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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το νομοθετικό ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής για γενικές διατάξεις σχετικά  με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο 
Συνοχής αποτελεί μιά γενική βάση για τη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων. Το 
"νομοθετικό ταμείο συνοχής" αποτελείται από κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)1, Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ)2, Κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής3, καθώς και κανονισμό για τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας 4. 

Το Φεβρουάριο του 2004 η Επιτροπή παρουσίασε δύο προτάσεις με στόχο μία φιλόδοξη 
πολιτική συνοχής για τη διευρυμένη Ένωση των 27 ή περισσότερων κρατών. Πρώτον, στην 
πρόταση για τις δημοσιονομικές προοπτικές της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 
κρατών για την περίοδο 2007-2013  [COM(2004)0101] προτάθηκε η διάθεση 336,1 
δισεκατομμυρίων € (ποσό το οποίο ισούται με 373,9 δισεκατομμύρια € πριν από τις 
μεταφορές στα προτεινόμενα αγροτικά και αλιευτικά μέσα), προκειμένου να υποστηριχθούν 
οι τρεις προτεραιότητες της υπό μεταρρύθμιση πολιτικής συνοχής. Δεύτερον, η τρίτη έκθεση 
για τη συνοχή  [COM(2004)0107] περιελάμβανε πρόταση σχετικά με τις προτεραιότητες και 
το σύστημα διανομής για τα προγράμματα νέας γενιάς στο πλαίσιο της πολιτικής για τη 
συνοχή για την περίοδο  2007-2013.

Η πρόταση για γενικές διατάξεις σχετικά με το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 
αφενός διακρίνει μεταξύ του ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής και αφετέρου 
υποστηρίζει τους τομείς της αλιείας, της γεωργίας και του περιβάλλοντος προβλέποντας 
χρηματοδότηση "για την προστασία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων". Κατά συνέπεια, 
η Επιτροπή πρότεινε από την περίοδο 2007-2013 η βοήθεια για την αλιεία  να συγκεντρωθεί 
στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), το οποίο θα διαδεχθεί το τρέχον χρηματοδοτικό 
μέσο για την αλιεία. Έτσι, ο τομέας της αλιείας χρηματοδοτούμενος από το ΕΤΑ θα 
διαχωριζόταν και θα υπόκεινταν σε χωριστή κατηγορία του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή 
αναμένει ποσό ύψους 7,6 δισεκατομμυρίων € να διατεθεί για την κοινή πολιτική αλιείας, από 
τα οποία 4,963 δισεκατομμύρια € θα διατεθούν στο ΕΤΑ. 

Οι προκλήσεις της νέας πολιτικής συνοχής 

Η ανάγκη για τη μεταρρύθμιση των διατάξεων της πολιτικής συνοχής οφείλεται εν μέρει στις 
τεράστιες προκλήσεις που ακολούθησαν τη διεύρυνση. Η διεύρυνση θα έχει σημαντικές 
συνέπειες για την στοχοθέτηση των μέτρων που ανήκουν στον στόχο της σύγκλισης, που θα 
εξακολουθήσει ένα κατά κεφαλή κατώτατο όριο του ΑΕΠ κάτω από το 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ. Σύμφωνα με την τρίτη έκθεση για τη συνοχή, το 92% στα νέα κράτη μέλη ζουν σε 
περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ των 25 κρατών. 

  
1 COM(2004)0495.
2 COM(2004)0492.
3 COM(2004)0494.
4 COM(2004)0496.
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Αυτό θα έχει επίπτωση σε 18 περιοχές με κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω από το 75% του ΑΕΠ της 
ΕΕ πριν από τη διεύρυνση και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει προτείνει μεταβατικό 
μηχανισμό με βάση τον οποίο τέτοιες "από στατιστική άποψη επηρεαζόμενες" περιοχές θα 
πρέπει να υπόκεινται στο στόχο της λύσης έως το τέλος του 2013.

Η διεύρυνση αποτελεί μία συναρπαστική ευκαιρία για ολόκληρη την Ένωση αλλά δεδομένου 
ότι το μέσον ΑΕΠ της Ένωσης μειώθηκε κατά 12,5% λόγω της προσχώρησης των 10 νέων 
κρατών μελών, είναι σαφές ότι η πρόκληση για τη νέα πολιτική συνοχής είναι να 
αντιμετωπίσει επειγόντως και αποτελεσματικά τις ουσιαστικής κοινωνικο-οικονομικές 
ανισότητες που υπάρχουν εντός της ΕΕ των 25.

