η Πορτογαλία διαφωνούσε με την πρόταση κάποιων κρατών μελών για 

σύνδεση της συνοχής με την ανταγωνιστικότητα με την λογική ότι διαφορετικοί 

στόχοι πρέπει να χρηματοδοτούνται από διαφορετικούς πόρους. Ζήτησε επίσης την 

επανεξέταση της οροφής των Βρυξελλών για τις δαπάνες της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής. Τέλος αποτέλεσε και η ίδια μέλος της ομάδας των χωρών που 

υποστήριζαν την κατάργηση του διορθωτικού μηχανισμού υπέρ του Ηνωμένου 

Βασιλείου. 
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3.3.12.Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Οι βασικές προτεραιότητες του Ηνωμένου Βασιλείου ενόψει του πολυετούς 

προϋπολογισμού της Ένωσης αποτυπώνονται εν μέρη στις προτεραιότητες που 

παρουσίασε ως προεδρεύουσα χώρα το δεύτερο εξάμηνο του 2005. Με εξαίρεση το 

θέμα των επιστροφών που το αφορούσε άμεσα δεν υιοθέτησε αμετάβλητη στάση σε 

κάποιο άλλο θέμα, παρά στόχευσε στην επίτευξη μίας συνολικής τελικής συμφωνίας 

μεταξύ των κρατών μελών με αντικείμενο τον πολυετή προϋπολογισμό για την 

χρονική περίοδο 2007-2013. Με οδηγό την στρατηγική της Λισαβόνας πρότεινε ένα 

νέο πλαίσιο Περιφερειακής Πολιτικής που όμως για πολλά κράτη μέλη ήταν ασαφής 

και γενικευμένος. Τέλος αναφορικά με το ύψος των ιδίων πόρων στήριξε το ανώτατο 

όριο του 1% του κοινοτικού ΑΕΠ. 

 

3.3.13.Κύπρος 

 

Η Κύπρος, όπως και όλα τα νέα κράτη μέλη που ακολουθούν, υποστήριξε την 

σημασία της γενικότερης ευελιξίας στην εφαρμογή της οροφής του 4% του ΑΕΠ 

στην χρηματοδότηση του προγράμματος Συνοχής. Κύριο μέλημά της ήταν η ισότιμη 

μεταχείριση των μικρών νησιωτικών κρατών με τα υπερπόντια εδάφη ως προς τις 

χρηματοδοτήσεις από την πολιτική Συνοχής.  

 

3.3.14.Μάλτα 

 

Η Μάλτα είχε ταυτόσημη άποψη με την Κύπρο ως προς το ότι και τα δύο 

νησιά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως νησιωτικά κράτη. Επιδίωκε επίσης την 

βελτίωση της χρηματοδότησης στους τομείς ενέργειας και μεταφορών. 

 

3.3.15.Σλοβενία 

 

Η Σλοβενία παρουσιάστηκε σύμφωνη με τις προτάσεις της Επιτροπής 

θέτοντας όμως ως ανώτατο όριο δαπανών στο 1,14% του ΑΕΕ. Προτεραιότητα της 

ήταν η αλληλεγγύη που μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης Πολιτικής 

Συνοχής. 

 

3.3.16.Σλοβακία 

 

Επιδίωξή της ήταν η επανεξέταση των γεωργικών δαπανών με σκοπό την 
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περαιτέρω μείωση των άμεσων ενισχύσεων και την έμφαση στην ποιότητα και 

ασφάλεια τροφίμων. 

 

3.3.17.Τσεχία 

 

Υπέρ της μείωσης των δαπανών για την Συνοχή όχι όμως σε βάρος της 

ανάπτυξης της υπαίθρου τάχθηκε η Τσεχία. Στήριξε επίσης την απλούστευση του 

υπάρχοντος συστήματος καθώς και την κατάργηση του συστήματος των 

διορθώσεων. 

 

3.3.18.Ουγγαρία 

 

Η Ουγγαρία υποστήριξε σθεναρά το 1,24% του κοινοτικού ΑΕΕ. Όπως και τα 

υπόλοιπα νέα κράτη μέλη ήταν υπέρ της ευέλικτης χρήσης της οροφής του 4% του 

ΑΕΠ στην χρηματοδότηση του προγράμματος Συνοχής. Τέλος ήταν ενάντια στην 

συνέχιση του καθεστώτος των Βρετανικών επιστροφών καθώς θα της κόστιζαν 800 

περίπου εκατομμύρια ευρώ. 

 

3.3.19.Πολωνία 

 

Κύριο μέλημά της ήταν η ισορροπημένη ανάπτυξη των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις παρακείμενες προς αυτήν νότιες και ανατολικές 

περιοχές. 

 

3.3.20.Εσθονία 

 

Ήταν μία εκ των τριών Βαλτικών χωρών που συνυπέγραψαν μία δήλωση στην 

οποία εκφραζόταν ο προβληματισμός για την τοποθέτηση της οροφής του 4% του 

ΑΕΠ στην χρηματοδότηση του προγράμματος Συνοχής. Υποστήριξε επίσης την 

πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τις δαπάνες, χωρίς όμως να είναι και αρνητική 

στην μείωση της χρηματοδότησης στο 1%. Σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα της 

γεωργίας ήταν υπέρ της μείωσης τους αφού υποστήριζε ότι η υπάρχουσα ΚΑΠ 

εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα.  

 

3.3.21.Λιθουανία 
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Η Λιθουανία υποστήριζε και αυτή τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

τόνιζε την ανάγκη γεφύρωσης του τεχνολογικού χάσματος και την σημασία του 

networking. Τέλος εξέφρασε και αυτή τον προβληματισμό της για την οροφή του 

4% μαζί με τις άλλες δυο χώρες της Βαλτικής. 

 

3.3.22.Λετονία 

 

Πέραν του προβληματισμού της για την  οροφή του 4% δεν υπερασπίστηκε 

θερμά κάποια άλλη πρόταση για κάποια από τις κατηγορίες του υπό συζήτηση 

κοινοτικού προϋπολογισμού 

(Λιαργκόβας, 2007: 132-142) 

 

3.3.23. CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) 

 

Η διάσκεψη των παράκτιων περιοχών στην διάρκεια των ανωτέρω 

διαπραγματεύσεων στήριζε την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις 

δημοσιονομικές προοπτικές, θεωρώντας την ως την ελάχιστη ικανοποιητική. 

Στήριζε επίσης τη διατήρηση του ορίου πληρωμών στο 1.26% του κοινοτικού ΑΕΠ. 

Επί του συνόλου των τοποθετήσεών της, μπορεί κανείς να πει ότι στηρίζει τα νέα 

κράτη μέλη αλλά και τις ανεπτυγμένες περιφέρειες, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 

ζητήματα συνοχής. (Λιαργκόβας, 2007:141) 

 

 

 

3.4. ΣΥΝΟΨΗ  

  

Από τις συμπεριφορές των κρατών μελών καθώς και των ευρωπαϊκών 

οργανισμών κατά την παραπάνω τετραετή διαδικασία λήψης της απόφασης για την 

κατάρτιση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, δεν παρατηρήθηκε κάποια μη 

ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Φαίνεται οι αρχές του κλασσικού 

μοντέλου λήψης αποφάσεων να ικανοποιούνται με την εξής προσθήκη: οι στόχοι και 

οι αξίες που προκύπτουν για τους συμμετέχοντες στην λήψη της απόφασης δεν είναι 

μοναδικοί. Επομένως ακόμα και αν έχουμε την λήψη μιας ορθολογικής απόφασης, 

δεν μπορεί να υπάρξει μια και μοναδική απόφαση που θα μεγιστοποιήσει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι στόχοι και οι αξίες πρέπει να κατηγοριοποιηθούν (όπως 

και συνέβη) και η επιλογή να γίνει με βάση ποια επιλογή θα πετύχει τον καλύτερο 
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συνδυασμό αξιών συνολικά. (Κουσκουβέλης, 2007: 286). 

Το μέγεθος και η διάρθρωση του κοινοτικού προϋπολογισμού, αντανακλά την 

ύπαρξη πολιτικών αποζημιώσεων ή διευθετήσεων, οι οποίες ενεργοποιούνται στα 

πλαίσια συνολικών συμφωνιών προκειμένου να ικανοποιήσουν όσες κυβερνήσεις 

εκτιμούν ότι το συνολικό ισοζύγιο της ολοκλήρωσης θα είναι γι’ αυτές αρνητικό.  

Με μία πρώτη ματιά διαφαίνεται ότι οι εθνικές κυβερνήσεις διαθέτουν τον 

αποκλειστικό έλεγχο του πρώτου επιπέδου λήψης αποφάσεων, αυτή των 

δημοσιονομικών προοπτικών. Παρόλο που για την ενεργοποίηση και την 

αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων, σε μακροχρόνια βάση, απαιτείται η 

ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου αλλά και η επικύρωση από τα κράτη μέλη με 

βάση τους εθνικούς συνταγματικούς κανόνες ( Άρθρο 269 της Συνθήκης ), στην 

πράξη όλες οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την διαμόρφωση των εσόδων της 

Κοινότητας, παρατηρείται να λαμβάνονται στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου. Υπό αυτή την οπτική γωνία, η διαμόρφωση των βασικών παραμέτρων 

του Κοινοτικού Προϋπολογισμού για το 2007-2013, δεν είναι παρά το αποτέλεσμα 

μιας διαδικασίας διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων, όπου οι αποφάσεις 

λαμβάνονται  με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των σαφώς οριζόμενων 

εθνικών συμφερόντων. (Λιαργκόβας, 2007: 69) 

Εάν αντιθέτως επεκτείνουμε την ανάλυση σε όλο το «πρώτο επίπεδο», η ιδέα 

της απόλυτης κυριαρχίας των εθνικών κυβερνήσεων χάνει την βαρύτητά της. 

Πρώτον γιατί η κατάρτιση των προτάσεων για την διαμόρφωση των εσόδων και των 

εξόδων της ευρωπαϊκής ένωσης είναι κατά κύριο λόγω έργο της Επιτροπής. 

Δεύτερον διότι  κατά την σύνταξη του δημοσιονομικού προγράμματος δράσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούνται ορισμένα ευνοϊκά δεδομένα τα οποία η 

Επιτροπή εκμεταλλεύεται και διαμορφώνει προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ 

τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των επιμέρους εθνικών διεκδικήσεων. Προτάσεις 

όμως δεν υιοθετούνται, καθώς υπάρχει η τάση οι διαπραγματεύσεις να υλοποιούνται 

με το βλέμμα στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή.  

