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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. υπενθυμίζει ότι η συνοχή είναι ένας από τους στόχους της ΕΕ, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορίζεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ, 
και αποτελεί κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η 
πολιτική συνοχής είναι μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της ΕΕ καθώς και η 
κύρια πολιτική της στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων, με προϋπολογισμό ύψους 
351,8 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή το ένα τρίτο του 
ΠΔΠ·

2. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής βασίζεται σε μια πολιτική αλληλεγγύης, η οποία 
συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που θέτουν οι Συνθήκες, να προωθείται και να 
υποστηρίζεται η συνολική αρμονική ανάπτυξη των κρατών μελών και των 
περιφερειών, και έχει ως στόχο να περιοριστούν οι οικονομικές, κοινωνικές και 
εδαφικές ανισότητες μεταξύ και εντός των περιφερειών της ΕΕ, καθώς και να 
εξασφαλιστεί ότι καμία περιφέρεια δεν θα υστερεί· θεωρεί ότι συμβάλλει στη 
δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης καθώς και στην επίτευξη βασικών στόχων 
και προτεραιοτήτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της για το κλίμα 
και την ενέργεια, και της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης·

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την 
αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο σχέδιο προϋπολογισμού 
της Επιτροπής για το 2020· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλες ανάγκες 
πληρωμών για την περίοδο 2007-2013, καθώς και για τη σταθερή βελτίωση της 
εκτέλεσης των πληρωμών και την αύξηση του ποσοστού επιλογής έργων, με 
αποτέλεσμα να επιτευχθούν τα επίπεδα της προηγούμενης περιόδου 
προγραμματισμού, δεδομένου ότι τον Ιανουάριο του 2019 το εν λόγω ποσοστό 
ανερχόταν στο 75 %· 

5. σημειώνει την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 2,5 % για τον 
υποτομέα 1β στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό του 2019, ενώ οι πιστώσεις πληρωμών στο σύνολό τους αυξήθηκαν 
κατά 6,4 %·

6. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διδαχτούν από την εν λόγω περίοδο 
προγραμματισμού, ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε περαιτέρω κρίση πληρωμών·

7. σημειώνει ότι, για τις μεταφορές στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», το 2020 
θα είναι το δεύτερο έτος κατά το οποίο μπορεί να ζητηθεί περαιτέρω 
προχρηματοδότηση για δράσεις που ξεκίνησαν το 2014, το 2015 ή το 2016, και το 
τελευταίο έτος για επαναδιάθεση αχρησιμοποίητων πόρων·
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8. σημειώνει ότι το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα 
χρηματοδοτηθεί με πόρους από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων· 
προειδοποιεί ότι οι αυξήσεις δεν θα πρέπει να αποβούν εις βάρος της πολιτικής 
συνοχής·

9. ζητεί να διενεργηθεί διαδικασία επαναπρογραμματισμού για την πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), μετά τη συμφωνία που επετεύχθη στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού του 2019 όσον αφορά την αύξηση του επιπέδου των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων· 

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διαφανή, δίκαιη και υπεύθυνη χρήση των 
πόρων της Ένωσης.


