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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση παρέχει τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις μελλοντικών εισροών και εκροών για
τα επόμενα πέντε έτη (2021-2025) όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 247 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού1. Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη τις αρχές και τους
όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας2 (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης).
Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην ΕΕ έχουν επιδεινωθεί σημαντικά λόγω της πανδημίας
COVID-19. Ως εκ τούτου, στις 27 Μαΐου 20203, η Επιτροπή υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για
ενισχυμένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 και ένα φιλόδοξο σχέδιο
ανάκαμψης. Η παρούσα έκθεση προβλέψεων παρέχει εκτίμηση των εκροών δαπανών βάσει των
ανώτατων ορίων του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των αντίστοιχων εισροών
εσόδων κατά την επόμενη πενταετία βάσει της αναθεωρημένης πρότασης ΠΔΠ, του Μαΐου 2020.
Σε σύγκριση με τις περυσινές προβλέψεις4 που κάλυπταν την περίοδο 2020-2024, οι παρούσες νέες
προβλέψεις καλύπτουν ένα ακόμη έτος (2025). Οι εκτιμήσεις πληρωμών για τις αναλήψεις
υποχρεώσεων του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου επικαιροποιούνται, ώστε να ληφθούν
υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα υλοποίησης για το 2019, ο προϋπολογισμός του 2020 με τους
διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 και αριθ. 2 και τα σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών
αριθ. 3 έως αριθ. 65, καθώς και το σχέδιο προϋπολογισμού του 20216.
Δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 βρίσκονται
ακόμη σε εξέλιξη, οι πληρωμές σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων μετά το 2021 είναι
συνεπείς με τις παραμέτρους που προκύπτουν από την πορεία των διαπραγματεύσεων και από την
πρόταση της Επιτροπής για τη μελλοντική δημοσιονομική περίοδο, όπως αναθεωρήθηκε εφέτος.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Συνολικά, στα πρώτα πέντε έτη του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου οι πληρωμές αναμένεται
να ανέλθουν σε 866 δισ. EUR. Το ποσό αυτό δεν κατανέμεται εξίσου ανά έτος αλλά συμβαδίζει με
την αναμενόμενη εξέλιξη: 1) της σταδιακής εισαγωγής πληρωμών υπέρ των νέων προγραμμάτων
δαπανών (περίπου 67 % του συνόλου των πληρωμών της 5ετούς περιόδου) και 2) των πληρωμών
εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2020 (το
υπόλοιπο 33 % των πληρωμών).
2.1. Πληρωμές για νέες αναλήψεις υποχρεώσεων
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Οι προβλεπόμενες πληρωμές, σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων που θα γίνουν κατά την
περίοδο 2021-2025, ευθυγραμμίζονται με τα ποσά ανά πρόγραμμα και ανά έτος, όπως
παρουσιάζονται στην πρόταση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2020 για το επόμενο πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι υποκείμενες παραδοχές των προβλέψεων παραμένουν σύμφωνες με τις
παραδοχές της έκθεσης του προηγούμενου έτους και της πρότασης της Επιτροπής της 2ας Μαΐου
2018 για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην έκθεση αποτυπώνεται στο μέτρο του δυνατού η
πρόοδος των διαπραγματεύσεων για την επόμενη γενιά δαπανών (βλ. λεπτομέρειες στο τμήμα 3.
Παραδοχές προβλέψεων).
Αυτό αφορά ιδίως τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, ο οποίος
καθορίζει την ταχύτητα υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, ήτοι τον τομέα με τις υψηλότερες
δαπάνες που χρησιμοποιεί διαχωριζόμενες πιστώσεις. Οι αλλαγές στις λεπτομέρειες εκτέλεσης των
κονδυλίων της πολιτικής συνοχής (π.χ. κανόνας αποδέσμευσης, ποσοστά προχρηματοδότησης,
εκκαθάριση προχρηματοδοτήσεων, ποσοστό παρακράτησης) σε σύγκριση με τις παραδοχές, που
λαμβάνονται υπόψη για τις παρούσες προβλέψεις, θα επηρεάσουν σημαντικά το αναμενόμενο
επίπεδο πληρωμών για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Συνεπώς, ακριβέστερη επικαιροποίηση των προβλέψεων θα είναι δυνατή μόνο μετά την
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και την ειδική ανά
τομέα νομοθεσία που το συνοδεύει.
2.2. Πληρωμές για αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2021
Στις προβλέψεις της Επιτροπής για τις πληρωμές που απορρέουν από τις τρέχουσες αναλήψεις
υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων όσων πρόκειται ακόμη να γίνουν εντός του 2020)
λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις για την κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020