Τα κράτη μέλη, ιδίως τα παλαιότερα, αντιμετωπίζουν συνήθως τις 

διαπραγματεύσεις σαν ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, καθώς θεωρούν ότι από 

οποιαδήποτε μεταβολή είτε στη δομή του προϋπολογισμού, είτε στο μέγεθός του, 

για κάποιο κράτος μέλος (ή κάποια κράτη μέλη) θα επιφέρει κέρδος αλλά 

υποχρεωτικά για κάποιο άλλο θα έχει απώλειες. Για τον λόγο αυτό αποφεύγουν να 

επιζητούν μεγάλες και σημαντικές μεταβολές, καθώς δεν θέλουν να είναι στη θέση 

του κράτους μέλους που θα έχει τις απώλειες. Κλασσικό παράδειγμα τις κατάστασης 
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αυτής αποτελεί η στάση της Μεγάλης Βρετανίας απέναντι στην αναθεώρηση της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και αντίστοιχα η στάση της Γαλλίας στο θέμα της 

μείωσης των βρετανικών επιστροφών. Και οι δύο χώρες πρωτοστατούν στις 

διεκδικήσεις για τα θέματα ενδιαφερόντων τους, όταν όμως έρχεται η στιγμή να 

διαπραγματευτούν  για τα θέματα αυτά (και άρα να κινδυνεύσουν να έχουν και 

απώλειες) , οι μεν  Άγγλοι αποδέχονται, με απροθυμία βέβαια, τη συνέχιση της 

υπάρχουσας Αγροτικής Πολιτικής οι δε Γάλλοι παρατείνουν το καθεστώς των 

βρετανικών επιστροφών, υποσχόμενοι και οι δύο πως την επόμενη φορά θα 

επιδιώξουν δραστικότερες αλλαγές στον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό  
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4ο Κεφάλαιο: Δημοσιονομική Περίοδος (2014-2020) 

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Ο προϋπολογισμός για το ΠΔΠ της χρονικής περιόδου 2014-2020 αποτελεί 

τον πρώτο προϋπολογισμό που σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιονομική 

περίοδο είναι μειωμένος, και αυτό λόγω της οικονομικής κρίσης που από το 2008 

έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στις Ευρωπαϊκές χώρες. Το συρρικνωμένο μέγεθός 

του όμως δεν τον εμπόδισε να έχει και κάποιες καινοτομίες σε κομβικής σημασίας 

τομείς, όπως η Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής. Συγκεκριμένα, παρόλο 

που οι δύο αυτοί τομείς εξακολουθούν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του 

προϋπολογισμού, στο νέο ΠΔΠ, έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις, προκειμένου 

να χρηματοδοτηθεί ο τομέας της «Ανάπτυξης και Εργασίας». Η απόφαση αυτή 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας τάσης που υπάρχει στις στοχεύσεις 

αρκετών κρατών μελών της Ένωσης, να ενισχυθούν περισσότερο οι τομείς της 

Ανάπτυξης, της Έρευνας και Τεχνολογίας και της Απασχόλησης.  

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ανανεωτικής διάθεσης των κρατών μελών στα 

πλαίσια του πολυετούς προϋπολογισμού αποτελεί το αυξανόμενο ποσοστό των 

εισροών που δεσμεύονται εξ αρχής για συγκεκριμένες πολιτικές, γεγονός το οποίο 

ενισχύει την μεταστροφή από έναν προϋπολογισμό αναδιανεμητικού χαρακτήρα σε 

έναν διοικητικό προϋπολογισμό. (governance budget). Τέλος, στον νέο αυτό πολυετή 

προϋπολογισμό καινοτομίες παρατηρούνται πρώτον με την εισαγωγή εναλλακτικών 

μέσων χρηματοδότησης, δεύτερον με τον νέο ενισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων και τρίτον με την δυνατότητα της ευέλικτης χρήσης των 

αδιάθετων πόρων  σε άλλες πολιτικές. 

Οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 που 

αρχικά τον Νοέμβριο του 2012, στην πρώτη τους προσπάθεια για επίτευξη μιας 

συμφωνίας, είχαν φτάσει σε αδιέξοδο, συνεχίστηκαν εκ νέου στην έκτακτη σύσκεψη 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2013. Μετά από 26 ώρες 

σκληρών διαπραγματεύσεων οι αρχηγοί των κρατών μελών κατέληξαν σε μια 

πολιτική συμφωνία σχετικά με τα ανώτατα όρια των δαπανών της ΕΕ 28 για το 

2014-2020. Τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων από τη μία, και την έντονη 

επιθυμία των κρατών μελών για συμφωνία από την άλλη καταμαρτυρά το γεγονός 

ότι με την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Herman Van Rompuy, ανακοίνωσε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι 
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η συμφωνία επιτευχθεί και το νέο ΠΔΠ το οποίο συμφωνήθηκε άξιζε την αναμονή. 

Βέβαια εκ των υστέρων ήρθε να παραδεχτεί πως το νέο ΠΔΠ δεν αποτελεί τον 

ιδανικό προϋπολογισμό για κανένα κράτος μέλος, αντίθετα όμως παρέχει κάποια 

ελάχιστα προνόμια για το κάθε ένα. 

 

Το εν λόγω δημοσιονομικό πλαίσιο κατάφερε να ικανοποιήσει τόσο τους 

«Φίλους της Συνοχής» όσο και τους «Φίλους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής» , 

αφού το ύψος των δαπανών και για τους δύο τομείς επανήλθε στο ύψος που 

βρισκόταν πριν την περικοπή του στην Σύνοδο του Νοεμβρίου. Από την άλλη 

πλευρά όμως, προκάλεσε απογοήτευση τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 

σε όλους όσους υπερασπίζονταν και επιδίωκαν έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό που 

θα οδηγούσε στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 

εργασίας και κατ’ επέκταση σε μία ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. (WP2-

2012_KollingSerranο_The MFF 2014-2020 from a Spanish Perspective)  

 

4.2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

 

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αποτελούν παραδοσιακά ένα από τα μεγαλύτερα διαπραγματευτικά αγκάθια στην 

ατζέντα της Ένωσης πόσο μάλλον σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, που οι μεν 

καθαροί συνεισφορείς πιέζουν για περικοπές δαπανών και οι δε αμιγώς ωφελούμενοι 

μάχονται κυριολεκτικά, όχι μόνο για να μην μειωθούν τα συνολικά επίπεδα δαπανών 

αλλά και για να μην αλλάξουν τα ποσοστά χρηματοδότησης του κάθε πυλώνα του 

προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα η κρίση του ευρώ, καθιστά πιο αναγκαία από ποτέ 

την έγκαιρη κατάρτιση ενός προϋπολογισμού που κύριος στόχος του θα είναι η 

ανάπτυξη. 

Επισήμως η έναρξη του σχεδιασμού του πολυετούς  δημοσιονομικού 

προγράμματος 2014-2020 ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2011 κατά τη διάρκεια της 

ουγγρικής προεδρίας, με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, “A budget for 

Europe 2020” το οποίο είχε αποδέκτες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Επιτροπή Οικονομικών θεμάτων και την Επιτροπή των Περιφερειών. Τα θεμέλια 

όμως για τον σχεδιασμό του πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπήκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Πολωνίας – το 

δεύτερο εξάμηνο του 2011-, όταν και προσδιορίστηκαν κάποιοι από τους κεντρικούς 

άξονες του προγράμματος. Οι άξονες αυτοί ήταν η «ευρωπαϊκή ενοποίηση ως 
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μοχλός ανάπτυξης», «μια ασφαλής Ευρώπη» και «μια Ευρώπη ανοικτή προς 

όλους». Ήδη όμως, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Τρίο, η Δανία και η Πολωνία 

είχαν ξεκινήσει από νωρίς τις μεταξύ τους συζητήσεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού 

του 18μηνου προγράμματός. Οι διαπραγματεύσεις απασχόλησαν ουσιαστικά 4 

διαδοχικές προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: της Πολωνίας, της Δανίας, της 

Κύπρου και την Ιρλανδική και ολοκληρώθηκαν μετά από δυόμισι χρόνια έντονων 

διεργασιών και συναντήσεων και μόνο κατόπιν συμφωνίας των τριών οργάνων της 

Ένωσης, του Συμβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι τεράστιες αποστάσεις στις θέσεις μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η 

έντονη επιμονή των κρατών που είναι καθαροί συνεισφορείς του προϋπολογισμού 

για μείωση των ορίων των δαπανών, οδήγησαν πολλές φορές σε ανησυχία και 

απαισιοδοξία σχετικά με την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων. (WP2-

2014_KollingSerranο_Analysis_agreement_MFF) Δεδομένων των χαρακτηριστικών 

της διαπραγματευτικής διαδικασίας, όπου ακόμα και ο πιο απρόθυμος  παίκτης 

καθορίζει τόσο το ρυθμό όσο και το τελικό αποτέλεσμα, ήταν σαφές ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες θα προωθήσουν και θα υπερασπιστούν σθεναρά τις δικές τους 

εθνικές προτεραιότητες. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία 

για ένα νέο ΠΔΠ και έναν νέο προϋπολογισμό, στο τέλος των συναντήσεων όλοι οι 

συμμετέχοντες έκαναν υποχωρήσεις και προέβησαν σε συμφωνίες. (WP2-

2012_KollingSerranο_The MFF 2014-2020 from a Spanish Perspective)  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, η πολωνική και η δανέζικη 

προεδρία, κατέβαλαν προσπάθειες  ώστε οι θέσεις των κρατών μελών να αρχίσουν 

να συγκλίνουν. Παρ’ όλα αυτά, τα κράτη μέλη παρέμειναν σε αντίθετα στρατόπεδα 

σε κομβικής σημασίας σημεία των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 

συζήτηση εξακολουθούσε να είναι εστιασμένη τόσο στο ύψος του συνολικού 

προϋπολογισμού του ΠΔΠ 2014-2020 όσο και στα καίρια θέματά της 

αναδιαμόρφωσης της ΚΑΠ και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Κατά την 

διαδικασία αυτή των συζητήσεων και των ζυμώσεων μπορεί κανείς να διακρίνει δυο 

ευρείες ομάδες που δημιουργήθηκαν βάση των απόψεων-θέσεων των κρατών 

μελών: τους Φίλους  της Πολιτικής Συνοχής και τους Φίλους της Ορθότερης 

Διαχείρισης των πόρων. (‘Friends of Cohesion Policy’ and ‘Friends of Better 

Spending’. ) Παρ’ όλο που και οι δυο ομάδες συμφωνούν ότι η ΕΕ θα πρέπει αρχικά 

να κατευθύνει τις προσπάθειες της στη λήψη μέτρων που θα είναι 

προσανατολισμένα στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την εργασία, η πρώτη 

ομάδα, εστιάζει στο γεγονός ότι για να υπάρχει επιτυχημένη υλοποίηση των μέτρων 
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προς τους δύο αυτούς τομείς (βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και εργασία) το ύψος 

του κοινοτικού προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό της 

πρόταση της ευρωπαϊκής επιτροπής. Θεωρούν το μέγεθος αυτό, ως το ελάχιστο 

δυνατό για την υλοποίηση του έργου. Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη ομάδα 

επιμένει στην ανάγκη περιορισμού των δημοσίων εξόδων της Ένωσης, και 

υποστηρίζει ότι το κλειδί για να επιτευχθεί επιπλέον ανάπτυξη είναι η ποιότητα των 

εξόδων. 

