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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. Υπογραμμίζει ότι, ενώ το 27% των έργων επιλέχθηκαν βάσει του ύψους χρηματοδότησης, 
το ποσοστό των πληρωμών ήταν κατά πολύ κατώτερο τον καιρό που εκπονήθηκε η 
έκθεση (περίπου 13%) και εξακολουθούσε να ανέρχεται περίπου στο 22% στο τέλος του 
2010, δηλ. περίπου στο 60% της δημοσιονομικής περιόδου 2000-2006 μετά από τέσσερα 
έτη εκτέλεσης 

2. υπενθυμίζει ότι από δημοσιονομική άποψη λιγότερες από το ένα έκτο των πληρωμών 
είχαν ήδη καταβληθεί την 1η Ιουλίου 2010, δηλ. ακριβώς στη μέση της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013 

3. επιδοκιμάζει την επιτάχυνση των ικανοτήτων απορρόφησης (παρατηρήθηκε αύξηση 
ύψους 79% και 62% στη γενική εκτέλεση των δημοσιονομικών προβλέψεων για την 
περίοδο 2007-2013 κατά το 2010 για, αντίστοιχα, το ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής και το EKT), 
η οποία ανακύπτει μεταξύ άλλων από τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές και από 
επιχειρησιακά προγράμματα που τελικά επιτυγχάνουν τον κανονικό ρυθμό τους, ενώ τα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου εγκρίθηκαν τελικά από την Επιτροπή· τονίζει δε ότι η 
εν λόγω επιτάχυνση αντικατοπτρίζεται στη συνολική μεταφορά πιστώσεων του 2010, με 
την οποία παρεσχέθη στην Πολιτική Συνοχής και άλλο 1 δισ. ευρώ για πληρωμές το 2010 

4. τονίζει ωστόσο πως τα ποσοστά εκτέλεσης πόρρω απέχουν από το να είναι ομοιογενή στα 
διάφορα κράτη μέλη, τομείς παρέμβασης και ταμεία· υπενθυμίζει ότι στα τέλη του 2010 η 
ανώτατη διαφορά στα ποσοστά πληρωμής μεταξύ των κρατών μελών ανήρχετο σε 247% 
για το ΕΤΠΑ μαζί με το Ταμείο Συνοχής και σε 303% για το ΕΚΤ·

5. υπογραμμίζει ότι η δυσκολία απορρόφησης των πιστώσεων που διαπιστώνεται 
αντικατοπτρίζει εν μέρει πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ ορισμένων 
κριτηρίων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, κυρίως όσον αφορά την καινοτομία, και των 
δυσκολιών να ανταποκριθεί κανείς σε αυτά στις περιφέρειες, προ πάντων σε εκείνες με 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη, σε περίοδο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

6. ζητεί λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περαιτέρω προαγωγή της αμοιβαίας 
γνώσης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση των διοικητικών 
ικανοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, και ζητεί να μελετηθεί περαιτέρω η ενοποίηση των 
διαφόρων κανονιστικών πλαισίων και των ισχυουσών ρυθμίσεων ελέγχου.
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