για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Οι εκτιμήσεις για τα έτη 2021-2025
περιλαμβάνουν τις πληρωμές που προκύπτουν από τις ενισχύσεις των προγραμμάτων το 2020,
όπως προβλέπονται από τις δέσμες επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της νόσου
COVID-19 (CRII και CRII+) και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6. Ορισμένες από
τις προτάσεις αυτές συνεπάγονται εμπροσθοβαρή εκτέλεση των πληρωμών τα πρώτα έτη της
περιόδου, ενώ άλλες ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετα ποσά, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί
παλαιότερα.
Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες CRII και CRII+ προβλέπεται να επιταχύνουν την υλοποίηση της
πολιτικής συνοχής, αυξάνοντας έτσι τις ανάγκες πληρωμών το 2020 και το 2021 και έχοντας ως
αποτέλεσμα χαμηλότερες ανάγκες πληρωμών το 2024 και το 2025. Βάσει της πρότασης για
εφάπαξ ενίσχυση του εισοδήματος των γεωργών, οι ανάγκες πληρωμών στο πλαίσιο της αγροτικής
ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 θα αυξηθούν επίσης το 2021, με αντίστοιχη μείωση το 2024.
Τα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου COVID-19, όπως προτείνονται στην αναθεώρηση του
κανονισμού για τον ετήσιο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και στο σχετικό σχέδιο διορθωτικού
προϋπολογισμού αριθ. 6, το 2020 θα οδηγήσουν σε πρόσθετες αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους
11,5 δισ. EUR και σε πληρωμές 6,5 δισ. EUR. Το υπόλοιπο ποσό των 5 δισ. EUR που προέρχεται
από την εν λόγω πρόταση (2,5 δισ. EUR βάσει του REACT ΕU και 2,5 δισ. EUR βάσει του νέου
σκέλους στήριξης της φερεγγυότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών
Επενδύσεων) θα καταβληθεί κατά την περίοδο 2021-2025, αυξάνοντας τις ανάγκες πληρωμών σε
σύγκριση με τις προβλέψεις του προηγούμενου έτους.
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Τυχόν αποκλίσεις στα ποσά που έχουν εγκριθεί για τις ανωτέρω προτάσεις της Επιτροπής, σε
συνδυασμό με τις αλλαγές στις λεπτομέρειες εκτέλεσης των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής,
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις ανάγκες πληρωμών και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις
διαπραγματεύσεις για τα ανώτατα όρια πληρωμών του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου.
2.3. Πληρωμές κατά το 2021
Το επίπεδο πληρωμών το 2021 έχει ιδιαίτερη σημασία. Η παρούσα έκθεση συνάδει πλήρως με το
σχέδιο πρότασης προϋπολογισμού για το 2021, το οποίο βασίζεται στις παραμέτρους των
προτάσεων της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τα ποσοστά προχρηματοδότησης των κονδυλίων της
πολιτικής συνοχής τόσο για την περίοδο 2014-2020 (ποσοστό προχρηματοδότησης 1 %) όσο και
για την περίοδο 2021-2027 (ποσοστό προχρηματοδότησης 0,5 %). Η αύξηση των εν λόγω
ποσοστών θα είχε άμεσες επιπτώσεις στις ανάγκες πληρωμών το 2021. Η καθυστερημένη έναρξη
των προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027 ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναβολή για το
2022 μέρους της προχρηματοδότησης για τη νέα γενεά πολιτικής συνοχής.
2.3.1. Αποδεσμεύσεις
Το συνολικό ποσό των αποδεσμεύσεων που προβλέπονται για την περίοδο 2021-2025 ανέρχεται σε
9 δισ. EUR και σχετίζεται εξ ολοκλήρου με τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 και πριν από
αυτή. Δεν αναμένονται αποδεσμεύσεις για τις αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν προταθεί για το
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.
Τα επίπεδα αποδεσμεύσεων διαφέρουν μεταξύ των τομέων, καθώς οι προβλέψεις λαμβάνουν
υπόψη τις αποδεσμεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και τις αποδεσμεύσεις που
διαπιστώνονται μέχρι τη κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2021. Κατ’ αρχήν, οι
αποδεσμεύσεις προβλέπονται για όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Δεδομένου ότι
για τα περισσότερα προγράμματα και τις περισσότερες δράσεις δεν υπάρχουν κανόνες αυτόματης
αποδέσμευσης, οποιαδήποτε ετήσια κατανομή των αποδεσμεύσεων θα ήταν, σε μεγάλο βαθμό,
υποθετική. Για την εκτίμηση του ύψους των αποδεσμεύσεων έως το 2025, οι προβλεπόμενες
αποδεσμεύσεις κατανέμονται κατ’ αναλογία προς τις σχετικές ετήσιες πληρωμές.
Ειδική πρόβλεψη γίνεται για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), για την
περίοδο 2014-2020, η οποία λαμβάνει υπόψη την πείρα από την περάτωση των προγραμμάτων της
περιόδου 2007-2013. Οι προβλέψεις αποδεσμεύσεων θα επικαιροποιηθούν όταν αρχίσουν οι
