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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 συνοχής ως της κύριας επενδυτικής πολιτικής 

της Ένωσης που συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών 

ανισοτήτων εντός και μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και στην αποτροπή της 

υστέρησης διαφόρων περιοχών, ενισχύει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και καταπολεμά την ανεργία, 

βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και την πρόσβασή τους στις παγκόσμιες 

αγορές, προωθεί την καινοτομία στις αστικές και αγροτικές περιοχές και ενθαρρύνει τις 

τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να κάνουν τη μετάβαση προς μια οικονομία με 

ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα· σημειώνει ότι κάθε ευρώ που επενδύεται 

στην πολιτική συνοχής, έχει αποδεδειγμένη απόδοση της τάξης του 174 %1 και ότι η 

μείωση των επενδύσεων θα σήμαινε μικρότερη οικονομική μεγέθυνση και λιγότερες 

θέσεις εργασίας για τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι επωφελής 

για όλα τα κράτη μέλη· ζητεί να διατηρηθεί ο ρόλος των ταμείων συνοχής ως της 

βασικής επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προϋπολογισμό ανάλογο 

των φιλόδοξων στόχων της πολιτικής συνοχής·  

2. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την 

αντιμετώπιση των κύριων προτεραιοτήτων που καθορίζονται στο σχέδιο 

προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2019 — οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο 

ανθεκτικής ευρωπαϊκής οικονομίας, μείωση των ανισοτήτων εντός της ΕΕ, δημιουργία 

θέσεων εργασίας, εξασφάλιση αλληλεγγύης και ασφάλειας εντός και εκτός των 

συνόρων της ΕΕ και διασφάλιση της κατάλληλης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 

ΕΕ· εν προκειμένω, τονίζει τη σημασία των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν με τη 

συμφωνία του Παρισιού και της επίτευξης των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την 

ενέργεια· τονίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της προβολής των ταμείων της ΕΕ 

και η καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα της πολιτικής 

συνοχής· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να δημοσιοποιήσει 

ευρύτερα τις ποικίλες επενδυτικές δυνατότητες της ΕΕ, να αναδείξει τα καινοτόμα έργα 

και να προβεί στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών· 

3. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, μετά από την εμπειρία της ανεπαρκούς εκτέλεσης κατά 

τα πρώτα έτη της περιόδου 2014-2020, τα σημερινά προγράμματα αρχίζουν επιτέλους 

να εφαρμόζονται με κανονικούς ρυθμούς με βελτιωμένη εκτέλεση των πληρωμών και 

βελτιωμένο ποσοστό επιλογής έργων· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι 

καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε συσσώρευση των αιτήσεων πληρωμής το 2019· 

αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να αποτραπεί η εμφάνιση 

αδικαιολόγητων καθυστερήσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, προκειμένου η 

εφαρμογή να προχωρήσει ομαλά, θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκή επίπεδα 

πιστώσεων πληρωμών· δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις σχετικά με 

                                                 
1 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του 

Ταμείου Συνοχής 2007-13» (SWD(2016)0318). 
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τις εκταμιεύσεις ανά κράτος μέλος, ορισμένα κράτη μέλη υστερούν αρκετά από την 

άποψη της εκταμίευσης κονδυλίων, καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει τα κενά και να 

λάβει μέτρα για τη βελτίωση της απορρόφησης των κονδυλίων των ΕΔΕΤ· 

4. σημειώνει την προτεινόμενη αύξηση κατά 1,1 % του επιπέδου των πιστώσεων 

πληρωμών, με μείωση κατά 8,9 % και 3,6 % αντίστοιχα για το Ταμείο Συνοχής και την 

ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, καθώς και την κατά 2,8 % αύξηση των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τομέα 1β στο σχέδιο προϋπολογισμού του 

2019 σε σύγκριση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό· εκφράζει ανησυχία για το 

γεγονός ότι τα εν λόγω ποσά ενδέχεται να μην είναι επαρκή ώστε να αντεπεξέλθουν 

στον ρυθμό υλοποίησης των προγραμμάτων που εμπίπτουν σε αυτόν τον τομέα και για 

να προληφθεί νέα συσσώρευση ανεξόφλητων αιτήσεων, γεγονός που θα υπονόμευε την 

αξιοπιστία της πολιτικής συνοχής· τονίζει, για τον λόγο αυτό την ανάγκη αύξησης των 

πιστώσεων πληρωμών για να γίνει εμφανές ότι η ΕΕ είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της και να ενισχυθεί, κατά συνέπεια, η αξιοπιστία της· 

5. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις καθυστερήσεις στον ορισμό των εθνικών διαχειριστικών 

αρχών· επισημαίνει το γεγονός ότι, από τις 31 Μαΐου 2018, εξακολουθεί να εκκρεμεί ο 

ορισμός των εθνικών αρχών για 16 προγράμματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να συνεργαστούν ενεργά προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ορισμού 

το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των 

σημερινών προγραμμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να αυξήσουν την ικανότητα απορρόφησής τους και να επιταχύνουν την 

υλοποίηση των έργων, προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που οφείλονται 

στην ανολοκλήρωτη χρηματοδότηση της συνοχής κατά το τρέχον οικονομικό έτος· 

τονίζει εκ νέου την ανάγκη να βελτιωθεί η υλοποίηση της χρηματοδότησης και να 

μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, και καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενότερα με 

την ομάδα εργασίας της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη υλοποίηση και, 

συνεπώς, η εδραίωση των ικανοτήτων διαχείρισης της χρηματοδότησης για τη συνοχή· 

6. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Προγράμματος 

Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) κατά 80 εκατ. EUR για την περίοδο 

2019-2020, εκ των οποίων 40 εκατ. EUR προορίζονται για το σχέδιο προϋπολογισμού 

του 2019, με αποτέλεσμα το συνολικό κονδύλιο του ΠΣΔΜ να ανέλθει σε 222,8 

εκατομμύρια EUR· προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αύξηση θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί 

μέσω της κινητοποίησης του ειδικού μέσου και σε καμία περίπτωση εις βάρος της 

πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει περαιτέρω συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα με τα ΕΔΕΤ και άλλα προγράμματα της ΕΕ για την έρευνα, την 

καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων», παραδείγματος 

χάριν για την προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στις αγροτικές περιοχές 

και τις αγροτικές οικονομίες· 

7. επισημαίνει τον θετικό αντίκτυπο που έχουν στη συντριπτική πλειοψηφία των 

περιπτώσεων τα ταμεία συνοχής σε περιοχές συγκρούσεων· μεταξύ άλλων και στην 

περίπτωση του προγράμματος PEACE για τη Βόρεια Ιρλανδία· καλεί την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να στηρίζουν την ειρηνευτική διαδικασία, μέσω της 

συνέχισης της χρηματοδότησης ορισμένων ειδικών προγραμμάτων, όπως του 

προγράμματος PEACE, υπό τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν και με την 

επιφύλαξη των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση από 
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τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, δηλαδή για τη διασυνοριακή 

συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, μπορεί να είναι επίσης επωφελής για την 

πολιτική διεύρυνσης· 
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