 

4.3. ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ 2η,3η,4η, ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

4.3.1. Η Προεδρία της Δανίας 

 

Το ουσιαστικό έργο όμως των διαπραγματεύσεων ξεκίνησε κατά  τη διάρκεια 

της προεδρίας της Δανίας, όταν στο τέλος του Ιουνίου 2012 τα κράτη μέλη της 

Ένωσης ψήφισαν το «Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Εργασία» (Compact for 

growth and jobs). Οι δύο ομάδες που διαμορφώθηκαν ήταν οι «φίλοι της πολιτικής 

συνοχής» και οι «φίλοι της ορθότερης διαχείρισης των πόρων».  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις  

29/5/2012, παρέμειναν οι διαφωνίες για το ανεστραμμένο δίχτυ ασφαλείας και τη 

νέα κατηγορία περιφερειών μετάβασης, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική 

εξέλιξη όσον αφορά στη σύγκλιση των άμεσων πληρωμών των αγροτών. 

Ασυμφωνία παρατηρήθηκε και στα θέματα των μακροοικονομικών προϋποθέσεων 

και του Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών.
2
 ( 3168

η 
Σύνοδος του 

Συμβουλίου, Γενικές Υποθέσεις, 2012: 7-8) 

Λίγους μήνες αργότερα, στις 24/07/2012, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου 

Γενικών Υποθέσεων, η Ευρωπαϊκή επιτροπή παρουσίασε την αναθεωρημένη 

πρότασή της ( το συνολικό ποσό για υποχρεώσεις πληρωμών να ανέρχεται στα 1.025 

τρισεκατομμύρια, αυξημένο κατά 5%) για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 

2014-2020, χωρίς όμως αυτό να προσεγγίζει ουσιαστικά τις επιθυμίες των κρατών 

μελών, αφού απείχε πολύ από το τελικό σχέδιο που ψηφίστηκε.  

Ολοκληρώνοντας τη θητεία της, η Προεδρία της Δανίας κατόπιν 

διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη εκπόνησε ένα έγγραφο  (Negotiating Box) το 

οποίο λειτούργησε ως το κύριο αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Το έγγραφο αυτό 

πραγματευόταν τα κεντρικά θέματα και τις επιλογές που αφορούσαν τις δαπάνες και 

                                                 
2
 3168

η 
Σύνοδος του Συμβουλίου, Γενικές Υποθέσεις, Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2012,σελ.7-8. 
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τις επιστροφές του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. Το  μότο των διαπραγματεύσεων 

καθώς και η φιλοσοφία της τριπλής προεδρίας στο σύνολό της ήταν πως τίποτα δεν 

έχει συμφωνηθεί πριν συμφωνηθούν όλα ("nothing is agreed, until everything is 

agreed¨). 

 

4.3.2. Η Κυπριακή Προεδρία 

 

Ενεργά τη σκυτάλη των διαπραγματεύσεων ανέλαβε με την έναρξη της 

προεδρίας της η Κύπρος. Η σημαντικότερη προτεραιότητα της Κυπριακής 

προεδρίας, ήταν αυτή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων γύρω από το 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα για τη χρονική περίοδο 2014-2020, 

δεδομένου ότι ο στόχος σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ήταν να επιτευχθεί μια 

συμφωνία έως τα τέλη του 2012. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 

και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας, ήταν ιδιαιτέρως σημαντικές, δεδομένου ότι 

χρειάζονταν άλλοι 12 έως 18 μήνες ώστε όλα τα επιμέρους Συμβούλια να 

επικυρώσουν τα νομοθετικά πλαίσια που θα αφορούν τη χρηματοδότηση των 

επιμέρους προγραμμάτων του πολυετούς προϋπολογισμού. 

Η πολιτική συμφωνία γύρω από τον προϋπολογισμό κάθε άλλο παρά μια 

εύκολη διαδικασία ήταν για την Κυπριακή Προεδρία, αφού πέραν των άλλων 

απρόοπτων εμποδίων ( οικονομική κρίση, ανεργία στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ) είχε να 

αντιμετωπίσει και την κλασσική διαμάχη μεταξύ των συνεισφορέων και των 

καθαρών αποδεκτών, καθώς επίσης και μια πιο απαιτητική διαδικασία ψήφισης του 

προϋπολογισμού εξαιτίας της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας (απαιτούνταν 

πλέον έγκριση του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο πρώτα από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και ομόφωνη έγκρισή του από το Συμβούλιο της 

Ένωσης). Ο κύκλος των διαπραγματεύσεων ξεκίνησε έχοντας ως διαπραγματευτική 

βάση την πρόταση της Επιτροπής του Ιουνίου 2011 (βλ. πιο πάνω 4.2.)  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός των Ευρωπαϊκών υποθέσεων της Κύπρου, έσπευσε 

να ξεκινήσει διμερείς συναντήσεις με τα κράτη μέλη στις Βρυξέλλες, προκειμένου 

να εντοπίσει τα κυριότερα σημεία διαφωνίας τους με σκοπό να συνθέσει μια ενιαία 

διαπραγματευτική βάση και να συντάξει το δεύτερο "διαπραγματευτικό κουτί" 

(Negotiating Box), το οποίο και παρουσίασε  στις 24/09/2012 στο Συμβούλιο 

Γενικών Υποθέσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν ένα «Έγγραφο 

βασικών θεμάτων», κυριότερο σημείο του οποίου αποτελεί η από κοινού θέση όλων 

των κρατών μελών πως ήταν αδύνατη μια συμφωνία στη συνολική πρόταση της 

Επιτροπής - παρ’ όλο που η πρότασή της δεν περιελάμβανε συγκεκριμένα στοιχεία 
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για την κατανομή των πόρων στις επιμέρους επικεφαλίδες ή για τα ανώτατα όρια 

δαπανών (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) - και συνεπώς ήταν 

αναπόφευκτη μια προσαρμογή προς τα κάτω του επιπέδου των συνολικών δαπανών 

που αυτή πρότεινε. (SIEPS CYPRUS). Στον απόηχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

του Οκτώβρη, στις 29 του ίδιου μήνα, η Κυπριακή Προεδρία συνέταξε ένα δεύτερο 

αναθεωρημένο "διαπραγματευτικό κουτί" το οποίο για πρώτη φορά έφερνε στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων συγκεκριμένα μεγέθη δαπανών, μειωμένα κατά 

περίπου 50 δισεκατομμύρια σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Μία πρόταση 

όμως που επίσης απορρίφθηκε στις 30 του ίδιου μήνα τόσο από την Επιτροπή, όσο 

και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού η πρώτη εμφανιζόταν αμετακίνητη από 

την αρχική της πρόταση τόσο για το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όσο και 

για τον καταμερισμό αυτού στις διάφορες πολιτικές, ενώ το δεύτερο εστίασε κυρίως 

στον καταμερισμό των ποσών στις επιμέρους πολιτικές. 

Επικουρικά με τις ενέργειες των αξιωματούχων της Κύπρου, λειτούργησαν ο 

πρόεδρος της Επιτροπής καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Συγκεκριμένα στα τέλη Οκτώβρη προβλεπόταν η ψήφιση και υιοθέτηση της 

αναθεωρημένης πρότασης από το Κοινοβούλιο της Ένωσης, και λίγο αργότερα, στις 

αρχές Νοέμβρη, η έναρξη διμερών συζητήσεων με τα κράτη μέλη, από πλευράς του 

προέδρου Van Rompuy, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μια συμφωνίας. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.3.3. Η Ιρλανδική Προεδρία 

  

Η Ιρλανδική Προεδρία είχε εκτεταμένες επαφές με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, σχετικά με το ΠΔΠ. Οι εργασίες σχετικά με τον κανονισμό του ΠΔΠ 

και τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και στη 

χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκαν και στο Συμβούλιο. 

Στόχος της Ιρλανδικής προεδρίας ήταν να επιτευχθεί μια συμφωνία και  

ψήφιση ενός τελικού πλαισίου, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών και της παραγωγικότητας. Οι στόχοι της 

Ιρλανδικής προεδρίας δόθηκαν εξαρχής, με τον στόχο της ψήφισης του ΠΔΠ, να 

βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες.  
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4.4. ΘΕΣΕΙΣ Κ-Μ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

4.4.1. Αυστρία 

 

Αντέδρασε άμεσα στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 

με τον προϋπολογισμό, καθώς θεωρούσε ότι δεν συμβαδίζει με τις πραγματικές 

ανάγκες της Ένωσης αλλά και με το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020». Έβρισκε πως η 

πρόταση αυτή αντιστοιχούσε σε έναν αρκετά υψηλό προϋπολογισμό, και για το λόγο 

αυτό συνέταξε μαζί με την Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία 

και την Ολλανδία μια επιστολή, που απευθυνόταν στην Επιτροπή, και ζητούσε 

πάγωμα των εξόδων της Ένωσης. Συγκεκριμένα, υποστήριζε μια μείωση του ύψους 

του προϋπολογισμού σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής της τάξεως των €100 

δισεκατομμυρίων.  

Αναφορικά με την αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων, πίστευε πως 

πράγματι χρειάζεται, αλλά ότι αυτή θα έπρεπε να γίνει με συγκεκριμένες μεθόδους. 

Πρώτον με την καθιέρωση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και 

δεύτερον με την διάθεση ενός μέρους των επιστροφών της στον ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.2. Βέλγιο 

 

Σε αντίθεση με κάποια κράτη μέλη που επιθυμούν περικοπές στον τομέα της 

διοίκησης, το Βέλγιο μαζί με την Πολωνία και το Λουξεμβούργο στηρίζουν την 

πρόταση της Επιτροπής για διατήρηση του ύψους των δαπανών στον τομέα αυτό. 

Υποστήριζε επίσης την αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων, αλλά με 

συγκεκριμένες μεθόδους, ίδιες με αυτές που πρότεινε η Αυστρία. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.3. Βουλγαρία 

 

Αναφορικά με τον διορθωτικό μηχανισμό, η Βουλγαρία, όπως και η 

πλειοψηφία των νέων κρατών μελών, θεωρούσε ότι οι επιστροφές  ήταν 

αδικαιολόγητες.  (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.4. Γαλλία 
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Κύριος στόχος της Γαλλικής κυβέρνησης ήταν να καταφέρει να διατηρήσει 

σταθερά τα ποσά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που προορίζονταν για να δοθούν 

ως επιδοτήσεις στους αγρότες της. Στόχο τον οποίο και πέτυχε, αν κρίνει κανείς από 

το τελικό ύψος αλλά και δομή του πολυετούς προϋπολογισμού για την περίοδο 

2014-2020. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Γάλλος Πρόεδρος François Hollande στο 

συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, το οποίο επιθυμούσε να ανέρχεται στα 930.000 

εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, ποσό όμως που δεν υπήρχε στην τελική 

συμφωνία, καθώς ο ψηφισθείς προϋπολογισμός ανερχόταν μόλις στα 908.000 

εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον επιζητούσε μια ευελιξία αναφορικά με τους τομείς του 

προϋπολογισμού, και τον καταμερισμό των επιδοτήσεών της στους επιμέρους 

τίτλους του, κάτι το οποίο λήφθηκε υπόψη στην διαπραγμάτευση.  