περατώσεις των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020. Χαμηλότερο πραγματικό επίπεδο
αποδεσμεύσεων θα είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες ανάγκες πληρωμών. Το ακριβές έτος
αποδέσμευσης εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες περάτωσης κάθε εθνικού
προγράμματος. Δεδομένων των κανόνων αποδέσμευσης ν+3, οι αποδεσμεύσεις είναι πιθανό να
κατανεμηθούν στα έτη 2024-2026. Καθώς μόνο η περίοδος 2024-2025 εμπίπτει στο πεδίο της
παρούσας έκθεσης, μπορεί να υποτεθεί προσωρινά ότι περίπου τα δύο τρίτα των αναμενόμενων
αποδεσμεύσεων από τα ταμεία ΕΔΕΤ 2014-2020 θα πραγματοποιηθούν εντός της εν λόγω
περιόδου.
Σε σύγκριση με την περυσινή έκθεση, οι εκτιμώμενες αποδεσμεύσεις για την 5ετή περίοδο
αυξάνονται κατά 1 δισ. EUR περίπου. Αυτό είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των υψηλότερων
προβλέψεων αποδεσμεύσεων για τα προγράμματα των τομέων 1β και 2 για την περίοδο 2014-2020
(αύξηση κατά 2,5 δισ. EUR) και μειώσεων σε άλλα στοιχεία (μείωση κατά 1,5 δισ. EUR).
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Η αύξηση για την περίοδο 2014-2020 στον τομέα 1β προκύπτει αυτόματα με τη συμπερίληψη ενός
επιπλέον έτους (2025) το οποίο δεν κάλυπτε η περυσινή έκθεση. Ομοίως, οι αποδεσμεύσεις του
τομέα 2 για την περίοδο 2014-2020 αναμένεται να πραγματοποιηθούν το αργότερο έως το 2025,
καθώς, έως τότε, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πληρωμή περάτωσης.
Για τα προγράμματα των τομέων 1α, 3 και 4 για την περίοδο 2014-2020, η μείωση αποτελεί
συνδυασμένο αποτέλεσμα της επικαιροποίησης των παραδοχών για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με
το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021, και της μετατόπισης της περιόδου αναφοράς κατά ένα
έτος. Το 2019, 1,3 δισ. EUR αποδεσμεύθηκε βάσει των τριών αυτών τομέων σε σχέση με
προγράμματα προγενέστερα του 2014 και το εν λόγω ποσό δεν περιλαμβάνεται πλέον στις
παρούσες προβλέψεις.
2.3.2. Εξέλιξη του επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων
Η συσσώρευση εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (ή υπόλοιπου προς εκκαθάριση – RAL «Reste à liquider») αποτελεί φυσική συνέπεια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ με
διαχωριζόμενες πιστώσεις και της ονομαστικής αύξησης του όγκου του προϋπολογισμού της ΕΕ με
την πάροδο των ετών. Το υπόλοιπο προς εκκαθάριση (RAL) στην αρχή της περιόδου αναφοράς
αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 308 δισ. EUR. Συγκριτικά, στην περυσινή έκθεση το
προβλεπόμενο RAL στο τέλος του 2020 ανερχόταν σε 303 δισ. EUR.
Η μεταβολή αυτή του προβλεπόμενου RAL προκύπτει από μια σειρά στοιχείων. Κατά το κλείσιμο
του 2019 το πραγματικό RAL ανερχόταν σε 294 δισ. EUR7. Μέχρι σήμερα, οι αναλήψεις
υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2020, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων
που προτείνονται στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6, ανέρχονται σε 184 δισ. EUR,
ενώ οι πληρωμές ανέρχονται σε 161,5 δισ. EUR. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετο RAL
ύψους 22 δισ. EUR το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη επιτάχυνση της πολιτικής
συνοχής που προέκυψε από τις πρωτοβουλίες CRII και CRII+, το 2020 ενδέχεται να προκύψουν
πρόσθετες ανάγκες πληρωμών ύψους 8-10 δισ. EUR. Για τους σκοπούς υπολογισμού του RAL στο
τέλος του έτους, πρόσθετο ποσό ύψους περίπου 8 δισ. EUR σε πληρωμές αναμένεται να εγγραφεί
στο προϋπολογισμό αργότερα, εντός του 2020. Ωστόσο, η πραγματική πρόσθετη ανάγκη μπορεί να
προσδιοριστεί ποσοτικά μόνο μετά την υποβολή των προβλέψεων των ίδιων των κρατών μελών για
την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, οι οποίες
αναμένονται έως τις 31 Ιουλίου 2020.
Στο τέλος του 2025, το επίπεδο του RAL προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε περίπου 292 δισ. EUR,
ποσό που συνεπάγεται ονομαστική μείωση κατά 5 % κατά τα πέντε έτη που αποτελούν αντικείμενο
ανάλυσης. Η ετήσια εξέλιξη του όγκου του RAL δεν είναι ίση, και εξελίσσεται σε συνάρτηση με
τον λόγο των ετήσιων πληρωμών προς τις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων. Με βάση την πρόταση
της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, το ανώτατο όριο πληρωμών για
τα έτη 2021-2025 θα είναι ελαφρώς υψηλότερο από το ανώτατο όριο ανάληψης υποχρεώσεων.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της επιτάχυνσης των πληρωμών κατά τα πρώτα έτη της νέας περιόδου
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προγραμματισμού, στο πλαίσιο της στήριξης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση
