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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει αποδεδειγμένο ιστορικό επίτευξης καλών 
αποτελεσμάτων όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, όπως καταδεικνύεται 
στην 7η έκθεση για τη συνοχή, και αποφέρει 2,74 EUR πρόσθετου ΑΕΠ για κάθε ευρώ 
που επενδύεται από τα χρήματα των φορολογουμένων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πρότασή της για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) της περιόδου 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε προϋπολογισμό ύψους 330,6 δισ. 
ευρώ για την πολιτική συνοχής, σε τιμές 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το επίπεδο 
χρηματοδότησης σημαίνει μείωση κατά 10% σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, λόγω της εμφάνισης νέων προκλήσεων και του 
προσδιορισμού νέων προτεραιοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το μερίδιο της πολιτικής συνοχής στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ έχει επίσης 
μειωθεί σημαντικά, από 34% σε 29%·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πρόταση της Επιτροπής, ο προϋπολογισμός του Ταμείου 
Συνοχής θα περιοριστεί, με μείωση των κονδυλίων του για την περίοδο 2021-2027 κατά 
45%·

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 
δεν είναι αρκετά φιλόδοξη· επαναλαμβάνει ότι, προκειμένου να διατηρηθούν οι 
παραδοσιακές πολιτικές με θετικό ιστορικό, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ικανότητα 
αντίδρασης της ΕΕ στις νέες προκλήσεις, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-
2027 πρέπει να οριστεί στο 1,3% του ΑΕΕ, ώστε να παρασχεθεί επαρκής πρόσθετη 
χρηματοδότηση·

2. θεωρεί απαράδεκτη την προτεινόμενη μείωση κατά 10% των κονδυλίων για την πολιτική 
συνοχής· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το ΠΔΠ 2021-2027 πρέπει να εξασφαλίζει 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής, σε σταθερές 
τιμές, όπως στο τρέχον ΠΔΠ·

3. επισημαίνει ότι η κατανομή μεταξύ των διαφόρων ταμείων της πολιτικής συνοχής είναι το 
αποτέλεσμα της μεθόδου κατανομής που ορίζεται στο σχέδιο κανονισμού για τον 
καθορισμό κοινών διατάξεων, στο οποίο προβλέπεται ισόρροπη κατανομή όπου το 61,6% 
των πόρων κατανέμεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 14,3% στις 
περιφέρειες μετάβασης, το 10,8% στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το 12,8% στα κράτη 
μέλη που επωφελούνται από το Ταμείο Συνοχής και το 0,4% ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών·

4. εκφράζει την αντίθεσή του στη σοβαρή μείωση του προϋπολογισμού του Ταμείου 
Συνοχής· τονίζει τη σημασία των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής για τη 
μείωση των εδαφικών ανισοτήτων και την πρόοδο προς μεγαλύτερη εδαφική συνοχή στην 
ΕΕ· ζητεί να διατηρηθεί επαρκής χρηματοδότηση για το Ταμείο Συνοχής χωρίς, ωστόσο, 
να θιγούν τα κονδύλια και το μερίδιο που προβλέπεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
για τα άλλα ΕΔΕΤ, τα οποία ανταποκρίνονται ομοίως σε ουσιώδεις ευρωπαϊκές 
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προτεραιότητες· τονίζει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης και βελτιστοποίησης των 
συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των ταμείων της πολιτικής συνοχής, 
του μηχανισμού InvestEU και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών της ΕΕ που υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση·

5. ζητεί επαρκή κονδύλια για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2021-2027, 
ύψους τουλάχιστον 272 411 εκατ. EUR σε τιμές 2018, δηλαδή 226 078 εκατ. EUR για το 
ΕΤΠΑ και 46 333 εκατ. EUR για το Ταμείο Συνοχής (12,8% της χρηματοδότησης για τον 
στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και στην ανάπτυξη»)· ζητεί τουλάχιστον 100 861 
εκατ. EUR σε τιμές 2018, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ +)·

6. δεν συμφωνεί με τη μείωση του προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής μέσω της 
συνεισφοράς του, ύψους 10 δισ. ευρώ σε τιμές 2018, στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

7. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής που προτείνεται για την 
περίοδο 2021-2027 παραμένει, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής, μια πολιτική για 
όλες τις περιφέρειες, και ζητεί, κατά τη διαμόρφωσή της, να ληφθούν υπόψη οι εδαφικές 
μεταρρυθμίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή μεταξύ 2016 και 2018· υπογραμμίζει τη 
σημαντική εδαφική διάσταση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και τη συμβολή του στη συνοχή, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές· 
καταδικάζει, συνεπώς, την πρόταση της Επιτροπής να χωριστούν οι δαπάνες του ΕΓΤΑΑ 
από την πολιτική συνοχής, τη στιγμή που απαιτείται η δημιουργία ισχυρότερης σύνδεσης 
για περισσότερο ενοποιημένη και συμπληρωματική χρηματοδότηση σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου 
και για απλούστευση προς όφελος των δικαιούχων·

8. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να παραγάγει θετικές επιδράσεις σε άλλες 
περιφέρειες της Ένωσης αλλά ότι τα αποτελέσματα αυτά ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ 
των εδαφών, ανάλογα με τη γεωγραφική εγγύτητα και τη δομή της οικονομίας των 
κρατών μελών·

