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ΣΥΝTOMΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 25 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του γενικού κανονισμού για τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής1, πρόταση η οποία τροποποιεί τη χρηματοδοτική 
ενίσχυση από το ΕΚΤ για τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Η τροποποίηση αυτή 
πραγματοποιείται με στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων που προκύπτουν από 
την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων του ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 και τα οποία 
επηρεάζουν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη. 

Προτείνεται η προσθήκη πίστωσης 150 εκατομμυρίων ευρώ στις αναλήψεις υποχρεώσεων 
του ΕΚΤ για το 2013 για τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα ζητήματα της ανεργίας, ιδίως των νέων, και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της αύξησης των 
πιστώσεων και να διευκολυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων, η Επιτροπή έχει λάβει 
υπόψη την ικανότητα απορρόφησης των εν λόγω κρατών μελών όσον αφορά τους δύο 
στόχους των ταμείων:   «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση». 

Η αντιστάθμιση χορηγείται από την περίοδο 2007-2013 με τα ποσά που διατίθενται από το 
μέσο ευελιξίας και το περιθώριο που αφήνει ο προϋπολογισμός του 20132. 

Οι συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας 
θα παρουσιαστούν στο σχέδιο έκθεσής του σχετικά με την πρόταση απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, η 
οποία συντάσσεται παράλληλα με την παρούσα γνωμοδότηση.

Η παρούσα πρόταση ενσωματώνει την εν λόγω αύξηση των πιστώσεων στη νομική βάση με 
την τροποποίηση του άρθρου 18 σχετικά με τους γενικούς πόρους, του άρθρου 19 σχετικά με 
τους πόρους που διατίθενται για τον στόχο «Σύγκλιση», του άρθρου 20 σχετικά με τους 
πόρους που διατίθενται για τον στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» 
και του άρθρου 75 σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού, καθώς και 
του παραρτήματος Ι σχετικά με την ετήσια κατανομή των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και του παραρτήματος ΙΙ σχετικά με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την 
κατανομή των πόρων.

Έχοντας υπόψη τις ειδικές προσπάθειες που απαιτούνται για την καταπολέμηση της ανεργίας, 
ιδίως της ανεργίας των νέων, καθώς και της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ο 
συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής και συνιστά την έγκρισή 
της. 
                                               
1 Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25).
2 Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου 
ευελιξίας, COM(2013) 559, και Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στο γενικό προϋπολογισμό 2013, 
COM(2013) 557.
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Δεδομένου ότι αυτές οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αφορούν το έτος 2013 και η 
υφιστάμενη χρηματοδοτική ενίσχυση από το ΕΚΤ για τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία 
έχει δεσμευτεί πλήρως στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει ότι ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε 
πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα 
κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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