Η στάση της Γαλλίας άλλαξε μετά τις εθνικές εκλογές της, και άρχισε να 

ζητάει μειώσεις των συνολικών δαπανών, χωρίς όμως να προσδιορίζει το επιθυμητό 

ανώτατο όριό τους. Τέλος συμφωνούσε και αυτή με τη σειρά της στην αναθεώρηση 

του συστήματος ιδίων πόρων, με την θέσπιση ενός φόρου επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και μάλιστα ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην απαίτηση 

για χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού μέσω νέων ιδίων πόρων 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή ανάμεσα στις φιλοδοξίες και τις δυνατότητές 

του. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.5. Γερμανία 

 

Την ίδια στρατηγική διαπραγμάτευσης με το προηγούμενο ΠΔΠ ακολούθησε 

η Γερμανία στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον πολυετή προϋπολογισμό 

της περιόδου 2014-2020. Θέλοντας όμως να βελτιώσει την θέση της ως καθαρού 

συνεισφορέα πρωτοστάτησε στη δημιουργία της ομάδας «φίλοι της ορθότερης 

διαχείρισης των πόρων» (Friends of better spending), η οποία στήριζε κάθε 

προσπάθεια διατήρησης του προϋπολογισμού σε επίπεδα χαμηλότερα ή ίσα του 1% 

του ΑΕΠ της Ένωσης (δηλαδή μείωση των δαπανών κατά €100 δις. Σε σχέση με την 

αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), καθώς και τις προτάσεις που 

οδηγούσαν στον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού, όπως για παράδειγμα η 

αύξηση των κονδυλίων για την κατηγορία 1α, «Ανταγωνιστικότητα για την 

Ανάπτυξη και Απασχόληση». 

Εκτός όμως από την διατήρηση του προϋπολογισμού στο 1% του ΑΕΠ της 

Ένωσης και τη διάρθρωσή του με γνώμονες την ανάπτυξη και το ορθότερο ξόδεμα, 
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η Γερμανία στόχευε να συνεχίσει να λαμβάνει χρήματα που προέκυπταν μέσω των 

διορθωτικών μηχανισμών. Ένας στόχος που επιτευχθεί, καθώς κατάφερε να μειώσει 

την πλεονασματική συνεισφορά της στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σε σχέση με 

τα ποσά που λαμβάνει πίσω μέσω των διάφορων προγραμμάτων, και να μοιράσει το 

κόστος σε όλους τους συνεισφορείς. Σημαντικό στοιχείο επίσης στην 

διαπραγματευτική της ατζέντα της ήταν και η διατήρηση της χρηματοδότησης των 

Ανατολικών Γερμανικών κρατιδίων (East-German Lander). Τέλος, όπως και πολλά 

ακόμα κράτη μέλη στήριξε και αυτή την αναθεώρηση του συστήματος των ιδίων 

πόρων, με τη διαφορά όμως ότι επιθυμούσε να εισπράττει μόνη της τον φόρο επί 

των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα πρόκυπτε. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

Στην διαπραγματευτική αυτή διαδικασία, η Γερμανίδα Καγκελάριος 

προσπάθησε ξεκάθαρα να διατηρήσει άριστες τις σχέσεις της με το Ηνωμένο 

Βασίλειο, προσπαθώντας να σεβαστεί τις επιθυμίες του, καθώς δεν ήθελε να χάσει 

έναν τόσο βασικό σύμμαχο, γεγονός που θα ανέτρεπε τις ισορροπίες- τόσο στο 

Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- υπέρ των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, παρ’ ότι με βάση την εθνική της 

ατζέντα δεν θα επιζητούσε μια τόσο μεγάλη μείωση του προϋπολογισμού σε σχέση 

με την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013, το έπραξε προκειμένου να 

στηρίξει την Βρετανική κυβέρνηση. (WP2-2014_Kolling-

Serran0_Analysis_agreement_MFF) 

 

 

4.4.6. Δανία 

 

Το θέμα της αναδιάρθρωσης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προβλημάτιζε 

ιδιαιτέρως μεταξύ των άλλων χωρών και τη Δανία, η οποία υποστήριζε εκμηδενισμό 

ή έστω περιορισμό σε σημαντικό βαθμό της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης του 

πυλώνα αυτού. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.7. Ελλάδα 

 

Όπως τα περισσότερα κράτη μέλη, έτσι και η Ελλάδα, υποστήριζε την 

αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων, και συγκεκριμένα την υλοποίηση της 

μέσω της καθιέρωσης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και 
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μέσω της διάθεσης ενός μέρους των επιστροφών της στον ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.8. Ιρλανδία 

 

Στις διεκδικήσεις της Ιρλανδίας περιλαμβάνονταν κυρίως θέματα που 

αφορούσαν την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς η ίδια αποτελεί παραδοσιακά μια 

χώρα που λαμβάνει μεγάλα ποσά επιδοτήσεων στα πλαίσια της πολιτικής αυτής. 

Αντέδρασε έντονα τόσο στις περικοπές των δαπανών για τον τομέα αυτό όσο και 

στην αναμόρφωσή του και στον τρόπο χορήγησης των επιδοτήσεων. Τέλος τάχθηκε 

υπέρ της περικοπής των δαπανών για τον τομέα της Διοίκησης (Επικεφαλίδα 5) 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.9. Ισπανία 

 

Από τον προϋπολογισμό του 2007-2013 η Ισπανία μετά την Γαλλία ήταν ο 

δεύτερος μεγαλύτερος αποδέκτης των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Κοινή Αγροτική Πολιτική. (WP2-2012_KollingSerranο_The MFF 2014-2020 from a 

Spanish Perspective)  

Το ύψος των επιδοτήσεων που λάμβανε ετησίως για τον τομέα αυτό έφτανε τα 

7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, γι’ αυτό και αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για την 

Ισπανία η συμφωνία για τον πολυετή προϋπολογισμό 2014-2020, καθώς κατάφερε 

να παραμείνει στην ομάδα των αμιγώς ωφελούμενων από τον προϋπολογισμό 

κρατών μελών. Για να το πετύχει αυτό αντιτάχθηκε σθεναρά μαζί με την Γαλλία και 

την Ισπανία στις συνολικές περικοπές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς και 

στις μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν τον τρόπο  χρηματοδότησης του τομέα αυτού. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

Το τελικό ποσοστό της συνολικής επιδότησης που συμφωνήθηκε να 

προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ανέρχεται στο 0,20% του ΑΕγχΠ 

της Ισπανίας και αφορά κυρίως την Πολιτική Συνοχής και την Γεωργία. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαπραγματεύσεις της έδωσε η Ισπανική κυβέρνηση 

στους παράγοντες που αφορούσαν την ανεργία, και ιδιαίτερα την ανεργία των νέων 

καθώς επίσης και στο τεχνολογικό χάσμα που εντοπιζόταν μεταξύ των κρατών 

μελών στις πολιτικές της έρευνας και ανάπτυξης και της συνοχής. Υποστήριξε 

επίσης την περικοπή των δαπανών για  διοικητικά έξοδα και τοποθετήθηκε κατά του 
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διαρθρωτικού μηχανισμού, θεωρώντας το ως μη δικαιολογημένο. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020), (WP2-2014_Kolling-

Serran0_Analysis_agreement_MFF) (WP2-2012_KollingSerranο_The MFF 2014-

2020 from a Spanish Perspective)  

 

 

4.4.10. Ιταλία 

 

Η Ιταλία ήταν μέλος της ομάδας «φίλοι της πολιτικής συνοχής» και κατ’ 

επέκταση συντασσόταν με τις  περισσότερες από τις θέσεις της ομάδας αυτής. Όσον 

αναφορά το θέμα της δημοσιονομικής συμμόρφωσης ως προϋπόθεση για την 

εκταμίευση των κοινοτικών κονδυλίων θεωρούσε ότι αυτή έπρεπε να εφαρμόζεται 

σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θεωρούσε δηλαδή πως τα κράτη μέλη έπρεπε να 

υπογράφουν συμβόλαια μακροοικονομικών προϋποθέσεων σε αντικατάσταση των 

σημερινών δημοσιονομικών προγραμμάτων προσαρμογής και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, για την χρηματοδότηση όμως όλων των πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.11. Κύπρος 

 

Η Κύπρος εξέφρασε έντονη αντίθεση αναφορικά με τον διορθωτικό 

μηχανισμό, και υποστήριξε την κατάργησή του, καθώς θεωρούσε τις διορθώσεις 

αδικαιολόγητες. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.12. Λιθουανία 

 

Όπως και τα περισσότερα νέα κράτη μέλη, έτσι και η Λιθουανία, θεωρούσε 

αδικαιολόγητη την ύπαρξη του διορθωτικού μηχανισμού. Υποστήριζε όμως την 

δημοσιονομική συμμόρφωση των κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εκταμίευση των κοινοτικών επιδοτήσεων. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020)  

 

4.4.13. Λετονία 

 

Όπως και τα υπόλοιπα νέα κράτη μέλη, έτσι και η Λετονία, είχε ξεκάθαρη 
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θέση στο θέμα των διορθωτικών μηχανισμών καθώς θεωρούσε αδικαιολόγητη την 

ύπαρξή τους. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.14. Λουξεμβούργο 

 

Σε αντίθεση με την Φιλανδία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη 

Σουηδία που υποστήριξαν επιπλέον περικοπές στα διοικητικά έξοδα της Ένωσης, 

(τομέας 5) το Βέλγιο, η Πολωνία και το Λουξεμβούργο, υποστήριξαν τις προτάσεις 

της Επιτροπής. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.15. Η.Β. 

 

Δύο ήταν τα κύρια σημεία της ατζέντας του Ηνωμένου βασιλείου τα οποία 

κλήθηκε να υπερασπιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ο πρωθυπουργός 

της χώρας, David Cameron. Το πρώτο αφορούσε τις βρετανικές επιστροφές και το 

δεύτερο τη μείωση του ορίου πληρωμών ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός της 

Ένωσης να ανέρχεται στο 1% του ΑΕΕ (Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος) της. 

Με βάση λοιπόν την ατζέντα αυτή, από πολιτικής άποψης, οι διαπραγματεύσεις για 

τον πολυετή προϋπολογισμό, αποτέλεσαν μια μεγάλη επιτυχία για το Ηνωμένο 

Βασίλειο, καθώς παρά την έντονη επιθυμία των υπολοίπων κρατών μελών να τις 

καταργήσουν, αφενός κατάφερε να διατηρήσει το σύστημα των επιστροφών για τη 

χώρα του και αφετέρου να μειώσει το ύψος του προϋπολογισμού. 

