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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στις 27 Ιουνίου σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020· υπογραμμίζει ότι, για την εξασφάλιση μιας 
ταχείας και αποτελεσματικής έναρξης της νέας περιόδου της πολιτικής για τη συνοχή, 
έχει πρωταρχική σημασία να περατωθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα οι διαπραγματεύσεις 
για τη νομοθετική δέσμη, τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα· υπογραμμίζει ότι κάθε καθυστέρηση θα έχει ως αποτέλεσμα, από 
δημοσιονομική άποψη, τη συγκέντρωση των αιτημάτων για πληρωμές στο τέλος της 
περιόδου·

2. τονίζει ότι το επίπεδο των «υπολοίπων προς ρευστοποίηση» (RAL) που έχουν 
συσσωρευτεί στο τέλος του ΠΔΠ 2007-2013 ανέρχεται στα δύο τρίτα του όγκου των 
χρηματοδοτήσεων για την πολιτική συνοχής1· εμμένει στην ανάγκη να βρεθεί μια 
σταθερή λύση που θα επιτρέψει να μειωθεί ο κίνδυνος του αδιεξόδου όσον αφορά την 
εφαρμογή των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω έλλειψης πληρωμών· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο κανόνας N+3, παρότι είναι θεμελιώδης για την 
εξασφάλιση της υλοποίησης των έργων που ενισχύονται από την πολιτική συνοχής, θα 
έχει επίπτωση στην συσσώρευση RAL για τα επόμενα έτη, ιδίως σε περίπτωση 
καθυστέρησης στην έναρξη των νέων προγραμμάτων·

3. θεωρεί ότι η αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική διαχείριση της νέας πολιτικής για τη συνοχή· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως, ανάλογα 
με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, στην φάση της προετοιμασίας των προγραμμάτων 
και των συμφωνιών, στην εφαρμογή και την αξιολόγησή τους· υπογραμμίζει τη σημασία 
που έχει να εξασφαλιστεί επαρκής ροή ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης για τις εν 
λόγω αρχές, με σκοπό να διευκολυνθεί και να βελτιστοποιηθεί η συμβολή τους σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας αυτής·

4. επαναλαμβάνει ότι η δημιουργία συνεργειών μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης 
και των προϋπολογισμών των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
είναι απαραίτητη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας επένδυσης στην 
ΕΕ· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να αναφέρει με ποιον τρόπο μπορεί 
να ενισχυθεί ο ρόλος του προϋπολογισμού της Ένωσης στην κατεύθυνση αυτήν·

5. επαναλαμβάνει επίσης ότι, για να μεγιστοποιηθεί η επίδραση της ενωσιακής βοήθειας, 
είναι αναγκαία μια ενοποιημένη προσέγγιση με συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πηγών 
διαθέσιμης χρηματοδότησης, καθώς και η συνεκτικότητα ανάμεσα στις ισχύουσες 
πολιτικές και τους σχετικούς κανονισμούς, ώστε να αντισταθμιστούν οι αρνητικές 

                                               
1

 Στο τέλος του 2013, και εφόσον εγκριθεί ο διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2/2013 για ένα ποσό ύψους 11.2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 
συνολικό επίπεδο των RAL εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 224 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις της Επιτροπής ανέφεραν ότι 
θα ανερχόταν σε 180 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος του 2013.
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συνέπειες που έχουν οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης·

6. υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με τη σημασία της υποχρεωτικής επανεξέτασης και 
αναθεώρησης του προσεχούς ΔΠΔ πριν το τέλος του 2016, ώστε να καταστεί δυνατό για 
την επόμενη Επιτροπή και για το επόμενο Κοινοβούλιο να επαναξιολογήσουν τις 
πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, να το προσαρμόσουν, εάν αυτό είναι αναγκαίο, στις 
νέες προκλήσεις και να λάβουν πλήρως υπόψη τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές 
προβλέψεις·

7. εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί προς την κατεύθυνση 
της απλοποίησης και της μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή απλούστερων διαδικασιών θα οδηγήσει σε περιορισμό των 
ανεπαρκειών και, συνεπώς, σε καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση σε επίπεδο 
Επιτροπής και κρατών μελών, προκειμένου να απλοποιηθεί η πρόσβαση στις διαδικασίες 
χρηματοδότησης, τους κανόνες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τους μηχανισμούς 
ελέγχου, και να εξασφαλιστεί η σαφής και προσβάσιμη ενημέρωση όσον αφορά τους 
δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ και τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων.
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