της νόσου COVID-19. Δεν αναμένονται μειώσεις στις ανάγκες πληρωμών για την περίοδο 20232025. Αυτό οφείλεται κυρίως στον συνδυασμό του πρώτου στόχου αυτόματων αποδεσμεύσεων για
τα νέα προγράμματα δυνάμει του κανονισμού περί κοινών διατάξεων με τον στόχο αποδέσμευσης
ν+3 για την τελευταία δόση των ΕΔΕΤ της περιόδου 2014-2020 και την περάτωση των εν λόγω
προγραμμάτων. Συνολικά, οι πληρωμές κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που καλύπτονται από την
έκθεση θα υπερβούν το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά περίπου 6,6 δισ. EUR. Σε
συνδυασμό με τις προβλεπόμενες αποδεσμεύσεις κατά την ίδια περίοδο, θα αντιστραφεί η
αυξητική τάση του RAL.
2.4. Έσοδα
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και λοιπά έσοδα. Το συνολικό ποσό
των ιδίων πόρων που απαιτείται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού καθορίζεται από το
σύνολο των δαπανών μείον τα λοιπά έσοδα. Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις των εσόδων του
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2025 βασίζονται στην αρχή ότι οι δαπάνες πρέπει
να αντιστοιχούν στα έσοδα· επομένως, το σύνολο των εσόδων πρέπει να ισούται με το σύνολο των
δαπανών.
Από το 2021, με βάση τη συμφωνία αποχώρησης (μέρος V), το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεισφέρει
στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε σχέση με εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων του ΠΔΠ για τη
περίοδο 2014-2020 και τις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές (RAL τέλους του 2020),
καθώς και τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις και άλλα στοιχεία του δημοσιονομικού
διακανονισμού. Η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα αντιστοιχεί στο μερίδιό του για τη
χρηματοδότηση των εν λόγω υποχρεώσεων. Θα συγκαταλέγεται στη κατηγορία «λοιπά έσοδα»
στον προϋπολογισμό της ΕΕ, που δεν αποτελούν ιδίους πόρους της Ένωσης.
Το σύνολο των ιδίων πόρων της ΕΕ σε δεδομένο έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο
των ιδίων πόρων. Η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί το εν λόγω ανώτατο όριο στο 1,40 % του
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των κρατών μελών της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021, ώστε
να ληφθεί υπόψη η μηχανική μείωση του ονομαστικού ποσού των ιδίων πόρων που αντιστοιχεί στο
σημερινό ανώτατο όριο του 1,20 % του ΑΕΕ της Ένωσης λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου
Βασιλείου και της οικονομικής ύφεσης, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Μέχρι να τεθεί
σε ισχύ η νέα απόφαση για τους ιδίους πόρους, θα εξακολουθήσει να ισχύει το τρέχον ανώτατο
όριο.
Σε ονομαστικούς όρους, το 2021 το 1,20 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ
μεταφράζεται σε 168 δισ. EUR. Το επίπεδο αυτό αφήνει περιθώριο μόλις 2,4 δισ. EUR μεταξύ του
ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων και του προτεινόμενου ανώτατου ορίου πληρωμών. Για νομικούς
λόγους, το ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης απαιτεί επιπλέον τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Η Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί το
ανώτατο όριο των ιδίων πόρων για την επόμενη περίοδο στο 1,40 % του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος της ΕΕ και είναι σημαντικό η νέα απόφαση για τους ιδίους πόρους να εκδοθεί και να
εγκριθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνταγματικές τους απαιτήσεις, έως το τέλος του
2020. Μέχρι να τεθεί τυπικά σε ισχύ το νέο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων, το ανώτατο όριο
πληρωμών για το έτος 2021 θα πρέπει να τηρεί τους ισχύοντες περιορισμούς.
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Ωστόσο, οι πραγματικές ανάγκες ιδίων πόρων καθορίζονται από τις προγραμματισμένες πληρωμές
μετά από αφαίρεση των αναμενόμενων λοιπών εσόδων, όχι από το ανώτατο όριο πληρωμών του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Για το 2021, οι ίδιοι πόροι που απαιτούνται για τη
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού εκτιμώνται σε 155 δισ. EUR. Το εν λόγω ποσό αφήνει «de
facto» περιθώριο, κατά 13 δισ. EUR χαμηλότερο από το τρέχον ανώτατο όριο ιδίων πόρων του
1,20 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, για την κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων και
άλλων απρόβλεπτων αναγκών της ΕΕ.
3.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
3.1. Συγκεκριμένες παραδοχές κύριων στοιχείων δαπανών
3.1.1. ΕΔΕΤ 2014-2020 και κονδύλια πολιτικής συνοχής 2021-2027

