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      ΓΝΩΜΗ 

Της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και  Εξωτερικών Υποθέσεων,  

της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής 

Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 

αναφορικά με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης 

Ιουνίου 2011 (και των ρυθμιστικών Κανονισμών)  για το νέο πολυετές 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  2014 – 2020.  

 

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή παρουσίασε, στις 29 Ιουνίου 2011,  τις προτάσεις της 

για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020. Για την 

έκδοση του σχετικού Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 312 της Συνθήκης 

της Λισσαβώνας, απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 

οποίο συνεπώς θα συμμετάσχει ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών 

διαπραγματεύσεων. Σε επίπεδο Συμβούλιου Γενικών Υποθέσεων η συζήτηση 

και η επεξεργασία των προτάσεων θα συνεχισθεί μέχρι το τέλος του 

2012(Τέλος Κυπριακής Προεδρίας). 

  

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει τη βασική  

αρχιτεκτονική και τα κύρια σημεία των νέων προτάσεων. Η διάρθρωσή της  

αντικατοπτρίζει τους στόχους της Στρατηγικής της Ευρώπης 2020, ενώ η 

περισσότερη ευελιξία αποβλέπει στην ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη, και οι οποίες αφορούν 

κυρίως  στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της 

κοινωνίας, στην κλιματική αλλαγή, στην ενεργειακή εξάρτηση και στις 

μεταναστευτικές πιέσεις.  

 

Η Βουλή των Ελλήνων είχε, ήδη, την ευκαιρία να εξετάσει και να τοποθετηθεί 

επί του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 

έτη 20 

14-2020 σε δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, εκ των οποίων, στην μία είχε 

αναλύσει το γενικό περίγραμμα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ 

στη δεύτερη είχε εστιάσει στις δημοσιονομικές προοπτικές της νέας ΚΑΠ.  

 

Οι διαφορετικές προτεραιότητες και ανησυχίες που επικρατούν στα κράτη 

μέλη της ΕΕ όσον αφορά στον μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, 

καθιστούν δυσχερέστερη την διακυβερνητική διαπραγμάτευση, ιδίως σε μια 

περίοδο γενικής οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. 

 

Οι  πολυετείς  δημοσιονομικές  προοπτικές  συνδέονται με το ευρύτερο 

πολιτικό και οικονομικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. 

Αναπόφευκτα τίθενται προς συζήτηση η έξοδος της ΕΕ από την οικονομική 
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κρίση, η θωράκιση της δημοσιονομικής της συμπεριφοράς,   η αναζήτηση ενός 

κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού, η εμβάθυνση των θεσμών της ευρωπαϊκής 

πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, η αλληλεγγύη. Η διαπραγμάτευση 

γίνεται σε ένα περιβάλλον με χαρακτηριστικά την οικονομική και 

χρηματοπιστωτική κρίση, τα υπερβολικά ελλείμματα ορισμένων κρατών μελών 

και τα συνακόλουθα προγράμματα λιτότητας, την κοινωνική ανησυχία που 

τροφοδοτεί τον ευρωσκεπτικισμό, και παράλληλα την ανάγκη για  οικονομική 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προκλήσεις του  παγκόσμιου 

ανταγωνισμού, την εφαρμογή της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.   

 

Η Βουλή των Ελλήνων  αξιολογεί θετικά κατ’αρχήν την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020,  

μολονότι το ύψος του, ως  ποσοστό του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., κρίνεται 

ανεπαρκές.  

 

Η Πολιτική  Συνοχής σε συνδυασμό με μια  δίκαιη Κοινή Αγροτική Πολιτική 

εξακολουθούν να είναι τα καθοριστικής σημασίας  εργαλεία στην προώθηση 

της αλληλεγγύης, τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

της ΕΕ, εφόσον συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες. 

