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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 πρόταση της Επιτροπής για ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο το οποίο 
καλύπτει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στοιχείο που είναι 
ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλίζεται καλύτερος στρατηγικός συντονισμός και 
βελτιωμένη υλοποίηση των στόχων ΕΕ 2020·

2. υποστηρίζει θερμά μία ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην πολιτική 
συνοχής ως μέσο που εξασφαλίζει ολοκληρωμένη προσέγγιση και αποφεύγει τον 
διαχωρισμό σε τομείς· συνιστά, όσο το Ταμείο διατηρεί την εν ισχύι δομή του, να γίνει 
επανεκτίμηση του τρόπου λειτουργίας και των προτεραιοτήτων του με σκοπό την 
επίτευξη ολοκλήρωσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

3. αναγνωρίζει ότι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός θα οδηγήσει σε κάποια εναρμόνιση των 
κανόνων που διέπουν τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και συνεπώς σε 
απλούστερες διαδικασίες· είναι πεπεισμένο ότι αυτή η διεργασία θα διευκολύνει τη 
συμμετοχή εταίρων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και θα αποφεύγει τον υπέρμετρο 
διοικητικό φόρτο και την μη αποτελεσματική διασπορά χρηματοδότησης·

4. υπογραμμίζει ότι πρέπει να διενεργηθεί, σε επίπεδο τόσο των κρατών μελών όσο και των 
περιφερειών, απλούστευση η οποία είναι ζωτικής σημασίας για μία επιτυχή πολιτική 
συνοχής, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει απλούστερη αρχιτεκτονική για την πολιτική στο μέλλον, η οποία να βασίζεται 
σε μεγαλύτερη ευελιξία, αναλογικότητα και προβολή όσον αφορά τη χρήση των ταμείων, 
ώστε να διευκολύνεται η πλήρης και ταχεία απορρόφησή τους·

5. πρεσβεύει μία πολιτική συνοχής προσανατολισμένη περισσότερο προς την επίτευξη 
αποτελέσματος, η οποία να εστιάζεται ολιγότερο στην κανονικότητα των δαπανών και 
διαδικασιών αλλά να επιτυγχάνει στην πράξη ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα των 
παρεμβάσεων και τον χρηματοοικονομικό και διοικητικό έλεγχο· συνιστά να θεσπισθούν 
αρμόζοντες μηχανισμοί αποτίμησης προς βελτίωση των θεσμικών και διοικητικών 
ικανοτήτων των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση προγράμματος, 
στοιχείο που θα συμβάλει στην ποιότητα των δαπανών και τη μείωση του επιπέδου 
σφαλμάτων·

6. παροτρύνει στενότερη συμπληρωματικότητα μεταξύ των ταμείων της ΕΕ και της 
χρηματοδότησης σε επίπεδο κράτους μέλους, περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης ως 
προϋπόθεση για τη βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας που 
συνδέονται με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων.
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