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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. υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής για τη συνοχή ως της κύριας επενδυτικής 

πολιτικής της Ένωσης που εδράζεται στην αλληλεγγύη, η οποία επιδιώκει τον 

βασιζόμενο στις Συνθήκες στόχο για μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και 

εδαφικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών· 

αναγνωρίζει την τεράστια συμβολή του ενωσιακού προϋπολογισμού ως του βασικού 

μέσου παροχής πόρων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων της 

πολιτικής για τη συνοχή και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να συμβάλλει οικονομικά στην 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον 

ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης σε 

ολόκληρη την Ένωση, καθώς και στην επίτευξη βασικών στόχων και προτεραιοτήτων 

της Ένωσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τους στόχους στους τομείς του κλίματος και 

της ενέργειας και τους κοινωνικούς στόχους, και την ανάγκη να διατηρηθεί, να 

ενισχυθεί και να απλουστευθεί η πολιτική συνοχής ώστε να επανέλθει η Ένωση σε 

τροχιά σύγκλισης και μεγαλύτερης ολοκλήρωσης· κατανοεί την τρέχουσα ανάγκη να 

αυξηθούν οι δαπάνες για την ασφάλεια, αύξηση που αποτελεί προϋπόθεση για την 

επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή και άλλων πολιτικών της Ένωσης· 

2. σημειώνει ότι υπήρξε υστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή κατά τα 

πρώτα έτη της περιόδου 2014-2020 εξαιτίας ορισμένων καθυστερήσεων και ότι, έως τις 

30 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε η Γενική Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού της Επιτροπής, οι συνολικές πληρωμές για όλα τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (τα «ΕΔΕΤ») στην Ένωση ανέρχονταν μόνο σε 60 

δισεκατομμύρια EUR περίπου, με μέσο συνολικό ποσοστό πληρωμών 23,72 % (και 

19,76 % στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες)· επισημαίνει τις απαράδεκτες 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των τρεχόντων προγραμμάτων που υπονόμευσαν την 

αποτελεσματικότητά τους και άσκησαν πίεση στις αρχές διαχείρισης και στους 

δικαιούχους, αυξάνοντας τον κίνδυνο σφάλματος και χαμηλής απόδοσης· ζητεί, ως εκ 

τούτου, από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να 

ενισχύσουν τη συνεργασία τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση των τρεχόντων προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να παρέχει 

συνεχώς καθοδήγηση για τα κράτη μέλη, να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στον 

ορισμό των αντίστοιχων αρχών διαχείρισης, πιστοποίησης και λογιστικού ελέγχου, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί ο συντονισμός τους το συντομότερο, και να συνεργαστεί 

ενεργά ούτως ώστε επιταχυνθεί η υλοποίηση και να αποφευχθεί η αυτόματη 

αποδέσμευση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ώστε να 

παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την υλοποίηση των προγραμμάτων από το 2014 

έως το 2020, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές παραμένουν ευθυγραμμισμένες με τις 

εγκεκριμένες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η 

σώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· παροτρύνει, επιπλέον, τα κράτη μέλη να 

αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα εργαλεία προγραμματισμού κατά την τρέχουσα 

δημοσιονομική περίοδο, καθώς και να εξασφαλίσουν περαιτέρω την ομαλή εφαρμογή 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων· 
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3. υπενθυμίζει στην Επιτροπή να διατηρήσει την ομάδα δράσης που συγκροτήθηκε το 

2014 για την περίοδο 2007-2013 προκειμένου να υποστηρίξει και να επισπεύσει την 

εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· 

4. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη σταδιακή εξάλειψη της 

συσσώρευσης εκκρεμών απαιτήσεων πληρωμών· εκφράζει την ανησυχία του για το 

χαμηλό επίπεδο υποβολής των αιτήσεων πληρωμών για τα προγράμματα της περιόδου 

2014-2020, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα συσσώρευση ανεξόφλητων 

λογαριασμών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να λάβει υπόψη την πιθανότητα 

μελλοντικών εκκρεμών αιτήσεων πληρωμής που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

επιπρόσθετες καθυστερήσεις· επικροτεί τις προβλέψεις πληρωμών έως το 2020, οι 

οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου, και ζητεί την τακτική επικαιροποίησή τους ανά έτος· τονίζει 

την ανάγκη να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις 

προβλέψεις, με την εισαγωγή ενός τυποποιημένου πληροφοριακού συστήματος 

προβλέψεων· 

5. σημειώνει την αύξηση κατά 25,7 % του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών του τομέα 