 

Στη συζήτηση αυτή όμως θα  πρέπει να ληφθούν  υπόψη τα εθνικά 

δημοσιονομικά πλαίσια και οι εθνικές δημοσιονομικές στρατηγικές και φυσικά 

οι προτεραιότητες που δίδει κάθε χώρα με βάση τις ειδικές οικονομικές, 

πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες.  

 

Η χώρα μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα κεφάλαια που αφορούν την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική και τα Ταμεία Συνοχής: Επιδιώκει την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ενίσχυση αυτών των κεφαλαίων, που είναι κρίσιμα για τη στήριξη 

της οικονομίας της χώρας, με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση.  

 

Μας βρίσκει, εξάλλου, σύμφωνους η πρόταση της COSAC να συμπεριληφθεί 

στις διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ο στόχος για βελτίωση της λογοδοσίας και της 

διαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ.  

 

Γενικά 

Κάθε δημοσιονομικό πλαίσιο, κάθε προϋπολογισμός αποτυπώνει τις 

δυνατότητες συνοχής της ομάδας ή της συλλογικής οντότητας την οποία 

αφορούν. Το παρόν δημοσιονομικό πλαίσιο αποτυπώνει το έλλειμμα συνοχής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Στα πλαίσια της νέας οικονομικής πραγματικότητας, η ανάγκη  

επανακαθορισμού των στόχων της ΕΕ προβάλλει επιτακτική: Πρωταρχικός 

στόχος της  ΕΕ πρέπει πλέον αν είναι όχι μόνο ο έλεγχος των δημοσιονομικών 

μεγεθών,  αλλά και η ανάσχεση της ύφεσης. 

 

Αναγνωρίζεται ότι η κοινοτική μέθοδος χρειάζεται κοινοτικούς θεσμούς. 

 

Η διαμόρφωση πάντως του κοινοτικού προϋπολογισμού στο 1% του 

κοινοτικού Α.Ε.Π. δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για ολοκλήρωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσέγγιση αυτή βέβαια αντανακλά το πνεύμα του 

περιορισμού που επικρατεί γενικότερα και είναι απότοκο των ιδεολογικών και 

πολιτικών προτεραιοτήτων που θέτουν οι κυβερνήσεις και οι μεγάλες δυνάμεις 

στην ΕΕ. 

 

Η προώθηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) μπορεί να 

συνδυαστεί με την ανασύνταξη της ΕΕ, την ενίσχυση του κοινωνικού της 

μοντέλου και την εξάλειψη των διαφορών Βορρά -Νότου. 

 

  

Γενικά χαρακτηριστικά ΠΔΠ 2014-2020 

Η πολιτική, διπλωματική  και  τεχνική διαπραγμάτευση διεξάγεται σε μια 

περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται από μια κρίση που την 

αποπροσανατολίζει  από τις βασικές προκλήσεις  της ενεργειακής ασφάλειας, 

της γήρανσης του πληθυσμού, της μετανάστευσης, της έρευνας και της 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα δεν μπορεί να δώσει 

λύση η νέα οικονομική διακυβέρνηση. Ζητούμενο πρέπει να είναι η σύγκλιση 

των δομών των οικονομιών, όχι η ονομαστική σύγκλιση.  

 

Κατ΄ αρχάς, εκφράζουμε επιφυλάξεις για τον τρόπο υπολογισμού  του ΑΕΠ, 

δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ως βάση  αναφοράς. 

 

Για την εκτίμηση της πρότασης της  Commission ως προς το ύψος των πόρων 

είναι στο (1,05% του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος), θα πρέπει να γίνει 

σύγκριση με την αντίστοιχη πρόταση της Commission για το διάστημα  2007-

2013.  

 

 

Ύψος και διάρκεια του ΠΔΠ 2014-2020 
Βασική θέση μας είναι η εφαρμογή της αρχής της επάρκειας των πόρων, και 

συνεπώς η διατήρηση του ύψους του προϋπολογισμού σε επίπεδα που να 

επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

χρηματοδότηση των νέων πολιτικών δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των 

παραδοσιακών κοινοτικών πολιτικών (ΚΑΠ, Πολιτική Συνοχής).  
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Οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και η ύφεση επιβάλλουν δράση της ΕΕ για 

την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων 

εργασίας. 