Οι προβλέψεις πληρωμών για τα ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020 βασίζονται σε πρότερη πείρα όσον
αφορά τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών που υποβλήθηκαν ως ποσοστό του συνολικού
κονδυλίου. Για κάθε ταμείο χρησιμοποιούνται ειδικά προφίλ πληρωμών. Επιπλέον,
συνυπολογίστηκαν οι επιπτώσεις στις πληρωμές που προέκυψαν από τις προτάσεις αντιμετώπισης
της νόσου COVID-19 (βλ. σημείο 2.2. Πληρωμές για αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2021).
Για τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, οι προβλεπόμενες πληρωμές
εξαρτώνται από τις παραδοχές στις οποίες βασίζονται βασικές παράμετροι για την εφαρμογή της
πολιτικής, οι οποίες αποτελούν επί του παρόντος μέρος των διαπραγματεύσεων για το επόμενο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι τρέχουσες προβλέψεις βασίζονται στις παραμέτρους που
προκύπτουν από την πιο πρόσφατη πορεία των διαπραγματεύσεων (0,5 % προχρηματοδότησης για
κάθε έτος από το 2021 έως το 2026 που εκκαθαρίζονται κατά την περάτωση των προγραμμάτων,
5 % ποσοστό παρακράτησης, μη ύπαρξη αποθεματικού επίδοσης). Τα χαρακτηριστικά των
αιτήσεων ενδιάμεσων πληρωμών εκτιμήθηκαν ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη σταδιακή εφαρμογή
του κανόνα αποδέσμευσης ν+2, όπως αυτός τροποποιήθηκε για να καταστούν εφικτές ορισμένες
παρεκκλίσεις ως προς τις πρώτες δόσεις αναλήψεων υποχρεώσεων. Επιπλέον αλλαγές των
ανωτέρω παραμέτρων κατά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις θα έχουν επιπτώσεις στις πληρωμές
που σχετίζονται με τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027.
3.1.2. Άμεσες ενισχύσεις και μέτρα στήριξης της αγοράς στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής
Οι πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων είναι ως επί το πλείστον μη
διαχωριζόμενες και ο κύριος όγκος τους που αφορά άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς συνήθως
επιστρέφεται στα κράτη μέλη τους πρώτους μήνες του επόμενου δημοσιονομικού έτους.
Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η πρόταση για εφάπαξ στήριξη του εισοδήματος των
γεωργών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 από την ΕΕ, έχει ληφθεί υπόψη με την
επίσπευση των πληρωμών στο έτος 2021.
3.1.3. Άλλα προγράμματα και κονδύλια
Για όλες τις άλλες κατηγορίες δαπανών (π.χ. για έρευνα και καινοτομία, έργα υποδομής μεγάλης
κλίμακας, εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές), οι προβλέψεις πληρωμών για τις αναλήψεις
υποχρεώσεων που έχουν εγκριθεί στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο βασίζονται στο σχέδιο
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προϋπολογισμού του 2021 και το συνοδευτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών από επιμέρους γραμμές
του προϋπολογισμού.
Δεν έχουν μεταβληθεί οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των απαιτούμενων
πληρωμών για τη νέα γενιά προγραμμάτων δαπανών σε σύγκριση με τις προβλέψεις του
προηγούμενου έτους. Οι ετήσιες ανάγκες πληρωμών έχουν υπολογιστεί με τη χρήση στατιστικών
δεδομένων για την πραγματική υλοποίηση σε διάστημα 10 ετών των αντίστοιχων υφιστάμενων
προγραμμάτων και συναφών προηγούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Για
προγράμματα χωρίς ιστορικό, η εκτίμηση των πληρωμών βασίζεται στην πείρα υλοποίησης
παρόμοιου είδους δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στα συγκεκριμένα στοιχεία των νέων
προγραμμάτων. Ωστόσο, για τις προβλέψεις του τρέχοντος έτους, οι πιστώσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων για κάθε πρόγραμμα, βάσει των οποίων προβλέπονται οι πληρωμές, έχουν
επικαιροποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
3.1.4. Διοίκηση
Οι διοικητικές δαπάνες (τομέας 7 2021-2027) βασίζονται σε μη διαχωριζόμενες πιστώσεις. Τα
προτεινόμενα ανώτατα όρια δαπανών για τον τομέα 7 την περίοδο 2021-2025 έχουν μετατραπεί
πλήρως σε πληρωμές.
Το ίδιο ισχύει και για τις επιδοτήσεις προς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που
χρηματοδοτούνται εκτός του τομέα διοικητικών δαπανών.
3.2. Παραδοχές πρόβλεψης εσόδων
3.2.1. Εφαρμοστέα νομοθεσία
Η Επιτροπή έχει προτείνει νέους κανόνες για τους ιδίους πόρους της Ένωσης, μέσω της πρότασης
του 2018 για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων 8. Η έκδοση της
νέας απόφασης απαιτεί ομοφωνία όλων των κρατών μελών και έγκριση σύμφωνα με τις εθνικές
συνταγματικές απαιτήσεις. Εφόσον τεθεί σε ισχύ η νέα απόφαση, θα εφαρμόζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2021. Εάν η ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι μεταγενέστερη του Ιανουαρίου 2021, η
απόφαση θα έχει αναδρομική εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό, οι προβλέψεις εσόδων που
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση βασίζονται στις παραμέτρους της πρότασης της Επιτροπής
του 2020, για τη νέα απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων για όλα τα
έτη της περιόδου αναφοράς (2021-2025). Αντιθέτως, το σχέδιο προϋπολογισμού του 2021
λαμβάνει υπόψη τις παραμέτρους της απόφασης του 2014 περί ιδίων πόρων9, που ισχύει επί του
παρόντος.

