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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις  ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα (ΧΜ) λειτουργούν σε καταστάσεις αδυναμίας της 

αγοράς ή ανεπάρκειας επενδύσεων, διευκολύνοντας την χρηματοδότηση έργων που δεν 

μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή στήριξη από την αγορά· επισημαίνει ότι λειτουργούν 

συμπληρωματικά προς τη χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων προκειμένου να 

καλύπτουν αποτελεσματικά τους στόχους της ενωσιακής πολιτικής και να ενεργούν ως 

καταλύτης για περαιτέρω επενδύσεις· σημειώνει ότι, κατά την περίοδο προγραμματισμού 

2014-2020, η στήριξη των ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής μπορεί να 

παρέχεται για όλους τους θεματικούς στόχους και για όλα τα ΕΔΕΤ· υπογραμμίζει ότι τα 

χρηματοδοτικά μέσα δεν έχουν τους ίδιους στόχους με τα συστήματα επιχορηγήσεων και 

δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν αποτελεσματικά τις ίδιες επενδύσεις· τονίζει ότι, για 

να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα ΧΜ με στήριξη από την 

ΕΕ θα πρέπει όχι μόνο να είναι οικονομικά βιώσιμα αλλά και να συμβάλλουν σε μια ΕΕ 

πιο έξυπνη, πιο πράσινη και πιο συμμετοχική· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η απόδοση των 

χρηματοδοτικών μέσων δεν μπορεί να αξιολογείται βάσει αποκλειστικά του οικονομικού 

αντίκτυπού τους· 

2. τονίζει πως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν πρέπει να 

υποκαταστήσει τα ΕΔΕΤ, αλλά να παρεμβαίνει πρόσθετα και συμπληρωματικά για την 

επίτευξη των στόχων της «Ευρώπης 2020» δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και 

προάγοντας μια συμμετοχική και βιώσιμη μεγέθυνση της πραγματικής οικονομίας και μια 

δυναμική αγορά εργασίας στην Ευρώπη και για τη μείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων και την ενίσχυση της συνοχής· 

3. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η διάθεση πόρων σε ΧΜ από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θα διπλασιαστεί σχεδόν, από τα 11,7 δις ευρώ της περιόδου 

2007-2013 στα 20,9 δις ευρώ την περίοδο 2014-2020· επισημαίνει ότι τα ΧΜ θα 

αντιπροσωπεύουν ως εκ τούτου το 6 % των συνολικών διατιθέμενων πόρων για την 

πολιτική συνοχής το 2014-2020, ύψους 351,8 δις ευρώ, έναντι ποσοστού 3,4 % και ποσού 

347 δις ευρώ το 2007-2013· 

4. σημειώνει ότι τα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής ανέρχονται σε περίπου 75 δις ευρώ, 

ποσό που αντιπροσωπεύει το 11,8% του συνόλου των πιστώσεων των ΧΜ για την 

περίοδο 2014-2020· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων από 

70 δις ευρώ την περίοδο 2007-2013 σε 75 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020· τονίζει ότι 

οι πιστώσεις για το ΤΣ δεν θα πρέπει να μειωθούν, δεδομένου ότι το 34 % περίπου του 

πληθυσμού της ΕΕ ζει σε περιφέρειες που λαμβάνουν ενισχύσεις από το ΤΣ· 

5. επισημαίνει ότι, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, μόνο ένα κράτος μέλος είχε δηλώσει την 

πρόθεσή του να συνδυάσει τη στήριξη από ΧΜ με επιχορηγήσεις βάσει του άρθρου 37 

του Κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ/CPR), και ότι η συνεισφορά που 

προτίθεται να καταβάλει το εν λόγω κράτος μέλος στα ΧΜ βάσει των άρθρων 38 

παράγραφος 1 και 39 του ΚΚΔ είναι πολύ χαμηλή· διαπιστώνει ότι η ορθή εφαρμογή των 

