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ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 2
ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020

Παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη και περαιτέρω ενίσχυση του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU για την αντιμετώπιση της
έξαρσης της νόσου COVID-19

EL

EL

Έχοντας υπόψη:
–

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε
συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

–

τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (…)1, και ιδίως το άρθρο 44,

–

τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020,
που εγκρίθηκε στις 27 Νοεμβρίου 20192,

–

το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/203, που εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου
2020,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 στον προϋπολογισμό του 2020.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Οι μεταβολές στη γενική κατάσταση εσόδων και στο τμήμα III είναι διαθέσιμες στο EURLex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm).
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ΕΕ L 193 της 30.7.2018.
ΕΕ L 57 της 27.2.2020.
COM(2020) 145 της 27.3.2020.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 2 για το έτος 2020 είναι η παροχή
3 000,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1 530,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις
πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» για να χρηματοδοτηθεί η παροχή
στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης με χρήση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης, το
οποίο προτείνεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της
έξαρσης της νόσου COVID-19 και για να ενισχυθεί περαιτέρω ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας
της Ένωσης/rescEU, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη δημιουργία αποθεμάτων και ο
συντονισμός της διανομής ουσιωδών πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη4.
2.

ΠΑΡΟΧΗ

2.1.

Πλαίσιο

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Δεδομένης της σοβαρότητας της κρίσης συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και λόγω
του μεγέθους και της φύσης των αναγκών που χρήζουν στήριξης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο
άμεσο μέλλον, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο, παράλληλα με το παρόν ΣΔΠ, να ενεργοποιήσει
εκ νέου και να τροποποιήσει τον κανονισμό 2016/369 του Συμβουλίου για την παροχή στήριξης
έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης5 με σκοπό να εξοπλιστεί η ΕΕ με ευρύτερη εργαλειοθήκη που
να είναι ανάλογη της μεγάλης κλίμακας της τρέχουσας πανδημίας COVID 19.
Το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης (ESI) δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2016 και
ενεργοποιήθηκε για περίοδο 3 ετών με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
που προέκυψε μετά τη μαζική εισροή προσφύγων στην Ελλάδα. Σχεδιάστηκε ως εργαλείο γενικού
σκοπού για την καταπολέμηση κρίσεων εντός της ΕΕ και παρεμβαίνει μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις σοβαρών δυσχερειών. Μπορεί να κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση κάθε κρίσης που
απαιτεί ανθρωπιστική βοήθεια και καλύπτει ευρύ φάσμα επιλέξιμων δράσεων: «Η στήριξη έκτακτης
ανάγκης ... μπορεί να περιλαμβάνει κάθε δράση ανθρωπιστικής βοήθειας … και, κατά συνέπεια, μπορεί
να συμπεριλάβει την παροχή συνδρομής, αρωγής και, εφόσον χρειάζεται, την εκτέλεση επιχειρήσεων
προστασίας για τη διάσωση και τη διαφύλαξη της ζωής, σε περιπτώσεις καταστροφών ή αμέσως μετά»6.
Τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης
(rescEU), του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κορονοϊού με σκοπό την κινητοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων και άλλων ενωσιακών μέσων συμβάλλουν εν μέρει στην αντιμετώπιση της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας· ωστόσο, η κλίμακα και το εύρος της
πρόκλησης απαιτούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανθρωπιστικές συνέπειες που έχει η
έξαρση της νόσου στον τομέα της δημόσιας υγείας εντός της Ένωσης. Η στήριξη έκτακτης ανάγκης
που παρέχεται στο πλαίσιο του ESI προωθεί τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με τις δράσεις
των πληττόμενων κρατών μελών, καθώς και τις συνέργειες με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται σε
επίπεδο ΕΕ από άλλα ταμεία και μέσα.
Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται να ενεργοποιηθεί η στήριξη βάσει του κανονισμού για τη στήριξη
έκτακτης ανάγκης (αριθ. 2016/369) και να παρασχεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις το συντομότερο
δυνατόν. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσει η Ένωση να εφαρμόσει μέτρα για την πρόληψη και τον
4
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Επιπλέον της ενίσχυσης (ύψους 80,0 εκατ. EUR, εκ των οποίων 10,0 εκατ. EUR μέσω ανακατανομής στο
πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης) που περιλαμβάνεται στο ΣΔΠ αριθ. 1/2020 (COM
(2020) 145 της 27.3.2020).
COM(2020) 175 της 2.4.2020.
Κανονισμός 2016/369 του Συμβουλίου, άρθρο 3 παράγραφος 2.
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μετριασμό των σοβαρών συνεπειών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και να αντιμετωπίσει με
συντονισμένο τρόπο τις ανάγκες που σχετίζονται με την καταστροφή COVID-19, συμπληρώνοντας
τυχόν συνδρομή που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της ΕΕ.
2.2.