 

"Πάγωµα" ή και μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ θα λειτουργήσει 

ανασχετικά στην ανάπτυξη της ΕΕ και  θα υπονομεύσει την εσωτερική της 

συνοχή. 

 

Θεωρούμε ότι η επταετής διάρκεια του νέου ΠΔΠ λειτουργεί θετικά για τις 

συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας, προβλεψιμότητας, και ευελιξίας που 

απαιτούνται κατά την υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2020.  

 

Δομή του ΠΔΠ 2014-2020 

Οι προτεραιότητες και η δομή του νέου ΠΔΠ βρίσκονται σε απόλυτη 

αντιστοιχία με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020.  

 

Με γνώμονα την ανάγκη της κατά το δυνατόν διασφάλισης των πόρων για τους 

σκοπούς που προορίζονται, θεωρούμε ότι η µεταφορά πόρων µεταξύ 

πολιτικών της ΕΕ θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός αυστηρά 

περιορισμένων ορίων, με επιφύλαξη ως προς την πιθανότητα ενισχυμένης 

ευελιξίας.  

 

Προτείνουμε την περαιτέρω απλοποίηση των  διαδικασιών και των κανόνων 

εκτέλεσης  έργων και  προγραμμάτων  χρηματοδότησης  ΕΕ, υπό τον όρο 

πάντα της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η  μεγιστοποίηση της 

απορρόφησης των κονδυλίων θα οδηγήσει στην τόνωση της ανάπτυξης και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

 

Ίδιοι Πόροι-Δομή 

Η πρόταση της Επιτροπής για νέους Ιδίους Πόρους (Φόρος 

Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών και  νέα μορφή ΦΠΑ) κρίνεται ορθή, 

δεδομένου ότι διασφαλίζει την αυτονομία του προϋπολογισμού της ΕΕ.  

 

Επισημαίνεται πάντως ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να έχει σταθερούς πόρους, 

είτε πρόκειται για ΦΠΑ επί του ακαθαρίστου εισοδήματος, είτε για φόρο επί 

των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,  προκειμένου να μπορεί να 

χρηματοδοτεί διαρθρωτικές πολιτικές. 

  

Ο  Φόρος Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών δεν θα εμπλουτίσει μόνο τον 

κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά θα αποδοθεί και στα κράτη-μέλη. 
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Επισημαίνουμε ότι το σύστημα πρέπει να είναι απλό και αποτελεσματικό, 

προκειμένου να υλοποιείται απρόσκοπτα η είσπραξη των νέων ιδίων πόρων.  

 

 

Μηχανισμοί  Επιστροφών και Διορθώσεις 

Θεωρούμε ότι το απλοποιημένο σύστημα που προτείνει η Επιτροπή κινείται 

στη σωστή κατεύθυνση. Ευκταία θα ήταν, εντούτοις, η πλήρης κατάργηση των 

προκαλούμενων στρεβλώσεων, με δεδομένη την ανάγκη ενός δίκαιου 

συστήματος, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της  διαφάνειας και της 

αλληλεγγύης και δημιουργεί προσδοκίες στα κράτη μέλη για πρόσθετα οφέλη.  

Η κατάργηση, εξάλλου,  των διορθώσεων θα βελτίωνε σημαντικά, από 

πλευράς δημοσιονομικής συνεισφοράς,  τη θέση της Ελλάδας, αλλά  και άλλων 

κρατών.  

 

 

Πολιτική Συνοχής  
Παρατηρούμε ελαφρά μείωση των πόρων της συνοχής. Η Πολιτική Συνοχής, 

ωστόσο, χρειάζεται περισσότερο φιλόδοξους στόχους προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες και να λειτουργήσει σαν 

μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη 

και κοινωνική συνοχή στις περιφέρεις του συνόλου  των κρατών μελών της 

ΕΕ.  