ΧΜ εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα λόγω αντιφατικών κανόνων (πολιτική 
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συνοχής, κρατικές ενισχύσεις, κανονισμοί περί δημοσίων συμβάσεων) και πιστεύει ότι 

υπάρχει περιθώριο για περισσότερες συνέργειες μεταξύ των ΧΜ και άλλων μορφών 

στήριξης· καλεί σε σχέση με αυτό την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους συνεργασίας 

με τα κράτη μέλη και με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, για να αυξηθούν τα 

ποσοστά απορρόφησης και να γίνει δυνατή μια πιο εύκολη και πιο διαφανής χρήση των 

ΧΜ· 

6. λαμβάνει υπό σημείωση το συνολικό ποσό των 5.571,63 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο 21 

κράτη μέλη είχαν δεσμευθεί να εισφέρουν στα ΧΜ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού 

Πλαισίου (ΠΔΠ), εκ των οποίων τα 5.005,25 εκατομμύρια προέρχονται από το ΕΤΠΑ και 

το ΤΣ· 

7. εκφράζει την ανησυχία του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής της συνοχής στο πλαίσιο των τρεχουσών 

δημοσιονομικών προοπτικών· προτρέπει την Επιτροπή να εντοπίσει τις αιτίες των 

καθυστερήσεων αυτών και τα κράτη μέλη να τις αντιμετωπίσουν άμεσα, ιδίως όσον 

αφορά τον διορισμό διαχειριστικών, πιστοποιουσών και ελεγκτικών αρχών· εκφράζει την 

έντονη ανησυχία του για την αυξημένη πιθανότητα να επαναληφθεί η σώρευση 

απλήρωτων λογαριασμών στο δεύτερο ήμισυ του τρέχοντος ΠΔΠ, η οποία θα μπορούσε 

να επιδράσει σοβαρά και άλλες πολιτικές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· θεωρεί ότι 

προβλήματα όπως η μετανάστευση και η ασφάλεια, και οι τρέχουσες ή μελλοντικές 

πολιτικές εξελίξεις στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών συνεπειών του 

Brexit, δεν θα πρέπει να επηρεάσουν αρνητικά τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται 

μέσω της πολιτικής της συνοχής· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της καθυστερημένης 

εκτέλεσης, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο περιορισμένης χρήσης των ΧΜ και 

περιορισμένου αντίκτυπού τους· καλεί την Επιτροπή να παράσχει εξατομικευμένη 

τεχνική βοήθεια στις περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών που αναζητούν 

αποτελεσματικούς τρόπους για να απλουστεύσουν τα συστήματα οικονομικής διαχείρισης 

και ελέγχου και να επιτύχουν αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ΧΜ· 

8. επιδοκιμάζει τις ενέργειες της Επιτροπής για τη βελτιστοποίηση των κανονιστικών 

διατάξεων· τονίζει ότι, παρά τις βελτιώσεις, εξακολουθεί να υφίσταται πολυπλοκότητα, 

και ζητήματα όπως το μεγάλο διάστημα προετοιμασίας και η διοικητική επιβάρυνση για 

τους δικαιούχους συνιστούν αντικίνητρα για τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων· καλεί 

την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ ώστε η πρόσβαση στις 

μικροπιστώσεις, στα δάνεια, στις εγγυήσεις, και στο μετοχικό και επιχειρηματικό 

κεφάλαιο των ΕΔΕΤ να καταστεί εξίσου απλή με τη χρήση των επιχορηγήσεων· 

9. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις με συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τη χρηματοδότηση και εκτέλεση των χρηματοδοτικών μέσων την 

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, με έμφαση στους τομείς που χρειάζονται βελτίωση 

και με έγκαιρη διατύπωση συστάσεων βάσει των εξελίξεων του προγράμματος· 

10. τονίζει την ανάγκη να προσφέρουν οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής όπως η 

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (EGESIF) 