8

COM(2018) 325 final της 2.5.2018, όπως τροποποιήθηκε με το COM(2020) 445 final της 28.5.2020.

9

Απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ:

ΕΕ L168 της 4.6.2014, σ. 105.
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3.2.2. Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι
Οι δασμοί προβλέπεται να αυξηθούν κατά την περίοδο 2022-2025 με τον ίδιο ρυθμό όπως και το
ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κάθε κράτους μέλους, με αφετηρία το επίπεδο των
ακαθάριστων δασμών που προβλέπονται για τον προϋπολογισμό του 202110.
Η εκτίμηση των εσόδων στην παρούσα έκθεση βασίζεται στην παραδοχή ότι το 10 % των δασμών
θα παρακρατηθεί από τα κράτη μέλη ως έξοδα είσπραξης, όπως στην πρόταση της Επιτροπής για
απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων 11. Προς σύγκριση, το τρέχον
ποσοστό είναι 20 %. Το νέο ποσοστό βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της δέσμης
μέτρων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού
παρακράτησης σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής θα μείωνε το επίπεδο των παραδοσιακών
ιδίων πόρων, το οποίο θα έπρεπε να αντισταθμισθεί από υψηλότερες εθνικές συνεισφορές.
3.2.3. Εθνικές συνεισφορές και έσοδα από νέους ίδιους πόρους
Οι εθνικές συνεισφορές (υπό μορφή ιδίων πόρων που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα
και ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ) και δυνητικοί νέοι ίδιοι πόροι καλύπτουν το κενό για
την ισοσκέλιση των εσόδων και των προβλεπόμενων δαπανών.
Το Μάιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων με μια δέσμη νέων
ιδίων πόρων, η οποία θα συνέβαλε στις προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η κλιματική αλλαγή, η
κυκλική οικονομία και η δίκαιη φορολογία. Η δέσμη περιλάμβανε έσοδα συνδεδεμένα με το
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, μια εθνική συνεισφορά υπολογισμένη με βάση τα
απορρίμματα συσκευασιών από μη ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες και έναν πόρο βασιζόμενο σε
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα
προτείνει επίσης πρόσθετους νέους ίδιους πόρους σε μεταγενέστερο στάδιο κατά την περίοδο
2021-202712.
Το ακριβές ύψος των εθνικών συνεισφορών και των εσόδων από νέους ιδίους πόρους θα γίνει
γνωστό μόνον όταν τα κράτη μέλη θα έχουν συμφωνήσει στον επόμενο μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό και στο σύστημα ιδίων πόρων.
3.2.4. Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ παραδοσιακά περιλαμβάνουν εισφορές προσωπικού,
έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική λειτουργία των θεσμικών οργάνων, εισφορές και
επιστροφές στο πλαίσιο των συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης, τόκους υπερημερίας και
πρόστιμα, έσοδα από δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις, και διάφορα έσοδα, καθώς και τα
πλεονάσματα προηγούμενων ετών. Δεδομένης της εγγενούς μεταβλητότητάς τους, τα περισσότερα

10

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι δασμοί που θα βεβαιωθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο του 2020 και οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 609/2014, οφείλονται από το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο στις 20 Ιανουαρίου 2021 και στις 22 Φεβρουαρίου 2021,
αντίστοιχα. Με βάση το άρθρο 136 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 στοιχείο β της συμφωνίας αποχώρησης, οι εν
λόγω τελωνειακοί δασμοί εξακολουθούν να θεωρούνται ίδιοι πόροι για το έτος 2021.
11
COM(2018) 325 final της 2.5.2018, όπως τροποποιήθηκε με το COM(2020) 445 final της 28.5.2020.
12
COM(2020) 442 final της 27.5.2019
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από αυτά τα στοιχεία είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Συνεπώς, το ποσό που εξετάζεται στο
προϋπολογισμό του 2020 (δηλ. 2 δισ. EUR) θεωρείται ότι παραμένει ονομαστικά σταθερό κατά τη
διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση (2021-2025).
Από το 2021, εκτός από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τα λοιπά έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ
θα περιλαμβάνουν επίσης τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέει από τη συμφωνία
αποχώρησης σε σχέση με τις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων (RAL) και τις συνταξιοδοτικές
υποχρεώσεις, καθώς και άλλα στοιχεία του δημοσιονομικού διακανονισμού, κατά περίπτωση 13. Για
το έτος 2021, η προτεινόμενη χρηματοδότηση του σχεδίου προϋπολογισμού 2021 λαμβάνει υπόψη
τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει
του ΠΔΠ 2014-2020 και τις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές14 καθορίζεται με την
εφαρμογή του προσωρινού μεριδίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο ορίζεται 15 ως ο λόγος των
ιδίων πόρων που αποδόθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τα έτη 2014 έως 2020, προς τους
ιδίους πόρους που αποδόθηκαν από όλα τα κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια
της περιόδου αυτής, στο προβλεπόμενο επίπεδο πληρωμών έναντι του RAL για κάθε έτος της
περιόδου 2021-2025. Η ετήσια συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνει υπόψη τους όρους
πληρωμής που καθορίζονται στο άρθρο 148 της συμφωνίας αποχώρησης.
Όσον αφορά τις πληρωμές για συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις, δεν μπορεί να προβλεφθεί το ποσό,
διότι η συνεισφορά καθορίζεται ετησίως με βάση τους πραγματικούς δικαιούχους, τα
συσσωρευμένα δικαιώματα μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα ειδικά στοιχεία, όπως
ορίζονται στο άρθρο 142 του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης. Εξαίρεση αποτελεί η
συνταξιοδοτική υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 142 παράγραφος 5, η οποία
ποσοτικοποιείται προσωρινά και περιλαμβάνεται στη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου για
την περίοδο 2021-2025.
4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έκθεση προβλέψεων του τρέχοντος έτους καλύπτει τα πρώτα πέντε έτη του επόμενου πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί προς το παρόν αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Ως εκ
τούτου, οι προβλέψεις πληρωμών βασίζονται στην αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής του
Μαΐου 2020 για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και στην ενίσχυση των προγραμμάτων
του 2020, όπως προβλέπεται από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της νόσου
COVID-19 (CRII και CRII+) και τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 και αριθ. 2 και το
σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6.