 

Υποστηρίζουμε σθεναρά την εδαφική (χωρική) συνοχή με έμφαση στις 

απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. 

 

Κρίνουμε θετική τη σύσταση της νέας «Ενδιάμεσης Κατηγορίας», με την 

προϋπόθεση όμως ότι θα διασφαλισθεί η επαρκής χρηματοδότησή της. 

 

Επισημαίνουμε ότι  υπό την τρέχουσα συγκυρία, με το μεγαλύτερο τμήμα των 

περιοχών της χώρας κάτω από το 75% , στη διαπραγμάτευση πρέπει να 

επιδιωχθεί ο ορισμός του 2009 και 2010 ως ετών βάσης. 

 

Θεωρούμε επίσης, ότι επιλέξιμες για την «Ενδιάμεση Κατηγορία» θα πρέπει να 

είναι και οι Περιφέρειες με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες όπως είναι τα νησιά.  

 

Η χώρα μας επιδιώκει τη διαμόρφωση ειδικού καθεστώτος για τις περιφέρειες 

των πρωτευουσών και των μεγάλων αστικών κέντρων  που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα, όπως η  Περιφέρεια Αττικής. 

 

 

Αιρεσιμότητα 
Η σύνδεση της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας με την Πολιτική Συνοχής, 

θα θέσει σε κίνδυνο την  αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής.  
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Η μη τήρηση των μακροοικονομικών υποχρεώσεων μιας χώρας δεν μπορεί να 

έχει επιπτώσεις στην εκταμίευση πόρων της συνοχής.  Οι κυρώσεις, εξάλλου, 

σε μια  χώρα που βιώνει μεγάλη οικονομική κρίση και λειτουργεί εντός 

δημοσιονομικών μηχανισμών στήριξης, τροφοδοτούν την ύφεση. Τιμωρούνται 

επίσης οι περιφέρειες. 

 

 Όσον αφορά επίσης στη διαρθρωτική αιρεσιμότητα, η μη εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για 

χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. 

  

Αναγνωρίζουμε  ότι οι στόχοι της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 

και της Πολιτικής Συνοχής είναι αλληλένδετοι και συμπληρωματικοί.  

Εντούτοις, η εκταμίευση ή η επιβολή ποινών πρέπει να συνδέονται μόνο με την 

ορθή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής, όχι με την 

επίτευξη ή μη των στόχων της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020.  

 

Συμφωνούμε ότι η αιρεσιμότητα επιδόσεων πρέπει να λειτουργεί  ως κίνητρο 

για  τη χρηματοδότηση πόρων της Πολιτικής Συνοχής, όχι ως ποινή.  

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση, υποστηρίζουμε τη σύσταση αποθεματικού επίδοσης 

σε εθνικό επίπεδο για όσους επιτυγχάνουν προεπιλεγμένους   και μετρήσιμους  

στόχους.  

 

 

Στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 
Η θεματική προσέγγιση της Στρατηγικής αυτής αποκλείει την περιφερειακή 

διάσταση της ανάπτυξης. Συμφωνούμε  με τους στόχους της Στρατηγικής, 

διαφωνούμε όμως με τις  επιπτώσεις που έχουν οι στόχοι αυτοί.  

 

 

Πολιτική Συνοχής και Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 
Διατηρούμε επιφυλάξεις για τη σύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με τη 

Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, παρά το γεγονός ότι οι στόχοι τους  

είναι αλληλένδετοι και συμπληρωματικοί, αλλά σε κάθε περίπτωση διακριτοί. 