Συμμάχους στην προσπάθεια για μείωση του ορίου πληρωμών και για έναν πιο 

«σφιχτό» προϋπολογισμό ο οποίος θα συμβαδίζει με τη λιτότητα που χαρακτηρίζει 

τους Εθνικούς προϋπολογισμούς, είχε τους «Φίλους της Ορθότερης Διαχείρισης των 

πόρων» (Friends of better spending), οι οποίοι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2010 

είχαν στείλει μια επιστολή στο Συμβούλιο ζητώντας τον περιορισμό του 

προϋπολογισμού σε ύψος που δεν θα ξεπερνάει το 1% του ΑΕΕ της Ένωσης. (WP2-

2014_Kolling-Serran0_Analysis_agreement_MFF) 

Ο δεύτερος άξονας της διαπραγματευτικής της ατζέντας σε σχέση με τον οποίο 

συνάντησε σθεναρές αντιστάσεις από κάποια κράτη μέλη, αφορούσε την 

μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα, η θέση του 

Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με αυτή της Δανίας και της Σουηδίας, ήταν οι πιο 

ριζοσπαστικές, καθώς πρότειναν εκτός από σημαντικές περικοπές στον συνολικό 

προϋπολογισμό της πολιτικής αυτής, την κατάργηση (ή έστω τον περιορισμό κατά 
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πολύ) των άμεσων επιδοτήσεων.  

Τέλος, όσον αφορά την αλλαγή των πηγών χρηματοδότησης του 

προϋπολογισμού της Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο διαφωνούσε κάθετα με την 

επιλογή νέων ιδίων πόρων. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.16. Ολλανδία 

 

Εξέφρασε ξεκάθαρα τη θέση της για μείωση του προϋπολογισμού που 

προέβλεπε η πρόταση της Επιτροπής, κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης ανήκε 

στην ομάδα των κρατών μελών που ζητούσαν επιπλέον περικοπές στον Διοικητικό 

Τομέα. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.17. Ουγγαρία 

 

Στην ίδια φιλοσοφία με τα υπόλοιπα νέα κράτη μέλη, στο θέμα των 

διορθωτικών μηχανισμών κινήθηκε και η Ουγγαρία, θεωρώντας αδικαιολόγητη την 

ύπαρξή τους.  (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.18. Πολωνία 

 

Η Πολιτική Συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτέλεσαν τους δύο 

τομείς του προϋπολογισμού που θέλησε να προστατεύσει η Πολωνία και αυτό γιατί 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2007-2013 τα κονδύλια για τις δυο αυτές 

κατηγορίες αποτέλεσαν το 100% της χρηματοδότησής που έλαβε, κάτι το οποίο 

ήθελε να διατηρήσει και στην επομένη δημοσιονομική περίοδο. Πέτυχε το στόχο 

της, παρουσιάζοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα κονδύλια αυτά για την 

ανάπτυξή της εν μέσω οικονομικής κρίσης και απέσπασε ένα ποσό ίσο με 106.000 

εκατομμύρια ευρώ ως χρηματοδότηση για την δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 

(το 94% του ποσού αυτού προοριζόταν για την ΚΑΠ και την Πολιτική Συνοχής). 

(WP2-2014_Kolling-Serran0_Analysis_agreement_MFF) Μαζί με κάποια από τα 

νέα κράτη μέλη πίεζε για μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί η εξισορρόπηση των άμεσων 

πληρωμών και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των αγροτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020)  

Όσο αναφορά τη λογική των διορθωτικών μηχανισμών δεν έβρισκε κανένα 
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λόγο ύπαρξής τους, ενώ αντίθετα υπερασπιζόταν μαζί με το Βέλγιο και το 

Λουξεμβούργο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε τη 

διατήρηση του ύψους της υπάρχουσας χρηματοδότησης για τον τομέα της 

Διοίκησης. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020)  

 

4.4.19. Ρουμανία 

 

Όπως τα περισσότερα νέα κράτη μέλη έτσι και η Ρουμανία θεωρούσε 

αδικαιολόγητη την ύπαρξη των διορθωτικών μηχανισμών. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.20. Σλοβακία 

 

Όπως τα περισσότερα νέα κράτη μέλη έτσι και η Σλοβακία θεωρούσε 

αδικαιολόγητη την ύπαρξη των διορθωτικών μηχανισμών. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.21. Σλοβενία 

 

Όπως τα περισσότερα νέα κράτη μέλη έτσι και η Σλοβενία θεωρούσε 

αδικαιολόγητη την ύπαρξη των διορθωτικών μηχανισμών. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.22. Σουηδία 

 

Με σημείο αναφοράς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, η Σουηδία προέτρεπε για μείωση αυτού 

τουλάχιστον κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, στον τομέα της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής η στάση της ήταν επικριτική για την υπάρχουσα κατάσταση 

και πρότεινε την σημαντική μείωση(αν όχι την κατάργηση) της άμεσης βοήθειας. 

Τέλος για τον τομέα της Διοίκησης απαίτησε πρόσθετες περικοπές. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.23. Τσεχία 
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Παρόλο που δεν προσδιόρισε ξεκάθαρα το ακριβές ποσό στο οποίο 

επιθυμούσε να ανέρχεται ο συνολικός κοινοτικός προϋπολογισμός ήταν ξεκάθαρα 

ότι πίεζε για μία μείωση τουλάχιστον στο 1,14% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όσο αναφορά τον διορθωτικό μηχανισμό θεωρούσε ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης.  

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.24. Φινλανδία 

 

Η Φινλανδία ανήκε στην ομάδα των κρατών μελών που επιζητούσαν το ύψος 

του κοινοτικού προϋπολογισμού να αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1% του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της Ευρώπης των 27. Μαζί με την Ιρλανδία, 

την Ολλανδία, την Ισπανία και την Σουηδία πίεζε για περαιτέρω μειώσεις στον 

τομέα της Διοίκησης. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.25. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Η ολοκληρωμένη πρόταση της Επιτροπής καταγράφεται στο κείμενο που 

συνέταξε τον Ιούνιο 2011 με τίτλο «A budget for Europe 2020» και αποτελεί 

ουσιαστικά μια συνέχεια του προηγούμενου MFF. Δεν περιείχε καινοτομίες καθώς 

πρόκειται για μία συμβιβαστική λύση μεταξύ των απαιτήσεων των καθαρών 

συνεισφορέων, των καθαρών ληπτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην 

πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, προσπάθησε να συνδυάσει την επιθυμία κάποιων 

κρατών μελών για λιτότητα με τις αρχές και τις αξίες που η ίδια ήθελε να 

προωθήσει. Ο στόχος της ήταν να καταφέρει να διατηρήσει την επιρροή της στις 

διαπραγματευτικές διαδικασίες (δηλαδή η πρόταση της να μην απορριφθεί 

εξολοκλήρου και εξαρχής) προκειμένου να αποφύγει το αρνητικό ενδεχόμενο ενός 

αδιεξόδου. (WP2-2014_Kollong-Serran0_Analysis_agreement_MFF). Η πρότασή 

της περιελάμβανε παρ’ όλα αυτά στοιχεία από το νέο σχέδιο προϋπολογισμού και 

πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δίνοντας έμφαση σε πολιτικές που 

ενισχύουν τις επενδύσεις για την ανάπτυξη και την εργασία με σκοπό να 

αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση. Πρότεινε επίσης απλοποίηση και μείωση των 

Διοικητικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη μείωση του 

προϋπολογισμού τους. Περιέλαβε επίσης στην πρότασή της, μια πάγια θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούσε την ευελιξία στην κατανομή των 

κονδυλίων του προϋπολογισμού μεταξύ των επιμέρους τίτλων του.  
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Όσον αφορά την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού,  πρότεινε 

αυτή να προέρχεται από ιδίους πόρους, και συγκεκριμένα να βασίζεται σε έναν 

Φόρο επί των Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και έναν αναδιαμορφωμένο Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας.  

Για το άλλο σημαντικό και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενο ζήτημα που αφορούσε 

τον προϋπολογισμό, αυτό του συνολικού ύψους των δαπανών, η πρόταση που έκανε 

ήταν σε βάθος επταετίας, και αφορούσε ύψος εισφορών ίσο με €1,025 

δισεκατομμύρια (1,05%  του ΑΕΕ της Ένωσης) και ύψος δαπανών ίσο με €972,2 

δισεκατομμύρια (1% του ΑΕΕ της Ένωσης). Πρόκειται για 5% αύξηση του 

προϋπολογισμού σε σχέση με ότι προέβλεπε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

(2007-13) και ουσιαστικά για μία οπτιμιστική πρόταση αν λάβει κανείς υπόψη την 

εξέλιξη των εθνικών προϋπολογισμών. 

Όσον αφορά την Πολιτική Συνοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το ποσό 

της χρηματοδότησής της να ανέλθει στα €376 δισεκατομμύρια. Στον επιμέρους 

καταμερισμό της χρηματοδότησης στις υποκεφαλίδες, το ποσό για την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική μειώθηκε κατά €80 δισεκατομμύρια, και πλέον ο τομέας αυτός 

απορροφάει το 36% της συνολικής χρηματοδότησης ( από το 41% που ήταν). Το 

πλεονάζον ποσό των €80 δισεκατομμυρίων μεταφέρθηκε στον τομέα της Έρευνας 

και της Καινοτομίας, αποτυπώνοντας έτσι και την συνολική διάθεση της Επιτροπής 

για την σύσταση του νέου ΠΔΠ.  

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης την αύξηση των πόρων για την εξωτερική της 

δράση σε 96 δισεκατομμύρια ευρώ μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Εξωτερικής Δράσης και επικεντρώθηκε σε τέσσερις προτεραιότητες: τη διεύρυνση, 

τη γειτνίαση, τη συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους και την ανάπτυξη της 

συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου  ενός νέου Οργάνου που θα αντικαταστήσει το 

Μέσο Βιομηχανικής Συνεργασίας. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει μια μείωση της τάξης του 5% στο προσωπικό του 

κάθε ιδρύματος καθώς και μέτρα για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα.  

Με εμφανώς αποδυναμωμένο ρόλο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 

Επιτροπή δεν ήταν πλέον ο κύριος ρυθμιστής των διαπραγματευτικών διαδικασιών, 

καθώς ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman van Rompuy έπαιζε και 

αυτός σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, φρόντισε όμως να 

διευκολύνει την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 
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4.4.26. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ένωσης 

 

Ο Herman Van Rompuy είχε εξέχων ρόλο στην διαπραγματευτική διαδικασία, 

και ιδιαίτερα στη Σύνοδο του Φεβρουαρίου 2013 όταν κατάφερε να δημιουργήσει 

μια ισορροπία μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών για το ύψος του 

προϋπολογισμού. Πρώτα κατέστησε αποδεκτό ένα επίπεδο πληρωμών που 

ανερχόταν σε 908.000 εκ. ευρώ, και εν συνεχεία κατάφερε να πείσει την βρετανική 

πλευρά μέσω του Πρωθυπουργού της να το αποδεχτεί. 