Δράσεις προς χρηματοδότηση μέσω του ESI

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και τον σοβαρό
χαρακτήρα της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας που σχετίζεται με την έξαρση της νόσου
COVID-19 σε όλα τα κράτη μέλη, προτείνει να χορηγηθούν στο ESI 2 700,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις
ανάληψης υποχρεώσεων και 1 380,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών.
Η στήριξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δράσεις:
–

ευρύτερη και ταχύτερη δημιουργία αποθεμάτων και συντονισμός της διανομής ουσιωδών
πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

–

κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μέσων προστασίας που πρόκειται να εισαχθούν από
τους διεθνείς εταίρους, καθώς και της μεταφοράς εντός της ΕΕ·

–

μεταφορά ασθενών που έχουν ανάγκη σε διασυνοριακά νοσοκομεία με διαθέσιμη
χωρητικότητα·

–

διασυνοριακή συνεργασία για την άμβλυνση της πίεσης που ασκείται στα συστήματα υγείας
των περιφερειών της ΕΕ οι οποίες πλήττονται περισσότερο·

–

κεντρική προμήθεια και διανομή ουσιωδών ιατρικών προμηθειών σε νοσοκομεία και
επείγουσα προμήθεια μέσων προστασίας για το νοσοκομειακό προσωπικό, όπως μάσκες
αναπνευστικής προστασίας, αναπνευστήρες, μέσα ατομικής προστασίας, μάσκες πολλαπλών
χρήσεων, φάρμακα, θεραπευτικά μέσα, υλικά εργαστηρίου και απολυμαντικά·

–

αύξηση και μετατροπή της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, ώστε να
διασφαλιστεί η ταχεία παραγωγή και διάθεση του αναγκαίου εξοπλισμού και υλικού για την
επείγουσα αντιμετώπιση των ελλείψεων όσον αφορά τον εφοδιασμό με ουσιώδη προϊόντα
και φάρμακα·

–

αύξηση των εγκαταστάσεων και των πόρων για την παροχή περίθαλψης,
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών και των ημιμόνιμων κινητών νοσοκομείων, και
αύξηση της παροχής στήριξης σε μετατραπείσες εγκαταστάσεις·

–

αύξηση της παραγωγής διαγνωστικών κιτ και παροχή στήριξης για την απόκτηση βασικών
ουσιών·

–

προώθηση της ταχείας ανάπτυξης φαρμάκων και μεθόδων δοκιμών·

–

ανάπτυξη, αγορά και διανομή προμηθειών διαγνωστικού υλικού (διαγνωστικών κιτ,
αντιδραστηρίων, συσκευών).

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τον πλήρη συντονισμό, ώστε οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο του ESI να συμπληρώνουν άλλα υφιστάμενα μέσα, όπως το rescEU ή το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) σε ορισμένους τομείς (για παράδειγμα στις εγκαταστάσεις
υποδοχής μεταναστών). Η υλοποίηση των δράσεων θα προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη της
έξαρσης και θα συντονιστεί με τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη μεγιστοποίηση του
αντικτύπου.
σε EUR
Γραμμή
προϋπολογι
Ονομασία
σμού
Τμήμα III — Επιτροπή
Δαπάνες στήριξης για τη στήριξη έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης
18 01 04 05
Στήριξη έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης
18 07 01
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Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων
54 000 000
2 646 000 000

Πιστώσεις
πληρωμών
54 000 000
1 326 000 000

Σύνολο

2 700 000 000

5

1 380 000 000

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ)

3.

ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ

ΈΝΩΣΗΣ (ΕΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο της απόκρισης της ΕΕ στην έξαρση της νόσου COVID-19, ο μηχανισμός πολιτικής
προστασίας της Ένωσης (UCPM) διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Πέραν της
κοινής προμήθειας και ως περαιτέρω δίχτυ ασφαλείας, η Επιτροπή εξέδωσε νέα εκτελεστική πράξη
στο πλαίσιο του UPCM/rescEU, για να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την αγορά μέρους του
αναγκαίου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των θεραπευτικών μέσων, του ιατρικού εξοπλισμού,
των μέσων ατομικής προστασίας και των υλικών εργαστηρίου), αυξάνοντας έτσι τον όγκο,
συμπληρώνοντας και διευρύνοντας το φάσμα των ειδών προτεραιότητας που αγοράζονται μέσω της
κοινής προμήθειας. Η άμεση επιχορήγηση rescEU θα παρέχει χρηματοδότηση σε ποσοστό 100 % από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ, που περιλαμβάνει πλήρη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων αυτών και πλήρη χρηματοδότηση της υλοποίησης των δράσεων. Ο εξοπλισμός που θα
αγοράζεται θα φυλάσσεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η διαδικασία λήψης αποφάσεων
θα οργανώνεται σε επίπεδο ΕΕ και θα παρέχονται προμήθειες έκτακτης ανάγκης πέραν των εθνικών
αποθεμάτων. Ο εξοπλισμός θα είναι διαθέσιμος για όλα τα κράτη μέλη και θα χρησιμοποιείται σε
περίπτωση ανεπαρκούς εθνικής ικανότητας.
Όπως ανακοινώθηκε με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/20207, η Επιτροπή
ανακατένειμε 10,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη στήριξη ιατρικών
αντιμέτρων και εξοπλισμού που σχετίζονται με τη νόσο COVID 19 από τον υφιστάμενο
προϋπολογισμό του UCPM/rescEU για το 2020 (πρόληψη και ετοιμότητα εντός της Ένωσης) και
πρότεινε ενίσχυση ύψους 70,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 40,0 εκατ. EUR
σε πιστώσεις πληρωμών.
Λαμβανομένης υπόψη της ταχείας εξέλιξης της κρίσης και των συναφών αναγκών στα κράτη μέλη,
πρέπει να εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία αποθεμάτων. Το rescEU
μπορεί να συμβάλει στην ευρύτερη δημιουργία αποθεμάτων, στον συντονισμό και στη διανομή
ουσιωδών ιατρικών προμηθειών υψηλής ζήτησης σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων
προστασίας για το νοσοκομειακό προσωπικό (μάσκες, προστατευτικά γυαλιά, στολές, νανοϋλικά
ιατρικής χρήσης, απολυμαντικά) και των αναπνευστήρων (επεμβατικών και μη επεμβατικών) που
χρειάζονται για αποτελεσματική αντίδραση. Τα αποθέματα θα χρησιμοποιούνται για την αποστολή σε
σύντομο χρονικό διάστημα του αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού διαδοχικά στα κράτη μέλη και τις
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν εξάρσεις και επιδημικές κορυφώσεις των κρουσμάτων, ενώ θα
πραγματοποιείται αποδοτική και αποτελεσματική χρήση του επαναχρησιμοποιούμενου εξοπλισμού,
όπου είναι περισσότερο αναγκαίος.
Ως εκ τούτου, προτείνεται περαιτέρω ενίσχυση ύψους 300,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων και 150,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών.
Το ενισχυμένο rescEU και το εκ νέου ενεργοποιημένο ESI θα είναι συμπληρωματικά και θα
διασφαλίζουν την πλέον αποτελεσματική παροχή του αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού.
σε EUR
Γραμμή
προϋπολογι
σμού
Τμήμα III — Επιτροπή
23 03 01 01

Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

Ονομασία

Πρόληψη των καταστροφών και ετοιμότητα εντός της Ένωσης

Σύνολο

4.

Πιστώσεις
πληρωμών

300 000 000

150 000 000

300 000 000

150 000 000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Δεδομένης της απουσίας περιθωρίων και δυνατοτήτων ανακατανομής στο πλαίσιο του τομέα 3 του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθούν οι ακόλουθοι
ειδικοί μηχανισμοί για συνολικό ποσό ύψους 3 000,0 εκατ. EUR:
7

COM(2020) 145 final της 27.3.2020.
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το υπόλοιπο συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων για ποσό ύψους
2 042,4 εκατ. EUR8. Παράλληλα με τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό, προτείνεται
τροποποίηση του κανονισμού για το ΠΔΠ για την κατάργηση των περιορισμών στο πεδίο
εφαρμογής αυτού του μέσου9·
ο μηχανισμός ευελιξίας για ποσό ύψους 243,0 εκατ. EUR10· και
το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για το υπόλοιπο (714,6 εκατ. EUR) με αντίστοιχη
αντιστάθμιση με το περιθώριο που είναι διαθέσιμο το 2020 στο πλαίσιο του τομέα 5
Διοίκηση11.