Η Πολιτική Συνοχής, αν και συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της 

Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, δεν είναι απλά ένα εργαλείο 

επίτευξης της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Σ’ αυτό το πλέγμα 

στόχων, όπου ασφαλώς οι στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ -

Στρατηγικής ΕΕ 2020- έχουν βαρύνοντα ρόλο, υπάρχουν παράμετροι, όπως η 

περιφερειακή ανάπτυξη, η οικονομική και κοινωνική σύγκλιση και συνοχή, η 

ευελιξία, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 

 

Θεωρούμε ότι  η κατανομή των πόρων μεταξύ των Περιφερειών της Ένωσης 

με  βάση τον δείκτη ΑΕΠ θα πρέπει να συμπληρωθεί με δείκτες συναφείς με 
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τις προτεραιότητες και τους στόχους της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2020. 

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
Κρίνουμε θετική την πρόταση της Επιτροπής για συμπερίληψη του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Πολιτική Συνοχής.  

 

Ωστόσο, το γεγονός ότι προβλέπεται ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΤ 

ανάλογα με το ποσοστό ΑΕΠ των περιφερειών, δημιουργεί ερωτηματικά ως 

προς  την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. Θεωρούμε ότι η κατανομή 

των πόρων του ΕΚΤ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών 

μελών. 

 

 

Ταμείο Συνοχής – Στατιστικά Στοιχεία 

Το Ταμείο Συνοχής είναι ένας σημαντικός στόχος της  πολιτικής 

διαπραγμάτευσης. Δεδομένου ότι η έκβαση της διαπραγμάτευσης θα εξαρτηθεί 

από την περίοδο αναφοράς για το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ)  και τα 

περιφερειακά στοιχεία,  υποστηρίζουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να υπαχθεί στο 

Ταμείο Συνοχής, ανεξάρτητα εάν το ΑΕΕ είναι ανώτερο από  το 90% του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου (περίπτωση βάσης αναφοράς της τριετίας 2008-2010). 

Θεωρούμε συνεπώς αναγκαία τη δυνατότητα χρήσης των πλέον πρόσφατων 

εθνικών και περιφερειακών στατιστικών στοιχείων, στα οποία αποτυπώνεται η  

καταγραφείσα ύφεση  σε κράτη μέλη της ΕΕ.  

 

Για τα κράτη μέλη, εξάλλου, που έχουν προσφύγει σε μηχανισμό στήριξης της 

οικονομίας τους, θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο ΠΔΠ 2014-2020. 

 

 

 

Διευκόλυνση για τη διασύνδεση της Ευρώπης: Ταμείο για τις Υποδομές 

και Ομόλογα Επενδύσεων (Project Bonds) 

Κρίνουμε κατ’ αρχήν θετικά τις προβλέψεις για τη διευκόλυνση  διασύνδεσης 

της Ευρώπης, και επισημαίνουμε στο πλαίσιο αυτό τις αυξημένες ανάγκες των  

νησιών.  

 

Τα προτεινόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία (project bonds) για την προσέλκυση 

κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα είναι αναμφισβήτητα στη σωστή κατεύθυνση, 

με αναγκαίες πάντως τις  διευκρινήσεις για  τη διαδικασία και τους όρους  

υλοποίησης της πρότασης.  
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Χωρική Διάσταση της Πολιτικής Συνοχής 
Διαπιστώνεται περαιτέρω ενίσχυση της χωρικής συνοχής η οποία προβλέπεται 

και από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, στη βάση του σεβασμού των αρχών της 

αλληλεγγύης και της συνεργασίας.  

 

Υποστηρίζουμε τη χωρική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής στο μέτρο που 

στοχεύει στην αντιμετώπιση των χωρικών επιπτώσεων από τις δημογραφικές 

μεταβολές  και την κλιματική αλλαγή και εφόσον λαμβάνει υπόψη  τη 

«νησιωτικότητα» σαν  οριζόντιο θέμα στις πολιτικές  της ΕΕ. Σ’ αυτή την 

κατεύθυνση  υποστηρίζουμε: 

 

Τη μόνιμη ένταξη όλων των νησιωτικών περιφερειών στον ενδιάμεσο στόχο 

της Πολιτικής Συνοχής, που αναμένεται να δημιουργηθεί για τις περιφέρειες 

μεταξύ75% και 90% του κατά κεφαλήν κοινοτικού μέσου όρου ΑΕΠ, 

ανεξαρτήτως επιπέδου ΑΕΠ και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο 

Στόχο Σύγκλισης. 