Παρόλη την κριτική που ασκήθηκε για την έλλειψη διαφάνειας στη μέθοδο 

εργασίας του Συμβουλίου καθώς και των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για να 

ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία, κανείς δεν αμφισβητεί τον καθοριστικό ρόλο που 

έπαιξε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. 

(WP2-2014_Kollong-Serran0_Analysis_agreement_MFF) 

 

4.4.27. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

 

Ζήτησε αύξηση τουλάχιστον 5% στον προϋπολογισμό του 2013 για το 

επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο θα μπορούσε να 

αυξήσει το μέγεθος του προϋπολογισμού στο 1,1% του ΑΕΕ της ΕΕ. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

Όσον αφορά το σύστημα των διορθωτικών μηχανισμών, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο προτείνει, όταν η συνεισφορά είναι υπερβολική σε σχέση με τη 

σχετική ευημερία να αντικαταστήσει όλους τους διορθωτικούς μηχανισμούς με ένα 

σύστημα με ετήσια σταθερά ποσά. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

Μετά το νέο, ενισχυμένο από τη Συνθήκη της Λισαβόνας ρόλο του όπου του 

δίνεται πλέον το δικαίωμα να εγκρίνει το κομμάτι των εξόδων του προϋπολογισμού, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε ενεργά στη διαπραγματευτική διαδικασία 

για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, απορρίπτοντας με πλειοψηφία την 

συμφωνία που είχε επιτευχθεί από το Συμβούλιο αναφορικά με τον εξαετή 

προϋπολογισμό. Ενδεικτικό επίσης της διάθεσής του να παίξει καθοριστικό ρόλο 

στις διαπραγματεύσεις είναι το γεγονός ότι έσπευσε να παρουσιάσει τις θέσεις του 

αναφορικά με το ΠΔΠ και να υιοθετήσει ένα ψήφισμα πριν προλάβει η Επιτροπή να 

τοποθετηθεί δημοσίως. (WP2-2014_Kollong-Serran0_Analysis_agreement_MFF)  

Δεδομένου ότι πλέον η γνώμη του έχει την ίδια βαρύτητα με του Συμβουλίου, 

και ότι η συγκατάθεσή του είναι απαραίτητη για την ψήφιση οικονομικών και 
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χρηματοοικονομικών  θεμάτων, ήταν μάλλον απίθανο να συμφωνηθούν περικοπές 

στον προϋπολογισμό, αφού παραδοσιακά το Κοινοβούλιο τοποθετείται υπέρ 

υψηλότερων προϋπολογισμών. Την πάγια αυτή θέση του ήρθε να επιβεβαιώσει κατά 

τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση του πολυετούς 

προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020, υπερασπιζόμενο μια αύξηση του 

ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, της τάξεως 

τουλάχιστον του 5% ώστε ο προϋπολογισμός να ανέρχεται στο 1,1% του ΑΕΠ της 

Ένωσης. (pb_budget_5april12 The EU budget 2014-2020: More boldness needed). 

Εν ολίγοις, άδραξε την ευκαιρία που του δόθηκε μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας 

προκειμένου να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του στο Ευρωπαϊκό σύστημα και να 

συμμετέχει στο εξής ως ισότιμο μέλος στις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα των 

οικονομικών θεμάτων. 

 

4.4.28. Οι φίλοι της πολιτικής συνοχής  

 

Η πρώτη συνάντηση του γκρουπ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για 

το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, έγινε κατά τη διάρκεια της 

Κυπριακής Προεδρίας στις 5 Οκτωβρίου 2012, όταν και εξέδωσε μια κοινή 

διακήρυξη (Joint Declaration) στηρίζοντας πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για 

το όριο των δαπανών για την υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής. Ο ενεργός ρόλος 

της Κύπρου στο εν λόγω γκρουπ ακόμα και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, 

είναι φωτεινό παράδειγμα του ότι προεδρεύουσα χώρα και αμερόληπτος 

διαμεσολαβητής δεν σημαίνει ουδέτερη χώρα που δεν προασπίζεται τα συμφέροντά 

της.  

Οι «φίλοι της πολιτικής συνοχής» σχηματίστηκαν από τα καινούργια κράτη- 

μέλη μαζί με την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία το 2004 για να 

διασφαλίσουν τον ρόλο την Πολιτικής Συνοχής στη διαπραγμάτευση με το ΠΔΠ 

2007-2013. Η Πολωνική Κυβέρνηση επανενεργοποίησε την ομάδα που παρουσίασε 

την πρώτη κοινή της Διακήρυξη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Νοέμβριο 

του 2011, υπερασπιζόμενη  των απαραίτητων πόρων για την Πολιτική Συνοχής και 

την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Στις 24 Απριλίου 2012, 13 κράτη μέλη (Βουλγαρία, 

Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, 

Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία μαζί με την Κροατία) υπέγραψαν ένα 

ανακοινωθέν στο Λουξεμβούργο δηλώνοντας ότι η πρόταση της Επιτροπής που 

αφορά την Πολιτική Συνοχής είναι το ελάχιστο αποδεκτό όριο.  
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Στην αρχή του Ιουνίου, οι «φίλοι της πολιτικής συνοχής» εξέδωσαν μια ακόμη 

δήλωση στο Βουκουρέστι που υπογράφηκε ήδη από 15 Κράτη Μέλη (Βουλγαρία, 

Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, 

Πολωνία, Πορτογαλία. Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, και Ισπανία μαζί με την 

Κροατία) επαναλαμβάνοντας τη σημαντική συνεισφορά της Πολιτικής Συνοχής 

στην ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Οι «φίλοι της πολιτικής συνοχής» πρότειναν να συμπεριληφθούν 

συγκεκριμένα μέτρα στην μελλοντική πολιτική συνοχής για κράτη- μέλη με 

σημαντική μείωση του ΑΕΠ τους μεταξύ του 2007 και 2009. Αυτό είχε λάβει 

κριτική από την Ισπανική Κυβέρνηση. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

Από την άλλη, ήδη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 24 Ιουλίου 2012, 

η συναίνεση είχε εξαφανιστεί και οι δύο ομάδες αντιμάχονταν η μία την άλλη. Κατά 

τη διάρκεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

παρουσίασε την αναθεωρημένη πρόταση για το ΠΔΠ 2014-2020, που 

συμπεριλαμβάνει την ένταξη της Κροατίας καθώς επίσης και τα πιο πρόσφατα 

οικονομικά δεδομένα. Ενώ οι «φίλοι της πολιτικής συνοχής» δεν ενέκριναν την 

αναθεωρημένη πρόταση ως μια πρόταση που δεν συνάδει με το μήνυμα της ΕΚ, οι 

«φίλοι της ορθότερης χρήσης των πόρων» άσκησαν κριτική στις προτάσεις επειδή 

βασίζονται σε υπεραισιόδοξες οικονομικές προβλέψεις και είναι υπερβολικά 

γενναιόδωρες. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

4.4.29. Οι φίλοι της ορθότερης διαχείρισης των πόρων 

 

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 24 Απριλίου, μια 

ομάδα από επτά κράτη-μέλη υπέγραψαν ως «φίλοι της ορθότερης διαχείρισης των 

πόρων» ένα ανεπίσημο έγγραφο επαναλαμβάνοντας τα αιτήματά τους για 

περιορισμό των δημόσιων δαπανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκέντρωση των 

στόχων έτσι ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και οι στόχοι οικονομικής 

διακυβέρνησης. Το ανεπίσημο έγγραφο της 24
ης

 Απριλίου υπογράφηκε από την 

Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την 

Πολωνία και τη Σουηδία). Η Γαλλία δεν υπέγραψε το έγγραφο της 29
ης

 Μαΐου. Αυτό 

υπογράφηκε από την Αυστρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία, 

τη Σουηδία και το ΗΒ.  

 Λόγω της γενικής λιτότητας και της συζήτησης γύρω από αυτήν, δεν 



 53 

υπάρχει κράτος-μέλος που να υποστηρίζει αύξηση στο επίπεδο του ευρωπαϊκού 

προϋπολογισμού. Από την άλλη, ανάμεσα στους «Φίλους της Ορθότερης 

Διαχείρισης των Πόρων» ανέκυψε μια συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο θα έπρεπε 

ο προϋπολογισμός να μειωθεί σε απόλυτα μεγέθη. Παρόλο που ο στόχος της ομάδας 

είναι να τιμωρηθούν οι άσχημες συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο, η αναστολή της 

χρηματοδότησης θα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις περιφέρειες. Επιπλέον, 

αρκετά κράτη-μέλη, κυρίως οι «φίλοι της ορθότερης διαχείρισης των πόρων» θα 

ήθελαν να θέσουν ανώτατο όριο δαπανών στην πολιτική συνοχής και να 

δημιουργήσουν  ένα «αντεστραμμένο δίχτυ ασφαλείας» ή να επικεντρωθούν στα 

διαρθρωτικά ταμεία για την αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως των νέων. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

 

 

4.5. ΣΥΝΟΨΗ  

 

Η διαπραγματευτική δύναμη των κρατών-μελών και ο κανόνας της ομοφωνίας 

σύμφωνα με την οποία οποιοδήποτε κράτος-μέλος μπορεί να μπλοκάρει την τελική 

συμφωνία, καθορίζει την έκβαση των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, δύο ομάδες μπορούν να προσδιοριστούν: «οι φίλοι της 

πολιτικής συνοχής» και οι «φίλοι της ορθότερης διαχείρισης των πόρων».  Παρά το 

γεγονός ότι τα ονόματα έχουν αλλάξει, οι δύο ομάδες αντιπροσωπεύουν τον 

παραδοσιακό διαχωρισμό ανάμεσα σε «καθαρούς συνεισφορείς» και «καθαρούς 

δικαιούχους». Επιπροσθέτως, και οι δύο ομάδες (με εξαίρεση την Ιταλία) 

αντανακλούν και το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των κρατών μελών στο θέμα των 

μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης. (KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 

Η διαμεσολάβηση που προβλέπει η Προεδρία της ΕΕ είναι απαραίτητη για την 

επίτευξη συμβιβασμών και για την τελική συμφωνία- πακέτο. Ενώ η Πολωνική 

Προεδρία της ΕΕ ακολουθεί μια φιλοσοφία από κάτω προς τα πάνω για να 

βελτιώσει την κατανόηση των μεμονωμένων διαπραγματευτικών θέσεων, η Δανική 

προεδρία ανέλαβε μια πιο δυναμική προσέγγιση και παρουσίασε διαφορετικές 

εκδοχές διαπραγμάτευσης. Η εμπειρία δείχνει ότι τα μικρά κράτη- μέλη είναι 

επιτυχημένα στις προεδρίες της ΕΕ καθώς είναι προσεκτικά στην εξωτερική 

συμπεριφορά τους, ενεργώντας ως έντιμοι διαμεσολαβητές. Ωστόσο, μέχρι τώρα 

καμία μικρή χώρα δεν ήταν ικανή να φτάσει σε συμφωνία σχετικά με το ΠΔΠ. 

