
AD\895098EL.doc PE478.542v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2011/2195(INI)

8.3.2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με το ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΕ 2020
(2011/2195(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivars Godmanis



PE478.542v02-00 2/5 AD\895098EL.doc

EL

PA_NonLeg



AD\895098EL.doc 3/5 PE478.542v02-00

EL

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. υπενθυμίζει ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει σχεδιαστεί ως το κύριο μέσο για να 
οδηγήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες εκτός της οικονομικής κρίσης, και ότι η 
περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής αναγνωρίζονται ως βασικά μέσα για την 
επίτευξη των στόχων της λόγω της διάστασής τους στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και 
της πολυεπίπεδης κυβερνητικής προσέγγισης· πιστεύει συνεπώς ότι οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, ως αναπόσπαστο τμήμα της Ένωσης, θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων και των αντικειμενικών σκοπών της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ότι θα 
πρέπει ως εκ τούτου να διαθέτουν τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά μέσα ώστε να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι συνιστώσες της μεγάλης απόστασης, του νησιωτικού 
χαρακτήρα, της μικρής έκτασης, της δύσκολης μορφολογίας, του αντίξοου κλίματος και 
της οικονομικής εξάρτησης από μικρό αριθμό προϊόντων, όπως προβλέπει το άρθρο 349 
της ΣΛΕΕ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν πλήρως στη νέα 
οικονομική και δημοσιονομική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο έως 
το 2020 τόσο προς όφελος των περιοχών αυτών όσο και της ΕΕ στο σύνολό της·  

2. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στην πρόταση της Επιτροπής για ένα πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 προτάθηκαν περικοπές στο συνολικό 
φάσμα των μέτρων και στόχων της πολιτικής συνοχής (-5.1% σε σταθερές τιμές 20111) 
και ότι δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες· τονίζει ότι το συνολικό ποσό των περικοπών για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές είναι αδύνατον να προσδιοριστεί δεδομένου ότι η ειδική επιχορήγηση ύψους 
926 εκατ. ευρώ στο προσεχές ΠΔΠ καλύπτει τόσο τις εξόχως απόκεντρες περιοχές όσο
και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές, που προβλέπει το Πρωτόκολλο 6 που 
προσαρτάται στη Συνθήκη Προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και Σουηδίας· 
διαπιστώνει ωστόσο ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση, που καλύπτει τόσο εξόχως 
απόκεντρες περιοχές όσο και βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές για την περίοδο.2014-
2020 (926 εκατ. ευρώ), αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του ποσού που είχε διατεθεί στην 
περίοδο 2007-2013 (1.738 εκατ. ευρώ)· 

3. υπενθυμίζει ότι εξόχως απόκεντρες περιοχές περιφέρειες θα πρέπει να επωφελούνται από 
ειδικά μέτρα και πρόσθετη χρηματοδότηση, ώστε να αντισταθμίζονται τα μειονεκτήματα 
που προκαλούν οι παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης· θεωρεί ότι 
η προσαρμογή των ποσοστών συγχρηματοδότησης στο 85% για εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες είναι θετικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, και καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει άλλους τρόπους για να συνδράμει τις εν λόγω περιφέρειες, ειδικά εάν τα 
κονδύλια που τους κατανέμονται πρόκειται να μειωθούν κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού·

                                               
1 Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα γνωμοδότηση βασίζονται στους υπολογισμούς της ΓΔ
Περιφερειακής Πολιτικής, Ανάπτυξης, Συντονισμού και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Πολιτικής Συνοχής της 
Επιτροπής. 
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4. υπογραμμίζει την ανάγκη – σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Πέμπτης έκθεσης για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή – να αυξηθεί η ευελιξία των μηχανισμών της 
πολιτικής συνοχής κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει επενδύσεις ικανές να 
εξασφαλίζουν επίπεδα μεγέθυνσης και ανάπτυξης που συνάδουν με τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, ακόμα και όταν υφίστανται ιδιαίτερες γεωγραφικές και 
δημογραφικές συνθήκες·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η συνέργια μεταξύ των κονδυλίων της 
πολιτικής συνοχής και του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη εξόχως απόκεντρων περιφερειών και να 
περιοριστεί η ανεπαρκής αξιοποίηση των σχετικών με την έρευνα κονδυλίων·

6. εκφράζει τη λύπη του για περικοπές που έχουν επέλθει σε άλλους τομείς συνοχής, και 
συγκεκριμένα για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει γενική περικοπή της τάξης του
5,1% στη χρηματοδότηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε 
σταθερές τιμές 2011 για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, περιλαμβανομένης 
περικοπής ύψους 20,2% στη χρηματοδότηση για τις περιφέρειες σύγκλισης
(εξαιρουμένων των περιφερειών μετάβασης), μείωσης κατά 5,6% της χρηματοδότησης
των περιφερειών ανταγωνιστικότητας και μείωσης κατά 2,9% των χρηματοδοτικών
πόρων του Ταμείου Συνοχής·

7. χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να περιληφθεί μια θέση του προϋπολογισμού για τις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές στο ΠΔΠ 2014-
2020, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί έτσι ένας σαφέστερος σύνδεσμος μεταξύ των 
πόρων που κατανέμονται στις περιφέρειες αυτές και των στόχων τους.

8. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να λαμβάνει υπόψη η πρόταση για το μελλοντικό 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το γεγονός ότι ορισμένα ευρωπαϊκά εδάφη θα 
αποκτήσουν το καθεστώς των «εξόχως απόκεντρων περιφερειών» κατά την περίοδο
2014-2020· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως τις
δημοσιονομικές της προβλέψεις·
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