 

      Τη συμπερίληψη του νησιωτικού χώρου στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στα  

      πλαίσια της ανάγκης σύνδεσης των νησιωτικών, μεσογείων και    

περιφερειακών περιοχών με τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης. 

 

 

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνεται κατ’ αρχάς θετική.  

Καταγράφεται πάντως  μείωση του ύψους του προϋπολογισμού της ΚΑΠ στο 

11,4% , σε πραγματικούς όρους, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει νέες πολιτικές προτεραιότητες στη Στρατηγική 2020, 

όπως αυτές της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής προστασίας. 

 

Αναμφίβολα η διαπραγμάτευση πρέπει να επιδιώξει άλλους  εναλλακτικούς  

τρόπους ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου, άμεσα ή  έμμεσα.  

 

Κομβικό σημείο στη διαπραγμάτευση πρέπει να είναι τόσο τα ποσοτικά όσο 

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να 

συνδεθεί με τις ευρύτερες αναπτυξιακές προσπάθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 

Κρίσιμο ζήτημα, κατ’ αρχάς, είναι η κατοχύρωση και των δύο πυλώνων. 

Ιδιαίτερα σημαντικοί για τη χώρα είναι και ο πρώτος πυλώνας που αφορά την 

εισοδηματική στήριξη των αγροτών (άμεσες ενισχύσεις- καθαρές εισροές 

κοινοτικών πόρων) και ο δεύτερος που αφορά την αγροτική ανάπτυξη. 

Ασφαλώς η αναφορά της Επιτροπής  στη σταδιακή σύγκλιση  των άμεσων 

ενισχύσεων στον πρώτο πυλώνα είναι ένα θετικό στοιχείο. Διατηρούμε όμως 
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επιφυλάξεις για την προσπάθεια ανακατανομής των πόρων υπέρ του Πυλώνα ΙΙ 

που είναι συγχρηματοδοτούμενος. 

 

    Σημαντική κρίνεται η  “πράσινη διάσταση” που υφίσταται πλέον και στους δύο 

πυλώνες. Προτείνουμε όμως διεύρυνση  των μέτρων που θα ικανοποιούν την 

ρήτρα της πράσινης συνιστώσας. «Πράσινη ομπρέλα» στα προϊόντα που έχουν 

παραχθεί με υψηλούς  ρύπους, κρίνεται επιβεβλημένη.  

     

Η επέκταση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, στο βαθμό που καλύπτει την 

προσαρμογή των αγροτών στις νέες συνθήκες που προκαλεί η 

παγκοσμιοποίηση, είναι θετική. Δεν πρέπει, εντούτοις,  να λειτουργήσει ως 

βάση για σύναψη περαιτέρω συμφωνιών προνομιακής πρόσβασης τρίτων 

χωρών στην αγορά της Ε.Ε.. Πολύ περισσότερο όταν  απειλείται η παραγωγή 

παραδοσιακών προϊόντων των κρατών-μελών. 

 

Εσωτερικές Υποθέσεις 
Η αύξηση της χρηματοδότησης του τομέα Εσωτερικών Υποθέσεων που 

προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( κατά 1,8 δισ. ευρώ) αν και κινείται στη 

σωστή κατεύθυνση παραμένει   ανεπαρκής.  Επισημαίνεται, ότι η πίεση που 

δέχονται τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και ιδιαίτερα της χώρας μας από 

παράνομη μετανάστευση παρουσιάζει έντονα  αυξητική τάση. 