Πάντοτε τα μεγαλύτερα κράτη- μέλη ήταν αυτά που μπορούσαν να καταλήξουν σε 

μια συμφωνία, θυσιάζοντας για το σκοπό αυτό κάποια από τα εθνικά τους 



 54 

συμφέροντα. Στις διαπραγματεύσεις του 2007-2013, η προεδρία του 

Λουξεμβούργου απέτυχε να επιτύχει μια συμφωνία και μόνο η βρετανική προεδρία 

κατάφερε να φτάσει σε αυτήν, κάνοντας δεκτή μια μείωση στην έκπτωσή της. 

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή, έπαιξε και η Καγκελάριος Μέρκελ, 

επιβεβαιώνοντας των ως άνω κανόνα. 

(KollingSerano_MFF_negotiation_Europe_2020) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η διαπραγμάτευση αποτελεί το κύριο μέσο, από την εποχή που υπάρχουν 

ανθρώπινες οργανωμένες κοινωνίες, για την υπέρβαση, την αντιμετώπιση και την 

επίλυση κάθε είδους σύγκρουσης ή την εξεύρεση κοινής λύσης. Τα μέρη στη 

διαπραγμάτευση υπερασπίζονται τα συμφέροντα της κάθε πλευράς και προσπαθούν 

να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που διαθέτουν την εκάστοτε χρονική στιγμή, 

προκειμένου να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Η διπλωματία στον τομέα των οικονομικών της Ένωσης λειτουργεί κατά 

κάποιο τρόπο διαφορετικά από την Διπλωματία στους υπόλοιπους τομείς της 

Ένωσης. Δεδομένης της βαρύτητας που έχει ο τομέας της οικονομίας για τα Κ-Μ 

παρατηρούνται χρονοβόρες διαπραγματευτικές διαδικασίες αφού το κάθε Κ-Μ 

δύσκολα παραιτείται των διεκδικήσεων του.  

Τα κράτη- μέλη, λοιπόν, υπερασπίζονται το συμφέρον της χώρας τους, το 

εθνικό τους συμφέρον. Θυσιάζουν για το σκοπό αυτό καθώς και για οικονομικά 

οφέλη παραδοσιακές συμμαχίες. Δεδομένης της βαρύτητας του τομέα της 

οικονομίας, δεν παρατηρούνται εύκολα αλλαγές μακροχρόνιων στρατηγικών και 

τοποθετήσεων σε καίρια ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο θέμα των επιστροφών, 

όμως συχνά γίνονται υποχωρήσεις για το κοινό καλό στα πλαίσια ανταλλαγών. 

Συμμαχίες δημιουργούνται γύρω από τις ενότητες του κοινοτικού 

προϋπολογισμού, και όχι στο σύνολό του, ανάλογα με τα εκάστοτε συμφέροντα των 

κρατών μελών. Πιο ρευστές παρατηρείται να είναι οι θέσεις των νέων κρατών 

μελών που είναι σαν να μην έχουν εγκλιματιστεί πλήρως στη λογική της ύπαρξης 

και λειτουργίας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, και τα οποία πολλές φορές δεν 

έχουν ή δεν εκφράζουν ξεκάθαρα τις θέσεις τους. Πλην φωτεινών εξαιρέσεων, όπως 

η Πολωνία και η Τσεχία, μοιάζουν στην πλειοψηφία τους ουραγοί των 

διαπραγματευτικών διαδικασιών. 

Η Ελλάδα, στη διαπραγμάτευσή της με τους εταίρους, για παράδειγμα, 

επιχειρεί να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική της θέση, που σημαίνει πάντρεμα 

γεωγραφίας και πολιτικής, όπως είναι για την Ελλάδα η θέση της στο ΝΑΤΟ, την 

ΕΕ, τη Δύση ευρύτερα, αλλά και η γεωγραφική της θέση στο Αιγαίο, στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο.  

Τόσο στη διαπραγματευτική διαδικασία, όσο και στην τελική λήψη 

αποφάσεων, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν οι ομάδες πίεσης. Οι ομάδες 

συμφερόντων δρουν ορθολογικά, εκπροσωπούν οργανωμένα συμφέροντα και 
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επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στο σημείο εκείνο της πολιτικής διαδικασίας, 

που θα τους εξασφαλίσει μεγαλύτερη παρεμβατική ικανότητα. Στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, οι ομάδες συμφερόντων αναδύθηκαν με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και 

την εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς. Έτσι, ενισχύθηκε ο ρόλος των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων αλλά και η δυναμική τους παρέμβαση στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

Στα σύγχρονα Συντάγματα των κρατών-μελών και στις Συνθήκες της Ε.Ε., 

παρατηρούμε την κατοχύρωση της λειτουργίας των ομάδων συμφερόντων, είτε ως 

«κοινωνικών εταίρων» είτε ως «κοινωνίας των πολιτών». Από την άλλη υπάρχουν 

χιλιάδες εκπρόσωποι επαγγελματικών συμφερόντων που διαβουλεύονται συνήθως 

άτυπα με τους θεσμούς της ΕΕ και επιδιώκουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 

στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής.  

Παραδοσιακά, οι ομάδες συμφερόντων πηγαίνουν εκεί που βρίσκεται η 

εξουσία. Στην Ε.Ε. οι συνθήκες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις επιρροής των 

ομάδων αυτών είναι: η άτυπη φύση της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικής σε 

πολλά σημεία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, η πολλαπλότητα των συμφερόντων 

στο επίπεδο της ΕΕ, η τεχνική φύση αρκετών πολιτικών (εξειδικευμένη γνώση 

τομεακών πολιτικών), καθώς και η εξάρτηση των υπαλλήλων της ΕΕ από ομάδες 

συμφερόντων. Χαρακτηριστικά, το 80% της εθνικής νομοθεσίας του μέσου όρου 

των Κρατών Μελών προέρχεται από κοινοτικές επιταγές, γεγονός το οποίο εμπλέκει 

άμεσα και τις εθνικές ομάδες συμφερόντων που παρατηρούν τη παράκαμψη σε 

πολλές περιπτώσεις των κυβερνήσεων, οι οποίες υφίστανται σημαντική απώλεια της 

εθνικής κυριαρχίας , κατά τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων. Ένας επιπρόσθετος 

λόγος είναι η καθιέρωση της πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής 

που εντατικοποιώντας τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων οργάνων της ΕΕ και 

περιφερειακών αρχών κατέστησε προφανή και επιβεβλημένη την παρέμβαση των 

ομάδων-συμφερόντων προκειμένου να επηρεάσουν τις χρηματοδοτικές 

αρμοδιότητες της ΕΕ προς όφελός τους. 

Η διαφορετική ικανότητα των ομάδων να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων αντικατοπτρίζεται αλλά και προέρχεται από την ίδια την ποικιλομορφία 

τους. Η συμμετοχή μελών από διαφορετικά κράτη όμως διευρύνει τη διεθνή 

συνεργασία και τις δυνατότητες επαφών με άλλους δρώντες και φορείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

i. Παραδοσιακές Συμμαχίες και Ομάδες 

 

Γαλλογερμανικός Άξονας:  

Μετά το 1989 άρχισε να ενισχύεται η σημασία και ο ρόλος του 

Γαλλογερμανικού Άξονα στην λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της Ένωσης, καθώς 

πλέον καμία απόφαση της τελευταίας δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση Γερμανίας και Γαλλίας. (Κουσκουβέλης, 1996: 254) Φυσικά  μια τόσο 

ισχυρή συμμαχία δεν θα μπορούσε παρά να επεκταθεί και στον  οικονομικό τομέα, 

και εν προκειμένω στην διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του ΠΔΠ. Παρόλες τις 

θεμελιώδεις διαφορές των δύο χωρών σε κρίσιμα θέματα του προϋπολογισμού 

(όπως για παράδειγμα η επιμονή της Γαλλίας για ενίσχυση της χρηματοδότησης της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έναντι άλλων τομέων), ενόψει της επικείμενης 

αποτυχίας των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

αποφασίζουν να στηρίξουν από κοινού μια πρόταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η συμφωνία των δύο χωρών στις 15 Δεκεμβρίου 2005 προκειμένου να 

υπάρξει απόφαση για τον προϋπολογισμό. (Λιαργκόβας, 2007: 187) 

 

Benelux: 

Έτσι αποκαλείται η ομάδα που αποτελείται από την Ολλανδία, το Βέλγιο και 

το Λουξεμβούργο. Παραδοσιακά και σε θέματα όχι μόνο εξωτερικής πολιτικής αλλά 

και οικονομίας οι τρείς αυτές χώρες εξαιτίας της ιστορίας τους, της οργάνωσης του 

κράτους τους αλλά και της δομής της οικονομίας τους αποτελούν συμμαχικές 

δυνάμεις. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν όταν τίθεται στο τραπέζι το θέμα των 

περικοπών στον διοικητικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βέλγιο και το 

Λουξεμβούργο αποτελούν έδρες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Επιτροπών και 

αντίστοιχα απασχολούν ένα μεγάλο όγκο εργαζομένων οι  οποίοι είναι μεν 

υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγουν όμως και καταναλώνουν στις χώρες 

αυτές. Επομένως ένας διογκωμένος (δημόσιος) τριτογενής τομέας παραγωγής είναι 

ζωτικής σημασίας για τις δύο αυτές χώρες. Λογική στην οποία παραδοσιακά η 

Ολλανδία αντιτίθεται. 



Κ-Μ Ίδιοι Πόροι  

(πιστώσεις υποχρεώσεων) 

% ΑΕΠ  ή ΑΕΕ της ΕE 

Γενικές προτεραιότητες  

δαπανών 

 

ΚΑΠ 

 

3ος Πυλώνας/  

Έρευνα και 

Ανάπτυξη 

Πολιτική Συνοχής 

 

 

Επιστροφές 

 

 

Αυστρία 1% Τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας 

ειδικού προγράμματος για τις 

διασυνοριακές περιοχές μεταξύ 

παλαιών και νέων κρατών-μελών  

    Net Contr. 

 

Βέλγιο Το 1,24% υπερβολικά 

υψηλό 

Διοχέτευση πόρων στην ασφάλεια 

για την μεταναστευτική πολιτική 

    (Net 

Contr.) 

Βουλγαρία 1,24%  του ΑΕΕ 

απαραίτητο για τη  

συνέχιση των πολιτικών 

    Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Γαλλία 1% με περιθώρια αύξησης 

 

    Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

Net Contr. 

 

Γερμανία 1%     υπέρ του μηχανισμού γενικευμένων 

επιστροφών 

Net Contr. 

 

Δανία 1%-1,24% 

 

Προτεραιότητα σε θέματα της 

Συνθήκης της Λισαβόνας 

Μείωση των δαπανών 

από το 0,42% του 

ΑΕΠ στο 0,34% 

   Net Contr. 