περισσότερες ενημερωτικές συνεδρίες στις διαχειριστικές αρχές, για καλύτερη κάλυψη 

δεδομένων στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, παροχή συμβουλών ως προς την 
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αντιμετώπιση ζητημάτων που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων, διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και ενθάρρυνση των ορθών 

πρακτικών στην υλοποίηση του προγράμματος, με σκοπό να αποφευχθεί έτσι μια υψηλή 

σώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών στο δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ 2014-2020· 

11. επισημαίνει ότι η χρήση των ΧΜ, όπως και η σε τοπικό επίπεδο εφαρμογή κανόνων που 

διέπουν τα ΧΜ, απαιτούν τη διαφύλαξη του δημοκρατικού ελέγχου, ειδικότερα εκ μέρους 

του Κοινοβουλίου, όπως και την έγκαιρη και διαφανή υποβολή εκθέσεων και τη 

λογοδοσία· τονίζει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν τον 

συνδυασμό των διαφόρων ΕΔΕΤ, καθώς και των κανόνων που διέπουν τον συνδυασμό 

των ΕΔΕΤ με μέσα όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το ΕΤΣΕ· πιστεύει ότι η 

αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και του «κανονισμού omnibus» θα 

μπορούσε να προσφέρει την ευκαιρία για να εξορθολογιστεί η υποβολή εκθέσεων σχετικά 

με τα ΧΜ και να εξασφαλίσει έτσι μία καλύτερη βάση για την εκτίμηση της 

προσθετικότητας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων μορφών 

ενωσιακής στήριξης, ιδίως μεταξύ των ταμείων της συνοχής και του ΕΤΣΕ· τονίζει τη 

σημασία της ενεργού και αποτελεσματικής χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ και ως εκ 

τούτου επικροτεί κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη των επικαλύψεων μεταξύ των 

ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων και στην επίτευξη πλήρους συνέπειας και συνέργειας· 

12. προτρέπει την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση της πρότασης για το επόμενο ΠΔΠ, να κάνει 

μια εκτενή ανάλυση της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων από τότε που ξεκίνησε η 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο· τονίζει πως κατά την αξιολόγηση ενός 

χρηματοδοτικού μέσου η μόχλευση δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο· έχει τη 

σταθερή πεποίθηση ότι ο συνδυασμός διαφόρων πόρων της ΕΕ υπό εναρμονισμένους 

κανόνες διαχείρισης θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτιστοποίηση των συνεργειών 

μεταξύ των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή 

να εξετάσει μια σωστή ισορροπία μεταξύ επιχορηγήσεων και ΧΜ στις επόμενες 

δημοσιονομικές προοπτικές και υπογραμμίζει ότι η αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του προϋπολογισμού της Ένωσης· 

13. υπογραμμίζει ότι οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ είναι 

καθοριστικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και τη 

μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των επενδύσεων στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές 

τους· λαμβάνει υπό σημείωση τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη 

συνδυασμένη χρηματοδότηση από ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ, αλλά υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες 

δυσκολίες – σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το χρονοδιάγραμμα υποβολής 

εκθέσεων και την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων – που 

παρεμποδίζουν τη συνδυαστική χρήση τους· επιδοκιμάζει τις ευκαιρίες που οι προτάσεις 

της Επιτροπής για αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού και για το ΕΤΣΕ 2.0 

προσφέρουν ώστε να καλυφθούν περαιτέρω αυτά τα προβλήματα· 

14. υπενθυμίζει ότι η κοινωνική και οικονομική σύγκλιση των περιφερειών της ΕΕ θα πρέπει 

να παραμείνει κύρια προτεραιότητα στην πολιτική της συνοχής· επισημαίνει ότι 

οποιαδήποτε αξιολόγηση του σωστού χρηματοδοτικού μίγματος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει και μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα 

συμβάλλουν στο στόχο της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών. 
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