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 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

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

προτάσεις: 

1. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για το ΣΔΠ αριθ. 2/2015, που συνοδεύει 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 («κανονισμός ΠΔΠ»), με την οποία ζητείται η μεταφορά 

πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 λόγω της 

καθυστερημένης έγκρισης προγραμμάτων που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση, 

μεταξύ άλλων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία· 

2. θεωρεί πολύ σημαντική την έγκριση του ΣΔΠ 2/2015 το συντομότερο δυνατό, καθώς 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση προγραμμάτων, μεταξύ άλλων σε 

σχέση με την πολιτική συνοχής, για τα οποία δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν 

κονδύλια του 2014· υπενθυμίζει, ως προς αυτό, τη σημασία των Ευρωπαϊκών 

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων τους, ως ζωτικής πηγής 

επενδύσεων, ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης στα κράτη μέλη· 

3. χαιρετίζει το συνολικό σκεπτικό της πρότασης, βάσει της οποίας τα κονδύλια για τον 

τομέα 1β (οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή) που δεν χρησιμοποιήθηκαν το 

2014 μεταφέρονται στο 2015, με στόχο την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης μεταξύ 

προγραμμάτων που εγκρίθηκαν βάσει της διαδικασίας μεταφοράς και προγραμμάτων που 

θα πρέπει να εγκριθούν το 2015 βάσει της αναθεώρησης του ΠΔΠ και της πρότασης του 

ΣΔΠ αριθ. 2/2015· 

4. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι συνεισφορές του 2014 από το ΕΤΠΑ για τα 

διασυνοριακά προγράμματα δυνάμει του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) και 

του ευρωπαϊκού μέσου γειτονίας (ΕΜΓ) μεταφέρονται στο 2017· θεωρεί ότι τα 

προγράμματα αυτά, παρόλο που είναι περιορισμένα από οικονομικής άποψης, είναι πολύ 

σημαντικά τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τις υποψήφιες ή γειτονικές χώρες που 

συμμετέχουν· τονίζει τις πιθανές δυσκολίες και καθυστερήσεις που μπορεί να προκαλέσει 

αυτή η μεταφορά σε επιχειρησιακό επίπεδο, παρά τις αναλήψεις υποχρεώσεων που 

προβλέπονται για το 2015 και το 2016· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια 

της πολιτικής που υποστηρίζεται από αυτά τα δύο μέσα· 

5. εκφράζει ανησυχία για το ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση για μεγάλο αριθμό 

προγραμμάτων, και θεωρεί απαραίτητο να εγκριθούν όλα τα προγράμματα και να 

εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο έως τα μέσα του 2015, 

ούτως ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση της πολιτικής· 

ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της· τονίζει, 

ωστόσο, ότι, παράλληλα με την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης, είναι σημαντικό να 

εξακολουθήσει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα  

6. θεωρεί ότι, με δεδομένο ότι η εφαρμογή του ΠΔΠ 2014-2020 ξεκίνησε με σημαντική 

καθυστέρηση πληρωμών, με ανεξόφλητους λογαριασμούς που έφτασαν στο τέλος του 
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2014 τα 24 771 εκατομμύρια EUR για τα προγράμματα του 2007-2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, η μεταφορά πιστώσεων στο 

πλαίσιο του ΣΔΠ αριθ. 2/2015 θα έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση των 

πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 1β, ιδίως από το 2017, που θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί· 

7. θεωρεί ότι το προτεινόμενο ΣΔΠ 2/2015 δεν αντιμετωπίζει επαρκώς αυτό το ζήτημα των 

πληρωμών, και αναμένει από την Επιτροπή να παράσχει ολοκληρωμένη και έγκαιρη 

πληροφόρηση και δεδομένα σχετικά με την εκτίμηση των προβλέψεων πληρωμών έως τις 

αρχές Απριλίου, ούτως ώστε όλα τα μέτρα και τα μέσα για την κάλυψη των πληρωμών 

στο πλαίσιο του τομέα 1β να τεθούν σε εφαρμογή εγκαίρως, προκειμένου να μην επιταθεί 

περαιτέρω η καθυστέρηση των πληρωμών· 

8. επαναλαμβάνει, ως προς αυτό, ότι η καθυστέρηση πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα 1β 

είναι ζήτημα με διαθρωτική και πολιτική σημασία, το οποίο απαιτεί λύση μακράς πνοής, 

ενδεχομένως στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης/αναθεώρησης του ΠΔΠ δυνάμει 

του άρθρου 2 του κανονισμού ΠΔΠ· 

9. επισημαίνει ότι η μεταφορά των αχρησιμοποίητων αναλήψεων υποχρεώσεων του 2014 

στο 2015 μπορεί να ασκήσει μεγάλη πίεση σε ορισμένα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να 

υπάρξουν δυσκολίες στην απορρόφηση των κονδυλίων και υψηλός κίνδυνος 

αποδέσμευσης· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη όλη την 

απαραίτητη αρωγή και να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. 
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