 

Ελλάδα 1,24%   

 

   Στήριξη της προτεινόμενης 

πολιτικής συνοχής σε επίπεδο 

αρχών 

Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

Net 

recipients 

 

Εσθονία 1,14% 

κατά νέων ιδίων  πόρων 

 

   Προβληματισμός για την οροφή του 

4% του ΑΕΠ για την 

χρηματοδότηση της συνοχής 

Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

 

Ιρλανδία 1,14% 

κατά νέων ιδίων  πόρων 

 

 Ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα(Στ

ρατηγική της 

Λισαβόνας) 

   Net 

recipients 

 

Ισπανία 1,24%  του ΑΕΕ 

απαραίτητο για τη  

συνέχιση των πολιτικών 

   Υπέρ της λειτουργίας ενός 

μηχανισμού (phase out) 

Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

Net 

recipients 

 

Ιταλία 1,14%    Υπέρ της κατάργησης της εθνικής 

ευημερίας ως δείκτη για την 

κατανομή των ποσών 

Επιθυμεί κάποιο μηχανισμό 

γενικευμένων επιστροφών 

 

Net Contr. 

 

Κύπρος 1,24%  του ΑΕΕ 

απαραίτητο για τη  

συνέχιση των πολιτικών 

Ευελιξία στην οροφή του 4% του 

ΑΕΠ στην χρηματοδότηση του 

προγράμματος συνοχής 

  Ισότιμη μεταχείριση των μικρών 

νησιωτικών κρατών ως προς τις 

χρηματοδοτήσεις 

Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Λιθουανία Δεν εχει διαμορφωθεί  

σαφής θέση 

 

Υποστήριζε τις θέσεις της 

Επιτροπής 

 Γεφύρωση 

τεχνολογικού 

χάσματος 

Προβληματισμός για την οροφή του 

4% του ΑΕΠ για την 

χρηματοδότηση της συνοχής 

Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Λετονία 1,24%  του ΑΕΕ 

απαραίτητο για τη  

συνέχιση των πολιτικών 

   Προβληματισμός για την οροφή του 

4% του ΑΕΠ για την 

χρηματοδότηση της συνοχής 

Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Λουξεμ-

βούργο 

  Κατά της μείωσης των 

δαπανών στη γεωργία 

   (Net 

Contr.) 

Μάλτα 1,24%  του ΑΕΕ 

απαραίτητο για τη  

συνέχιση των πολιτικ 

   Ισότιμη μεταχείριση των μικρών 

νησιωτικών κρατών ως προς τις 

χρηματοδοτήσεις 
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ii. Πίνακας 1: Σύνοψη θέσεων Κρατών - μελών και Οργανισμών για το ΠΔΠ 2007-2013  

Πηγή ( Λιαργκόβας, 2007)  

  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

1% Προτεραιότητα σε θέματα της 

Συνθήκης της Λισαβόνας 

Ριζική αναθεώρηση  Νέο πλαίσιο περιφερειακής 

πολιτικής 

Δατήρηση του μηχανισμού 

επιστροφής 

Net Contr. 

 

Ολλανδία 1% Μεγαλύτερο μέρος του 

προϋπολογισμού πρέπει να 

πηγαίνει στις φτωχότερες χώρες 

   επιθυμεί κάποιο μηχανισμό 

γενικευμένων επιστροφών 

 

Net Contr. 

 

Ουγγαρία 1,24%  του ΑΕΕ 

απαραίτητο για τη  

συνέχιση των πολιτικών 

Ευελιξία στην οροφή του 4% του 

ΑΕΠ στην χρηματοδότηση του 

προγράμματος συνοχής 

   Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Πολωνία Το 1,24% είναι ανεπαρκές 

 

   Ισορροπημένη ανάπτυξη των 

πολιτικών της ΕΕ για τις γείτονες 

χώρες 

Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Πορτογαλία 1,24%  του ΑΕΕ 

απαραίτητο για τη  

συνέχιση των πολιτικών 

 

 Επανεξέταση της 

οροφής των 

Βρυξελλών για τις 

δαπάνες της ΚΑΠ 

Η συνοχή με 

την 

ανταγωνιστικό-

τητα δεν πρέπει 

να συνδέονται 

  Net 

recipients 

 

Ρουμανία  

 

    Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Σλοβακία 1,24%  του ΑΕΕ 

απαραίτητο για τη  

συνέχιση των 

πολιτικών/βάση 

χρηματοδότησης το ΑΕΕ 

 Μείωση των άμεσων 

ενισχύσεων 

  Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Σλοβενία 1,14%  του ΑΕΕ 

απαραίτητο για τη  

συνέχιση των 

πολιτικών/βάση 

χρηματοδότησης το ΑΕΕ 

   Αλληλεγγύη μέσω της κατάλληλης 

πολιτικής συνοχής 

Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Σουηδία 1%      Net Contr. 

Τσεχία 1,14% 

υπέρ πολιτικής συνοχής,  

όμως μειώσεις δαπανών 

είναι εφικτές 

Υπέρ της μείωσης των δαπανών 

για την συνοχή 

   Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

 

Φινλανδία 1,14%  Μείωση των δαπανών 

στην γεωργία 

Ανάπτυξη της 

καινοτομίας 

/δημιουργία 

νέων θέσεων 

απασχόλησης 

Συνέχιση της περιφερειακής 

χρηματοδότησης στις 

αραιοκατοικημένες περιοχές 

Υποστήριξε την κατάργηση των 

επιστροφών  

Net Contr. 

 

Κροατία        

Επιτροπή διατήρηση της οροφής  

του προϋπ. στο 1,24%  

= 1,15% ΑΕΕ=146δις 

Ενίσχυση στρατηγικής  

Λισαβόνας 

 

404,655.00 

 

132.755,0 / 

18.505,0  

 

344,910.00 
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Κ-Μ Ίδιοι Πόροι  

(πιστώσεις υποχρεώσεων) 

% ΑΕΠ  ΕΕ 

Γενικές προτεραιότητες  

δαπανών 

 

ΚΑΠ 

 

3ος 

Πυλώνας/  

Έρευνα και 

Ανάπτυξη 

Πολιτική Συνοχής 

 

 

Επιστροφές 

 

 

Αυστρία Αναθεώρηση του 

συστήματος ιδίων πόρων 

/ 1% του ΑΕΕ το ταβάνι 

για το όριο πληρωμών 

Μείωση του ύψους του 

προϋπολογισμού σε σχέση με την 

πρόταση της Επιτροπής κατά 100% 

    Net Contr. 

 

Βέλγιο Αναθεώρηση του 

συστήματος ιδίων πόρων 

Διατήρηση του ύψους των δαπανών 

στον τομέα της διοίκησης  

    (Net Contr.) 

 

Βουλγαρία      Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Γαλλία  

1% του ΑΕΕ το ταβάνι 

για το όριο πληρωμών 

Μείωση του ύψους του 

προϋπολογισμού σε σχέση με την 

πρόταση της Επιτροπής κατά 100% 

Κατά των συνολικών 

περικοπών και των 

μεταρρυθμίσεων στον τρόπο 

χρηματοδότησης  

   Net Contr. 

 

Γερμανία 1% του ΑΕΕ Μείωση του ύψους του 

προϋπολογισμού σε σχέση με την 

πρόταση της Επιτροπής κατά 100% 

 Αύξηση των 

κονδυλίων  

Διατήρηση 

χρηματοδότησης των 

ανατολικών γερμανικών 

κρατιδίων 

Διατήρηση διορθωτικού 

μηχανισμού 

Net Contr. 

 

Δανία  

 

 Περιορισμό της άμεσης 

οικονομικής ενίσχυσης των 

αγροτών 

  Απαίτηση για την ύπαρξη 

μηχανισμού επιστροφής 

 

Net Contr. 

 

Ελλάδα Αναθεώρηση του 

συστήματος ιδίων πόρων 

     Net 

recipients 

Εσθονία  

 

    Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Ιρλανδία  

 

 Κατά των περικοπών των 

δαπανών και της 

αναμόρφωσης του 

   Net 

recipients 

 

Ισπανία  Ύψος επιδότησης στο 0,20% του 

ΑΕγχΠ 

Κατά των συνολικών 

περικοπών και των 

μεταρρυθμίσεων στον τρόπο 

χρηματοδότησης του 

Ενίσχυση 

τρίτου 

πυλώνα 

 Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

Net 

recipients 

 

Ιταλία       Net Contr. 

Κύπρος      Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Λιθουανία  

 

    Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Λετονία      Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Λουξεμβούργο  Διατήρηση του ύψους των δαπανών 

στον τομέα της διοίκησης  

    (Net Contr.) 

 

Μάλτα        

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

1% του ΑΕΕ το ταβάνι 

για το όριο πληρωμών 

Μείωση του ύψους του 

προϋπολογισμού σε σχέση με την 

πρόταση της Επιτροπής κατά 100% 

Σημαντικές περικοπές στον 

προϋπολογισμό της ΚΑΠ 

&περιορισμός των άμεσων 

επιδοτήσεων 

   

Διατήρηση του μηχανισμού 

επιστροφών ιδιαίτερα για το 

ίδιο 

Net Contr. 
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iii. Πίνακας 2: Σύνοψη θέσεων Κρατών - μελών και Οργανισμών για το ΠΔΠ 2014-2020 

Πηγή ( η παρούσα εργασία ) 

  

Ολλανδία Μείωση της πρότασης της 

Επιτροπής κατά 100δις 

ευρώ 

Μείωση του ύψους του 

προϋπολογισμού σε σχέση με την 

πρόταση της Επιτροπής κατά 100% 

    

 

Net Contr. 

 

Ουγγαρία      Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Πολωνία  

 

Διατήρηση του ύψους των δαπανών 

στον τομέα της διοίκησης  

Πίεσε για μεγαλύτερες 

μεταρρυθμίσεις 

 Προστασία της 

Πολιτικής Συνοχής 

Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Πορτογαλία       Net 

recipients 

Ρουμανία  

 

    Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Σλοβακία  

  

    Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Σλοβενία      Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθρωτικού μηχανισμού  

 

Σουηδία Μείωση της πρότασης της 

Επιτροπής κατά 100δις 

ευρώ 

Μείωση του ύψους του 

προϋπολογισμού σε σχέση με την 

πρόταση της Επιτροπής κατά 100% 

Σημαντικές περικοπές στον 

προϋπολογισμό της ΚΑΠ 

&περιορισμός των άμεσων 

επιδοτήσεων 

  Διατήρηση του μηχανισμού 

επιστροφών 

 

Net Contr. 

 

Τσεχία Ταβάνι το 1,14% του 

ΑΕΠ 

      

Φινλανδία Ταβάνι το 1% του ΑΕΕ     Αδικαιολόγητη η ύπαρξη του 

μηχανισμού επιστροφών 

Net Contr. 

 

Κροατία      Αδικαιολόγητες οι επιστροφές 

του διορθωτικού μηχανισμού  

 

Επιτροπή Τελική πρόταση: 1% του 

ΑΕΕ 

 

Ενίσχυση στρατηγικής  

Λισαβόνας / ευελιξία στην κατανομή 

των κονδυλίων στους επιμέρους τομείς  

του προϋπολογισμού 

36% της συνολικής 

χρηματοδότησης 

Ενισχύθηκε 

με 80δις 

ευρώ 

376 δις ευρώ 
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