Προς μία στρατηγική προσέγγιση 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της μελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή, η 
Επιτροπή προτείνει μία νέα αρχιτεκτονική που να βασίζεται σε μία στρατηγική προσέγγιση, 
ενώ λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ατζέντες της Λισσαβόνας και του Gothenburg προβαίνει 
σε εξορθολογισμό της πολιτικής για τη συνοχή, καθορίζοντας τις προτεραιότητές της, 
εξασφαλίζοντας τον συντονισμό με το σύστημα οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης 
και επιτρέποντας τακτική και διάφανη επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί.  Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει να εγκρίνει το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το 
Κοινοβούλιο με βάση πρόταση της Επιτροπής, ένα γενικό στρατηγικό έγγραφο που να ορίζει 
σαφείς προτεραιότητες για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.  Η Επιτροπή θα δημοσιεύει 
ετήσια έκθεση ανακεφαλαιώνοντας τις εκθέσεις προόδου των κρατών μελών. 

Τα  θέματα προτεραιοτήτων για τα προγράμματα θα βρίσκονται μεταξύ των τριών νέων 
στόχων της πολιτικής συνοχής: σύγκλιση, περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, 
και περιφερειακή συνεργασία. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για όλους αυτούς τους 
στόχους ανέρχεται σε 336,1 δισεκατομμύρια € (0,41 του ΑΕΠ της ΕΕ). 

Ο στόχος της σύγκλισης περιλαμβάνει περιφερειακά και εθνικά προγράμματα από το ΕΤΠΑ, 
το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, συμπεριλαμβανομένου ειδικού προγράμματος για τις πλέον 
απομακρυσμένες περιοχές, και ο προϋπολογισμός για αυτό τον στόχο θα ανέρθει σε 264 
δισεκατομμύρια € (78,5%). Ο στόχος της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης θα αποτελείται από περιφερειακά προγράμματα από το ΕΤΠΑ, εθνικά 
προγράμματα από το ΕΚΤ και ο προϋπολογισμός γι΄ αυτό το στόχο θα ανέλθει σε 57,9 
δισεκατομμύρια € (17,2%). Ο στόχος της περιφερειακής συνεργασίας θα καλύψει 
διασυνοριακά και διεθνικά προγράμματα από το ΕΤΠΑ, ενώ ο σχετικός προϋπολογισμός θα 
ανέλθει σε 13,2 δισεκατομμύρια € (3,94%). 

Η απλοποίηση του συστήματος διαχείρισης και η μεγαλύτερη αποκέντρωση της ευθύνης 
προς τους εταίρους στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές αποτελούν τους 
πλέον φιλόδοξους στόχους της μεταρρύθμισης. Ο προγραμματισμός θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί με τροποποίηση των ρόλων των διαφόρων φορέων: το Συμβούλιο θα 
εγκρίνει στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, με βάσει τις οποίες τα κράτη μέλη θα 
προετοιμάζουν έγγραφα - πλαίσιο για την ανάπτυξη σχετικής εθνικής στρατηγικής, τα οποία 
θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή. Με τη σειρά της, η Επιτροπή 
θα εγκρίνει εθνικά και περιφερειακά προγράμματα για κάθε κράτος μέλος αλλά θα 
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προσδιορίζει τα προγράμματα μόνον σε επίπεδο προτεραιότητας. Θα προωθηθεί η 
απλοποίηση του προγραμματισμού έτσι ώστε οι μελλοντικές παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ και του 
ΕΚΤ θα λειτουργούν με ένα μόνον ταμείο ανά πρόγραμμα, κατ΄ αντίθεση με τα τρέχοντα 
προγράμματα που αντλούν από περισσότερα ταμεία. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
θα συνδέεται άμεσα με τον κύριο  τομέα παρέμβασης σε κάθε ταμείο.

