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περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Σε μια προσπάθεια διάψευσης των επικρίσεων ότι η στρατηγική αιτιολόγηση και ο 

δημοκρατικός έλεγχος των δαπανών του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ ήταν ανεπαρκείς, 

υιοθετήθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ένας ενισχυμένος 

προσανατολισμός στις επιδόσεις. Για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίστηκε ένα πλαίσιο 

επιδόσεων, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα των 

επενδύσεων και ο τρόπος μέτρησης της προόδου που σημειώνεται στην πορεία προς την 

επίτευξη αυτών των στόχων.  

Έως το 2019, θα διενεργηθεί αξιολόγηση των επιδόσεων και τα προγράμματα και οι 

προτεραιότητες που θα έχουν επιτύχει τα ορόσημα και τους στόχους, θα αποκτήσουν 

πρόσβαση στο συναφές αποθεματικό επίδοσης (6 % των πόρων που διατίθενται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 

Ταμείο Συνοχής), ενώ όσα θα έχουν αποτύχει σε μεγάλο βαθμό κατά την επίτευξη των 

οροσήμων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις. 

Η πρόταση της Επιτροπής αποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη για τη συντάκτρια γνωμοδότησης, 

δεδομένου ότι, εν ολίγοις, καλεί τα κράτη μέλη να παραχωρήσουν εθελοντικά, εξ ολοκλήρου 

ή εν μέρει, τη διαχείριση των πόρων του αποθεματικού επίδοσης στην Επιτροπή, 

προκειμένου να στηρίξει, όπως διακαώς επιθυμεί, οριζόντιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  

Κατ’ αρχάς, η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο ούτε έχουν ούτε υπηρετούν τους ίδιους στόχους. Η καθιέρωση των εκ των 

προτέρων και της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, συνιστά μείζονα κίνδυνο για την 

επίτευξη βιώσιμης, δίκαιης και ισόρροπης ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 

επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι «η σύνδεσή της Πολιτικής Συνοχής με το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής 

όπως ορίζονται στις Συνθήκες»1. Η μετατόπιση επιπλέον 21 δισεκατομμυρίων ευρώ για την 

εξυπηρέτηση στόχων που συνδέονται στενά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικονομικής 

διακυβέρνησης, συνιστά σαφή παρέκκλιση από τον κύριο σκοπό της πολιτικής συνοχής, ο 

οποίος είναι η «μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 

περιοχών»2.  

Ο επαναπροσανατολισμός ενός τόσο σημαντικού μέρους των πόρων θα διαταράξει την 

εφαρμογή και θα επηρεάσει αρνητικά τον αντίκτυπο της πολιτικής. Οι κύριες και 

συμπληρωματικές αρχές της πολιτικής συνοχής, όπως η αλληλεγγύη στην πράξη, η δίκαιη 

και ισότιμη ανακατανομή του πλούτου, καθώς και η ίδια ακριβώς λογική της επίδοσης που 

βασίζεται στην παροχή κινήτρων και ανταμοιβής, θα υπονομευθούν σοβαρά.  

Όσον αφορά το διαδικαστικό σκέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει σοβαρές 

επιφυλάξεις. Η πρόταση έρχεται με καθυστέρηση και είναι εξαιρετικά ασαφής. Οι σχετικές 

                                                 
1 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (20.2.2018), για την Επιτροπή Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: 

ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018, (2017/2226(INI)), παράγραφος 4. 
2 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μέρος τρίτο: Οι εσωτερικές 

πολιτικές και δράσεις της Ένωσης - Τίτλος ΧΙΙΙ: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή – άρθρο 174 

(πρώην άρθρο 158 της ΣΕΚ), Επίσημη Εφημερίδα L 115, 09/05/2008 σελ. 0127 - 0127. 
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τροποποιήσεις θα έχουν αναδρομική ισχύ, ενδεχομένως θα προκαλέσουν δημοσιονομικές 

διαταραχές επί των συμφωνημένων εθνικών ετήσιων δόσεων και είναι πιθανόν να θέσουν εν 

αμφιβόλω ήδη προγραμματισμένες δαπάνες για συγκεκριμένα έργα.  

Η συντάκτρια γνωμοδότησης αποδοκιμάζει το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά 

μέσα της ΕΕ που στηρίζουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία 

ανακατανομή των κονδυλίων συνοχής προς όφελος, για παράδειγμα, του Προγράμματος 

Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), ενώ η Επιτροπή προτείνει τώρα 

ουσιαστική αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου για το ΠΣΔΜ. Επιπλέον, η ισορροπία θα 

μπορούσε να επιδεινωθεί κατά την μελλοντική περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Η 

Επιτροπή, παρόλο που προτείνει ένα νέο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων με προϋπολογισμό ύψους 25 δισ. EUR, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί στο 

πλαίσιο του μέσου ευελιξίας και σε πλήρη διαχωρισμό από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά 

ταμεία της ΕΕ, σχεδιάζει, παράλληλα, μείωση της τάξης του 7 % για το συνολικό 

χαρτοφυλάκιο της συνοχής1. 

Ενώ η επιμερισμένη διαχείριση δημιουργεί την εντύπωση της συνιδιοκτησίας, η απόφαση 

ενός κράτους μέλους να χρησιμοποιήσει εν μέρει ή πλήρως το αποθεματικό επίδοσης για τη 

στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε καθεστώς άμεσης 

διαχείρισης. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε πρόταση για ανάληψη δεσμεύσεων για 

μεταρρυθμίσεις θα υπόκειται στην αποκλειστική αξιολόγηση, έγκριση και διαχείριση της 

Επιτροπής.  

Εν κατακλείδι, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η 

πρόταση έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τις πρόσφατες δηλώσεις της Επιτροπής στην 

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μάρτιος 2018)2. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 

εξέφρασε καμία πρόθεση να αλλάξει τις ημερομηνίες που αφορούν στην αξιολόγηση των 

επιδόσεων και την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης, η τροποποίηση στο παρόν στάδιο 

του προσανατολισμού και της διαχείρισης του αποθεματικού επίδοσης θα συνιστούσε σαφή 

περίπτωση εφαρμογής «δύο μέτρων και δύο σταθμών».  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προαναφέρθηκαν, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η 

Επιτροπή ITRE θα πρέπει να καλέσει την επιτροπή REGI, που είναι αρμόδια επί της ουσίας 

και τις επιτροπές ECON και BUDG, ως συνδεδεμένες επιτροπές, να απορρίψουν την 

πρόταση της Επιτροπής. 

****** 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της 

Επιτροπής. 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ένας σύγχρονος 

προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της – Πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027», (COM(2018) 0321),321 τελικό, 2.5.2018, σελ. 10. 
2 Ολομέλεια του ΕΚ, Στρασβούργο, Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, μείζονος σημασίας επερώτηση, ερώτηση με 

αίτημα προφορικής απάντησης εξ ονόματος της επιτροπής REGI σχετικά με το αποθεματικό επίδοσης των 

ΕΔΕΤ. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 

Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
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