13

Όλα τα στοιχεία της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρονται στο άρθρο 148 της συμφωνίας
αποχώρησης. Στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται μόνο τα στοιχεία της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου που
θα μπορούσαν να προσδιοριστούν ποσοτικά στο παρόν στάδιο, δηλαδή η προσωρινή συνεισφορά του Ηνωμένου
Βασιλείου στη χρηματοδότηση των πληρωμών για το RAL προ 2021 και οι συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις βάσει του
άρθρου 142 παράγραφος 5 της συμφωνίας αποχώρησης.
14
Εξαίρεση αποτελούν οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων που απορρέουν από το προτεινόμενο σχέδιο
διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 στον προϋπολογισμό του 2020.
15
Το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου ορίζεται στο άρθρο 139 της συμφωνίας αποχώρησης.
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Με βάση αυτές τις προτάσεις, οι πληρωμές κατά τα πρώτα έτη της νέας περιόδου
προγραμματισμού θα αυξηθούν σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του προηγούμενου έτους και θα
φθάσουν σε επίπεδο υψηλότερο από τα προτεινόμενα ανώτατα όρια ανάληψης υποχρεώσεων. Με
τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η αντιστροφή της αυξητικής τάσης εκκρεμών αναλήψεων
υποχρεώσεων (RAL). Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, έως το τέλος του 2025 το RAL
πρόκειται να μειωθεί κατά 5 %.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στις πληρωμές για το 2021. Η αύξηση των ποσοστών
προχρηματοδότησης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα έχει άμεσες επιπτώσεις στις ανάγκες
πληρωμών. Ωστόσο, μέχρι να αντικατασταθεί τυπικά το ισχύον ανώτατο όριο ιδίων πόρων ύψους
1,20 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος από το νέο, δεν θα υπάρχει περιθώριο αύξησης του
ανώτατου ορίου πληρωμών για το 2021 πέραν της πρότασης της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, ο
άμεσος αντίκτυπος θα είναι η αφύσικη συσσώρευση καθυστερούμενων πληρωμών .
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Παράρτημα 1
Πίνακας 1– Μακροπρόθεσμες προβλέψεις μελλοντικών εισροών και εκροών του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο
2021-2025

(σε δισ. EUR, τρέχουσες τιμές)
ΣΠ2021

Πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027
2022
2023
2024

2025

ΕΚΡΟΕΣ
Ανώτατο όριο αναλήψεων υποχρεώσεων

164,9

167,1

171,8

176,1

181,4

Ανώτατο όριο πληρωμών

165,6

170,1

174,5

178,0

181,6

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

163,1

167,1

171,8

176,1

181,4

Πιστώσεις πληρωμών
εκ των οποίων πληρωμές για αναλήψεις
υποχρεώσεων προ του 2021
1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

161,8

170,1

174,5

178,0

181,6

97,2

82,3

52,0

32,6

18,4

13,4

8,8

6,4

4,6

3,8

2. Συνοχή και αξίες
εκ των οποίων 2a. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή
3. Φυσικοί πόροι και περιβάλλον
Εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και
άμεσες ενισχύσεις
4. Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

57,5

49,9

28,7

22,4

10,7

56,6

49,3

28,4

22,3

10,7

15,9

14,2

9,0

1,0

1,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

1,5

1,0

0,5

0,3

0,1

5. Ανθεκτικότητα, ασφάλεια και άμυνα

1,3

0,7

0,6

0,2

0,1

6. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

7,6

7,7

6,7

4,2

2,6

7. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
εκ των οποίων πληρωμές για αναλήψεις
υποχρεώσεων της περιόδου 2021-2025*
1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,7