 

Με σχετικά ασαφή τον επιμερισμό δράσεων του Ταμείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μην υπάρξει ενίσχυση του τομέα 

εσωτερικής ασφάλειας εις βάρος του τομέα  φύλαξης  συνόρων. 

 

Όσον αφορά στο Ταμείο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η προτεινόμενη 

μείωση των πόρων για δράσεις ενσωμάτωσης δημιουργεί προβληματισμό. 

 

Η συμπερίληψη, εξάλλου, του Ταμείου Επιστροφής στο Ταμείο για τη 

Μετανάστευση και το Άσυλο, δημιουργεί επιφυλάξεις, δεδομένου ότι οι 

επιστροφές συνδέονται άρρηκτα με την ασφάλεια των συνόρων και σ΄ αυτές 

τις δράσεις θα πρέπει να ενταχθούν. 

 

 

Χρηματοδοτικά Μέσα Εξωτερικής Συνεργασίας 
Ο προϋπολογισμός των εξωτερικών σχέσεων, παρά τη μικρή αύξηση που 

καταγράφεται, δεν ανταποκρίνεται στους στόχους της ΕΕ για  πρωταγωνιστικό 

ρόλο στη διεθνή σκηνή.  

 

Συμφωνούμε ωστόσο, με τη διαμόρφωση ενός ενιαίου Προενταξιακού Μέσου 

και με  την εξέλιξη του Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης σε Μέσο 

Γειτονίας.  
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Καταγράφεται η λόγω των ιστορικής σημασίας γεγονότων στις χώρες της 

Νότιας Διάστασης της Γειτονίας διαφορετική κατανομή  μεταξύ του 

Προενταξιακού Μέσου και του Μέσου Γειτονίας. Για τη χώρα μας και οι δύο 

πολιτικές αποτελούν προτεραιότητα, με προβάδισμα της διεύρυνσης.  

 

 

Έρευνα και Καινοτομία 
Υποστηρίζουμε την προτεινόμενη αύξηση των κονδυλίων. Κριτήριο στην 

επιλογή έργων θα πρέπει να είναι η επιστημονική και τεχνολογική αριστεία.  

Βάση για τις δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας θα πρέπει να αποτελούν όχι 

μόνο οι θεματικές προτεραιότητες της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2020 αλλά και το περιβάλλον και οι τεχνολογίες πληροφορικής, οι οποίες 

συγκαταλέγονται στις θεματικές προτεραιότητες του 7ου Προγράμματος 

Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και  Επίδειξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΤΑ). 

Υποστηρίζουμε σταθερά κάθε πρόταση που στοχεύει στην επιτάχυνση των 

διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

Η συνέργεια και η συγχρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας με 

κονδύλια των  διαρθρωτικών  ταμείων είναι απολύτως κατανοητή και 

επιβεβλημένη. 

Η μείωση του ψηφιακού-τεχνολογικού χάσματος εντός της Ε.Ε παραμένει 

βασικός στόχος. 

 

Περιβαλλοντική Πολιτική και την  Κλιματική Αλλαγή 

Κρίνεται θετική η στρατηγική που ακολουθείται για την προώθηση της  

ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές.  

 

Οφέλη από την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, μέσα από την πράσινη 

ανάπτυξη, θα έχει η παραγωγική βάση των κρατών μελών, η  περιφερειακή 

ανάπτυξη και η απασχόληση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην υλοποίηση της 

οριζόντιας διάστασης κυρίως στην ΚΑΠ και την Πολιτική Συνοχής. 

 

  

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
Θετική κρίνεται η προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού για την 

εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.  

 

Αναμφισβήτητα, θετικά βήματα στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της 

ανεργίας και της επίτευξης  βασικών στόχων της Στρατηγικής  Ευρώπη 2020 

κρίνονται  τα προγράμματα κινητικότητας για νέους και τα προγράμματα διά 

βίου μάθησης, η προώθηση της ισότητας  των φύλων καθώς και  μέτρα για την 

προσαρμογή της αγοράς εργασίας.  