1β στο σχέδιο προϋπολογισμού 2018, καθώς και την αύξηση κατά 2,4 % των 

συνολικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 

2017· διερωτάται κατά πόσον τα ποσά αυτά επαρκούν για την κάλυψη των πληρωμών 

στον εν λόγω τομέα, δεδομένου ότι το ποσοστό επιλογής επιχειρήσεων αυξάνεται και 

αναμένεται να επιτευχθεί ο κανονικός ρυθμός πορείας το 2018· τονίζει την ανάγκη να 

διατεθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης επαρκές επίπεδο πιστώσεων για την κάλυψη 

των πληρωμών για την πολιτική συνοχής, προκειμένου να αποδειχθεί η ικανότητα της 

Ένωσης να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της και να ενισχυθεί η αξιοπιστία της· 

6. ζητεί μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων· 

πιστεύει ότι οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της 

χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή· επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα 

μπορούν να διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο στις επιχορηγήσεις, αλλά θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η προστιθέμενη αξία τους έχει αποδειχθεί επισταμένως, 

με βάση εκ των προτέρων αξιολογήσεις στις οποίες αναλύεται όχι μόνο το 

πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα, αλλά και η συμβολή τους στις αρχές και τους 

στόχους πολιτικής· τονίζει ότι ο συνδυασμός χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να 

παρακολουθείται καταλλήλως με επίκεντρο τα αποτελέσματα και τους στόχους που 

επιτυγχάνονται· φρονεί ότι η καλύτερη προσέγγιση για την επίτευξη συνέργειας είναι η 

σταδιακή υλοποίηση των έργων και η χρηματοδότηση διαφορετικών σταδίων από 

διαφορετικά μέσα αντί του συνδυασμού των μέσων· προειδοποιεί ότι η χρήση του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ή άλλων χρηματοδοτικών 

μέσων δεν πρέπει να υπονομεύει τα ΕΔΕΤ· 

7. επικροτεί το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 ενσωματώνει τα 

στοιχεία της δέσμης ενδιάμεσης αξιολόγησης, πράγμα που θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη 

ευελιξία· ζητεί να μην προταθούν από την Επιτροπή άλλες ανακατανομές ή περικοπές 

από τον τομέα 1β του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020· καλεί την Επιτροπή να 

συνεχίσει να εστιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης στα 

αποτελέσματα και στηρίζει όλα τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί προς μια 

προσέγγιση που θα έχει ως βάση τις επιδόσεις· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 
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2018 θα πρέπει να εκτελεστεί με βάση τις αυξημένες δυνατότητες της απλούστευσης 

και της ευελιξίας που προτείνονται στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Omnibus»· τονίζει 

ότι απαιτείται η ανάληψη δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά 

τα οφέλη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, 

καθώς και η εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση τόσο της ενημέρωσης σχετικά με τα 

ταμεία της ΕΕ όσο και της προβολής των ταμείων· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 140 

εκατομμυρίων EUR που δημιουργήθηκε για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του 

Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) για την περίοδο 

2017-2020· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το ΠΣΔΜ και τα 

προγράμματα τεχνικής βοήθειας λειτουργούν ως συμπληρωματικές λύσεις· σημειώνει 

ότι η χρηματοδότηση του ΠΣΔΜ θα προέλθει από μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια για 

τεχνική βοήθεια και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν θα 

περιορίσει τις φιλοδοξίες της για μια ειδικά στοχοθετημένη βοήθεια με ισχυρό θεματικό 

σκοπό· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ένωσης και να 

διασφαλίσει τη διαφανή, δίκαιη και υπεύθυνη χρήση των πόρων της Ένωσης, μια 

γενική αρχή που έχει ως στόχο να φέρει το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο κοντά στους 

πολίτες της ΕΕ· 

10. σημειώνει ότι στην ενδιάμεση επανεξέταση η Επιτροπή δεν θεώρησε αναγκαίο να 

αυξήσει τα συνολικά ανώτατα όρια πληρωμών, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

οι υφιστάμενες δυνατότητες ευελιξίας είναι επαρκείς· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει ανοιχτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενόσω συνεχίζει να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος των ΕΔΕΤ· 

11. σημειώνει ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι ο κίνδυνος αυτόματων αποδεσμεύσεων για την 

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είναι επί του παρόντος χαμηλός· σημειώνει 

ακόμη ότι ο κανόνας της αυτόματης αποδέσμευσης για την περίοδο 2014-2020 (n+3) 

θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στα τέλη του 2017· καλεί την Επιτροπή, λόγω του 

αργού ρυθμού εφαρμογής, να διασφαλίσει ότι παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επαρκής και έγκαιρη ενημέρωση όσον αφορά τον κίνδυνο αύξησης των 

αποδεσμεύσεων, ιδίως καθώς τα κράτη μέλη θα προσπαθούν να δικαιολογήσουν δόσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων στα τέλη του 2018. 
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