Το ποσό αυτό λαμβάνει υπόψη το υπόλοιπο περιθώριο από το 2019 (1 316,9 εκατ. EUR) που διατέθηκε για το
2020 στο πλαίσιο της «Τεχνικής προσαρμογής όσον αφορά τους ειδικούς μηχανισμούς», COM(2020) 173 της
2.4.2020.
COM(2020) 174 της 2.4.2020. Η εν λόγω τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1311/2013 θα πρέπει να τεθεί σε
ισχύ το αργότερο την ίδια ημέρα με την τελική έγκριση του παρόντος ΣΔΠ.
COM(2020) 171 της 2.4.2020.
COM(2020) 172 της 2.4.2020.
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5.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ
Σε EUR
Προϋπολογισμός 2020
Τομέας

(περιλ. του ΣΔΠ 1/2020)
ΠΑΥ

1.

1α

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού
αριθ. 2/2020

ΠΠ

Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

83 930 597 837

Ανώτατο όριο

83 661 000 000

Περιθώριο
Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και
την απασχόληση
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού
περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων
Ανώτατο όριο

25 284 773 982

ΠΑΥ

ΠΠ

72 353 828 442

Προϋπολογισμός 2020
(περιλ. των ΣΔΠ 1-2/2020)
ΠΑΥ

ΠΠ

83 930 597 837

72 353 828 442

83 661 000 000

22 308 071 592

25 284 773 982

93 773 982

93 773 982

25 191 000 000

25 191 000 000

22 308 071 592

Περιθώριο
1β

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού
περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων
Ανώτατο όριο

58 645 823 855

50 045 756 850

58 645 823 855

175 823 855

175 823 855

58 470 000 000

58 470 000 000

50 045 756 850

Περιθώριο
2.

Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

59 907 021 051

57 904 492 439

59 907 021 051

Ανώτατο όριο

60 421 000 000

60 421 000 000

Περιθώριο
Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την
αγορά και άμεσες ενισχύσεις
Επιμέρους ανώτατο όριο
Η διαφορά της στρογγυλοποίησης εξαιρείται από
τον υπολογισμό του περιθωρίου
Περιθώριο ΕΓΤΕ

513 978 949

513 978 949

3.

Ασφάλεια και ιθαγένεια
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού
ευελιξίας
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού
περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του περιθωρίου για
απρόβλεπτες ανάγκες
Ανώτατο όριο

43 410 105 687

43 380 031 798

43 410 105 687

43 888 000 000

43 380 031 798

43 888 000 000

888 000

888 000

477 006 313

477 006 313

4 152 374 489

57 904 492 439

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

851 374 489

243 039 699

1 094 414 188

350 000 000

2 042 402 163

2 392 402 163

714 558 138

714 558 138

2 951 000 000

5 278 527 141

2 951 000 000

Περιθώριο
4.

Η Ευρώπη στον κόσμο

10 406 572 239
Ανώτατο όριο
Περιθώριο

5.

Διοίκηση

Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των
θεσμικών οργάνων

10 406 572 239
103 427 761

10 274 196 704

10 271 193 494

11 254 000 000

10 274 196 704

11 254 000 000

- 252 000 000

- 714 558 138

- 966 558 138

730 806 506
7 955 303 132

8 944 061 191

10 510 000 000

103 427 761
10 271 193 494

Ανώτατο όριο
Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο
για απρόβλεπτες ανάγκες
Περιθώριο

8 944 061 191

10 510 000 000

16 248 368
7 958 306 342

7 955 303 132

7 958 306 342

Επιμέρους ανώτατο όριο
Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο
για απρόβλεπτες ανάγκες
Περιθώριο

9 071 000 000

Σύνολο
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού
ευελιξίας
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού
περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του περιθωρίου για
απρόβλεπτες ανάγκες
Ανώτατο όριο
Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το
περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες
Περιθώριο

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί
Γενικό σύνολο

9 071 000 000

- 252 000 000

- 714 558 138

- 966 558 138

863 696 868

149 138 730

619 597 837

2 042 402 163

2 662 000 000

714 558 138
168 797 000 000

714 558 138

172 420 000 000

- 252 000 000

168 797 000 000
- 714 558 138

172 420 000 000

- 966 558 138

1 348 213 216

20 087 973 280

633 655 078

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

169 255 522 110

153 643 605 917

172 255 522 110

155 173 605 917
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3 000 000 000

1 530 000 000

18 681 923 527