9. υπενθυμίζει ότι η 7η έκθεση για τη συνοχή κατέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
περιφέρειες μέσου εισοδήματος και τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί κατάλληλη 
χρηματοδοτική βοήθεια και επαρκές ποσοστό συγχρηματοδότησης· επιδοκιμάζει, εν 
προκειμένω, την πρόταση της Επιτροπής για διατήρηση της κατηγορίας των «περιφερειών
μετάβασης» και επέκταση του πεδίου της·

10. επαναλαμβάνει την πάγια άποψή του όσον αφορά τη σημασία των διασυνοριακών 
πρωτοβουλιών για βιώσιμη μεγέθυνση, ευημερία σε μεθοριακές περιοχές και 
ισορροπημένη ανάπτυξη· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται στα πλέον επιτυχημένα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ· 
σημειώνει με λύπη ότι οι προτάσεις της Επιτροπής προβλέπουν σημαντική μείωση της 
χρηματοδότησης του Interreg όσον αφορά το μερίδιό του από τα διαρθρωτικά ταμεία που 
μειώνεται από 2,75% σε 2,5%, και ζητεί, αντιθέτως, μερίδιο της τάξης του 3%· θεωρεί ότι, 
στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027, πρέπει να προγραμματιστεί ένα επίπεδο 
χρηματοδότησης που να είναι ίσο τουλάχιστον με το κονδύλιο για την περίοδο 2014-2020, 
σε σταθερές τιμές, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τα 
υφιστάμενα προγράμματα και για τη νέα πρωτοβουλία «Διαπεριφερειακές επενδύσεις 
στην καινοτομία» στο πλαίσιο του Interreg·
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11. ζητεί να διατεθεί σοβαρό μέρος από το προτεινόμενο κονδύλιο χρηματοδότησης του 
«εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής 
με στόχο την κοινωνική, εδαφική και οικονομική συνοχή και, στο πλαίσιό της, η 
χρηματοδότηση του Interreg· ζητεί να χρησιμοποιηθεί μέρος από το ποσό αυτό για την 
αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
Plus (ΕΚΤ+)·

12. σημειώνει ότι τα χαμηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης από την ΕΕ θα καταστήσουν 
δυσχερέστερη για τους δικαιούχους σε συγκεκριμένες περιφέρειες και μικρότερα ή 
λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης για επενδύσεις 
της ΕΕ, ότι οι πόροι των ΕΔΕΤ μπορεί να καταστούν λιγότερο ελκυστικοί - ιδίως όταν τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης από την ΕΕ είναι πολύ χαμηλά - και ότι τα χαμηλότερα 
ποσοστά ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στους δημόσιους προϋπολογισμούς 
των εν λόγω κρατών μελών που δεσμεύονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, ιδίως σε εκείνες τις περιφέρειες που το νέο ΠΔΠ προτείνει να μεταφερθούν σε 
υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης από ό,τι ισχύει στο τρέχον ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ τούτου, 
ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, 60% για τις 
περιφέρειες μετάβασης, 50% για τις ανεπτυγμένες περιφέρειες, 85% για το Ταμείο 
Συνοχής και 85% για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία/Interreg·

13. υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν κατάλληλη ισορροπία μεταξύ 
του μεριδίου των ταμείων σε εθνικό επίπεδο ή, ως εναλλακτική λύση, την επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του ταμείου, ανάλογα με την περίπτωση·

14. επικροτεί την ενίσχυση της σύνδεσης του ΠΔΠ και του προϋπολογισμού της ΕΕ με τη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και, ειδικότερα, με την ορθή οικονομική 
διακυβέρνηση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του 
προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων για την παροχή επαρκούς στήριξης 
προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων κρατών μελών ώστε να ενισχυθεί 
το οικονομικό και επενδυτικό τους περιβάλλον·

15. επιδοκιμάζει την προτεινόμενη ενσωμάτωση του μηχανισμού του κράτους δικαίου, που 
περιλαμβάνεται στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη 
(COM(2018)0324)·

16. τονίζει ότι η απλούστευση των διαδικασιών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 
επίπεδο είναι αναγκαία για την τήρηση των νέων κανόνων αποδέσμευσης, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού·

17. πιστεύει ότι οι νέες επενδύσεις και οι διατάξεις για τη θεματική συγκέντρωση θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν με τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες των κρατών μελών, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα στάδια εδαφικής ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο NUTS 2 
όσο και επίπεδο NUTS 3 και τις εγγενείς ιδιαιτερότητες ή τα γεωγραφικά μειονεκτήματα, 
για την προώθηση της γνήσιας οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

18. τονίζει τη σημαντική κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σε περιπτώσεις 



PE625.450v02-00 6/8 AD\1165281EL.docx

EL

φυσικών καταστροφών με σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις·

19. θεωρεί ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι δαπάνες για το κλίμα θα πρέπει να 
αυξηθούν σημαντικά· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής που συνίσταται στην αύξηση 
των δαπανών της ΕΕ για το κλίμα στο 25%, και ζητεί τη συνέχιση των προσπαθειών 
αυτών προκειμένου οι δαπάνες να ανέλθουν στο 30% το συντομότερο δυνατόν.
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