87,8

122,5

145,4

163,2

4,2

12,4

14,7

17,0

18,5

5,1

7,2

28,7

42,7

55,5

2. Συνοχή και αξίες
εκ των οποίων 2a. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή
3. Φυσικοί πόροι και περιβάλλον
Εκ των οποίων: δαπάνες σχετικές με την αγορά και
άμεσες ενισχύσεις
4. Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

2,1

2,5

22,8

35,0

46,8

40,4

47,1

54,5

56,6

56,9

40,1

41,1

41,5

41,9

41,7

1,2

2,8

3,4

3,7

4,2

5. Ανθεκτικότητα, ασφάλεια και άμυνα

0,5

1,3

1,6

1,9

2,4

6. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

2,8

5,7

8,0

11,4

13,2

7. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

10,4

11,2

11,7

12,1

12,4

1,7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

163,5

170,1

174,5

178,0

181,6

1,40 %

1,40 %

1,40 %

1,40 %

1,40 %

196,0

202,9

210,1

217,8

223,9

154,6

157,4

164,8

171,2

176,6

19,7

19,9

20,6

21,4

22,0

134,8

137,4

144,1

149,8

154,6

8,9

12,7

9,7

6,8

4,9

Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί**
Σύνολο πιστώσεων πληρωμών περιλαμβανομένων
των ειδικών μηχανισμών
ΕΙΣΡΟΕΣ
Ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ
Ανώτατο όριο ιδίων πόρων εκφραζόμενο σε
δισεκατομμύρια EUR***
Σύνολο ιδίων πόρων****:
εκ των οποίων καθαρό ποσό παραδοσιακών ιδίων
πόρων
εκ των οποίων εθνικές συνεισφορές και νέοι ίδιοι
πόροι****
Λοιπά έσοδα (συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής
συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου)
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Σύνολο εσόδων

163,5

170,1

174,5

178,0

* 2022-2025: Οι πληρωμές για πιθανή χρήση περιθωρίων προστέθηκαν στο συνολικό ποσό για κάθε τομέα, που
κατανεμήθηκε κατ’ αρχήν κατ’ αναλογία προς τις πληρωμές των τομέων
** Τα ακόλουθα ποσά αντιστοιχούν στις πληρωμές που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2021 για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το αποθεματικό αλληλεγγύης και επείγουσας βοήθειας. Λόγω
της ιδιαίτερης φύσης τους, δεν μπορεί να προβλεφθεί η χρήση των εν λόγω μηχανισμών πέραν του 2021.
Οι πιστώσεις που προορίζονται για τους εν λόγω μηχανισμούς εξετάζονται εκτός των ανωτάτων ορίων του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου για σκοπούς υπολογισμού των αντίστοιχων περιθωρίων. Αυτό ισχύει επίσης για τις πιστώσεις
που αφορούν τον μηχανισμό ευελιξίας.
*** Υπολογιζόμενο με βάση τις πλέον πρόσφατες οικονομικές προβλέψεις του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ27 για την περίοδο 2021-2025
**** Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι εκτιμώνται με βάση ποσοστό παρακράτησης 10 % για τα έξοδα είσπραξης. Οι εθνικές
συνεισφορές περιλαμβάνουν τους ίδιους πόρους που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα, τους ίδιους πόρους που
βασίζονται στον αναθεωρημένο φόρο προστιθέμενης αξίας και σε νέους ίδιους πόρους που περιλαμβάνονται στην πρόταση
της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027.

Πίνακας2 – Προβλέψεις αποδεσμεύσεων για την περίοδο 2021-2025

σε δισ. EUR, τρέχουσες τιμές
Αποδεσμεύσεις

περιόδου 2021-2025

1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

-1,0

2. Συνοχή και αξίες

-5,1

εκ των οποίων: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

-5,0

3. Φυσικοί πόροι και περιβάλλον

-2,1

4. Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων

-0,6

5. Ανθεκτικότητα, ασφάλεια και άμυνα

-0,1

6. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος

-0,1

7. Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση

0,0
ΣΥΝΟΛΟ

-9,0

* Δεν αναμένονται αποδεσμεύσεις σε σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν προταθεί για το ΠΔΠ 2021-2027

Πίνακας3 – Μεταβολή στο σύνολο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2021 έως το 2025

σε δισ. EUR, τρέχουσες τιμές

RAL τέλους του 2020*

Αναλήψεις
υποχρεώσεων
2021-2025

Πληρωμές
2021-2025

Αποδεσμεύσεις

RAL τέλους
του 2025

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(α+β+γ+δ)

307,9

859,4

866,1

-9,0

292,3

Εκ των οποίων για:
ΠΔΠ 2014-2020
307,9
ά.α
282,6
-9,0
16,3
ΠΔΠ 2021-2027
ά.α
859,4
583,5
275,9
* Το RAL δεν περιλαμβάνει εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων που προκύπτουν από εξωτερικά έσοδα για
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181,6

ειδικό προορισμό
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