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 EL 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η καθυστερημένη έγκριση των κανονισμών της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-

2020 οδήγησε στην αδυναμία έγκαιρης έγκρισης όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η 

πρόβλεψη της Επιτροπής κατέληξε να είναι υπερβολικά αισιόδοξη, καθώς στο τέλος του 

2014 το ποσοστό προγραμμάτων1 που είχαν εγκριθεί ήταν πολύ μικρό (39% ή 252 ενωσιακά 

προγράμματα). Η έγκριση των υπόλοιπων προγραμμάτων αναβλήθηκε, είτε με τη διαδικασία 

μεταφοράς που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού 

κανονισμού είτε βάσει αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). 

Τα προγράμματα από μεταφορά (14% ή 93 ενωσιακά προγράμματα) δεν απαιτούν 

αναθεώρηση του ΠΔΠ, εφόσον ήταν έτοιμα προς έγκριση πριν από το τέλος του 2014 και το 

γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν οφείλεται μόνο σε έλλειψη χρόνου. Για τα προγράμματα αυτά, 

παρόλο που η έγκρισή τους αναβλήθηκε για τις αρχές του 2015, οι πιστώσεις του 2014 

μπορούν ακόμη να χρησιμοποιηθούν. 

Όλα τα άλλα προγράμματα (47% ή 300 ενωσιακά προγράμματα) απαιτούν - προκειμένου να 

μη χαθούν οι πιστώσεις του 2014 - αναθεώρηση του ΠΔΠ δυνάμει του άρθρου 19 του 

κανονισμού ΠΔΠ, βάσει του οποίου οι πιστώσεις του 2014 μεταφέρονται σε επόμενα έτη. 

Ο εισηγητής, επομένως, χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. Συνιστά στο Κοινοβούλιο 

να δώσει την έγκρισή του, καθώς αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική 

συνοχής, χωρίς να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για περιφέρειες και πόλεις και, κατά 

συνέπεια, για ευρωπαίους πολίτες. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 

αποτελούν την πιο σημαντική επενδυτική πολιτική της Ένωσης και είναι απαραίτητο να 

χρησιμοποιούνται όλοι οι πόροι όσο πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά γίνεται, προκειμένου να 

υπάρξει ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Η νέα περίοδος προγραμματισμού έχει ήδη 

καθυστερήσει σημαντικά, και πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω 

καθυστερήσεις ή οποιεσδήποτε απώλειες. 

Η πρόταση αποσκοπεί στη μεταφορά σχεδόν όλων των πιστώσεων που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν το 2014 για τον τομέα 1β (Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή) 

στο 2015, με εξαίρεση τις συνεισφορές από το ΕΤΠΑ στα διασυνοριακά προγράμματα 

δυνάμει του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και του ευρωπαϊκού μηχανισμού 

γειτονίας (ΕΜΓ) που μεταφέρονται στο 2017. Ο εισηγητής αναγνωρίζει την αρχή της 

ισότητας μεταξύ κρατών μελών και προγραμμάτων, η οποία αποτελεί βάση της πρότασης, 

αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεργαστεί η Επιτροπή με κράτη μέλη και περιφέρειες 

προκειμένου όχι μόνο να εγκριθούν γρήγορα όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, αλλά και για να 

εφαρμοστούν προσεκτικά τα ίδια τα προγράμματα, με στόχο την πλήρη και αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση όλων των πόρων. Ως εκ τούτου, χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής, με την 

οποία ανακοινώνει ότι θα είναι ενεργός εταίρος στη διαδικασία προγραμματισμού για τα 

σχετικά προγράμματα, ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές, 

                                                 
1 Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία καθώς και το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. 
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και θα λάβει όλα τα διαθέσιμα μέτρα με στόχο να επιτευχθεί η έγκριση των προγραμμάτων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων το συντομότερο δυνατό 

μετά την έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του 

ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 και, εν πάση περιπτώσει, πριν από τη λήξη του 2015. 

Σχετικά με το γεγονός ότι ολόκληρη η συνεισφορά του ΕΤΠΑ για το 2014 στα διασυνοριακά 

προγράμματα δυνάμει του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και του ευρωπαϊκού 

μηχανισμού γειτονίας (ΕΜΓ) μεταφέρεται στο 2017, ο εισηγητής αναγνωρίζει τις 

καθυστερήσεις στην έγκριση τέτοιων προγραμμάτων και την πολυπλοκότητα που τα 

χαρακτηρίζει. Ωστόσο, πιστεύει ότι, για λόγους συνέπειας και για την ταχύτερη εφαρμογή 

των προγραμμάτων, θα ήταν σκόπιμο να ακολουθηθεί το ίδιο σκεπτικό όπως και για τις 

υπόλοιπες πιστώσεις. 

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές σε πιστώσεις πληρωμών, βάσει της υπόθεσης ότι 

η μεταφορά των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων από το 2014 στο 2015 δεν θα 

δημιουργήσει ιδιαίτερα εμπόδια για τις πληρωμές τα επόμενα χρόνια. Ο εισηγητής εκφράζει 

επιφυλάξεις ως προς αυτό και ελπίζει ότι οι υπολογισμοί των υπηρεσιών της Επιτροπής θα 

αποδειχθούν ρεαλιστικοί και ότι οι ισχύουσες διατάξεις ευελιξίας του κανονισμού ΠΔΠ θα 

είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε αύξησης των αιτήσεων ενδιάμεσων 

πληρωμών το 2017 και το 2018. Τονίζει ότι το ζήτημα της καθυστέρησης πληρωμών - όπως 

έχει ήδη επαναληφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλές περιπτώσεις - δεν είναι 

βιώσιμο και πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά, και ότι οποιαδήποτε επιπλέον προβλήματα 

σχετικά με τις πληρωμές πρέπει να αποφεύγονται με κάθε δυνατό μέσο και προσπάθεια. 

****** 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση κανονισμού 

του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για 

την περίοδο 2014-2020. 
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