Επιλεξιμότητα και ο τομέας της αλιείας

Η Επιτροπή προτείνει οι δημοσιονομικοί πόροι που διατίθενται για την πολιτική συνοχής να 
διανέμονται μεταξύ των κρατών μελών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζεται η μέθοδος 
που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια (Συμβούλιο του Βερολίνου - 1999- για την 
προτεραιότητα "σύγκλισης", κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 75% του κοινοτικού ΑΕΠ), αλλά 
λαμβάνοντας προσωρινά υπόψη το στατιστικό αποτέλεσμα της διεύρυνσης. Επιπλέον, η 
Επιτροπή προτείνει οι πόροι για τον στόχο "περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση" να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με οικονομικά, 
κοινωνικά και  εδαφικά κριτήρια της Κοινότητας. Ως προς τον τρίτο στόχο, οι 
χρηματοδοτικοί πόροι θα κατανέμονται ανάλογα με τον πληθυσμό που ζει στις επιλέξιμες 
περιοχές καθώς και ανάλογα με το συνολικό πληθυσμό των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Επειδή μία μεγάλη αναλογία των χρηματοδοτικών πόρων για την αλιεία έχουν μεταφερθεί 
στο ΕΤΑ, ο ρόλος των διαρθρωτικών ταμείων θα είναι συμπληρωματικός του ΕΤΑ. Σύμφωνα 
με το άρθρο 3, παράγραφος 3, της πρότασης, η αρωγή των ταμείων θα συνίσταται σε 
χρηματοδοτική στήριξη της οικονομικής διαφοροποίησης περιοχών που βρίσκονται μακριά 
από παραδοσιακές δραστηριότητες και εξαρτώνται από την αλιεία. Ωστόσο, ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων στον τομέα της αλιείας, προβλήματα 
τα οποία προκαλούνται συχνά από τους μηχανισμούς της κοινής πολιτικής αλιείας και από 
την εξάντληση των αποθεμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των 
κριτηρίων παρέμβασης της πολιτικής συνοχής. Ο τομέας της αλιείας ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει προσωρινές κρίσης ακόμα και σε ορισμένες σχετικά ευημερούσες χώρες. 
Ακόμα, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, με εξίσου ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
εξετάζονται τα ειδικά εδαφικά χαρακτηριστικά των πλέον απομεμακρυσμένων περιοχών της 
Ένωσης, οι αραιοκατοικημένες περιοχές στον απώτερο βορά της Ένωσης, καθώς και 
ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και συνοριακές περιοχές της Ένωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να δώσει τη συγκατάθεσή του σ΄  αυτή την πρόταση, 
γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να προτείνει τροπολογίες. Ωστόσο, προκειμένου να 
τονισθεί ο ρόλος που τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να διαδραματίσουν σε ότι αφορά την 
υποστήριξη του ΕΤΑ, ο εισηγητής προτείνει η έννοια της "περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης" να σημαίνει κατηγορηματικά την υποστήριξη της 
αναδιάρθρωσης περιοχών που έχουν πληγεί από την παρακμή της παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων. Με αυτό τον τρόπο θα αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι τα μέτρα 
προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής αλιείας μπορούν να 
επηρεάζουν αλιευτικές κοινότητες εξίσου σκληρά τόσο εντός όσο και εκτός των περιοχών 
του στόχου της Σύγκλισης. Σε μιά τέτοια κατάσταση ο εισηγητής φρονεί ότι τα διαρθρωτικά 
ταμεία μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη του αντικτύπου θα 
έχει το ΕΤΑ.
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Συμπεράσματα

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής χαιρετίζει τη στρατηγική μεταρρύθμιση της πολιτικής 
συνοχής η οποία φαίνεται να εντάσσει στην οργάνωση και τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων τόσο τον εξορθολογισμό  όσο και τη διαφάνεια. Ο εισηγητής συμφωνεί επίσης με 
την Επιτροπή ότι χρειάζεται να αποκεντρωθεί περαιτέρω η ευθύνη προς τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες και τις τοπικές αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο εισηγητής δεν έχει πεισθεί ότι η 
απλοποίηση της διαχείρισης θα συμβάλει και στη μείωση των διοικητικών δυσχερειών που 
αντιμετωπίζουν ειδικά οι πτωχότερες περιοχές ενώ προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία με τους λίαν περιορισμένους διοικητικούς τους πόρους. 

Σε ότι αφορά τη διάκριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας από τα διαρθρωτικά ταμεία και 
τη μεταφορά της διαρθρωτικής χρηματοδότησης της αλιείας κυρίως στο εν λόγω ταμείο, 
φαίνεται να αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης για αποδοτικότερη χρήση των χρηματοδοτικών 
πόρων και για μεγαλύτερη διαφάνεια της χρηματοδότησης. Οι δράσεις που συνοδεύουν τις 
αναδιαρθρωτικές ανάγκες του τομέα της αλιείας, καθώς και εκείνες που βελτιώνουν τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε περιοχές όπου η αλιεία εξακολουθεί να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο θα χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ. Παράλληλα , τα διαρθρωτικά ταμεία θα 
υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και των περιοχών που έχουν 
απομακρυνθεί από παραδοσιακές δραστηριότητες και εξαρτώνται από την αλιεία. Αυτό 
αποσαφηνίζει τις λειτουργίες και το συμπληρωματικό ρόλο διαφόρων ταμείων που έχουν 
επιπτώσεις στον τομέα της αλιείας αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει αρνητική επίπτωση στο 
γενικό επίπεδο χρηματοδότησης που είναι επί του παρόντος διαθέσιμο από τα διαρθρωτικά 
ταμεία για τον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματοδοτικού Μέσου 
Προσανατολισμού της Αλιείας. 


