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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 177 του Πρωτοκόλλου αριθ. 28 της ΣΛΕΕ, το Ταμείο Συνοχής 
βοηθά τα κράτη μέλη των οποίων το ΑΕΠ ανά κάτοικο είναι χαμηλότερο από το 90% του 
μέσου όρου της ΕΕ των 27 να πραγματοποιούν επενδύσεις σε δίκτυα μεταφορών του ΔΕΔ-Μ 
και στον τομέα του περιβάλλοντος. Κατ' εφαρμογή της Συνθήκης, η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι στον τομέα του περιβάλλοντος, το Ταμείο Συνοχής θα 
στηρίξει επενδύσεις στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη των 
κινδύνων, στους τομείς των υδάτων και των αποβλήτων και στο αστικό περιβάλλον. Η 
επένδυση στην ενέργεια θα είναι επίσης επιλέξιμη για στήριξη, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχει περιβαλλοντικά οφέλη. Στον τομέα των μεταφορών, σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής, το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλλει σε επενδύσεις στο κύριο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών, καθώς και σε συστήματα μεταφορών και αστικών συγκοινωνιών χαμηλής 
εκπομπής άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να χορηγηθούν 68,7 δισ. ευρώ στο ταμείο αυτό (σε 
σταθερές τιμές 2011). Το ποσό αυτό δεν καθορίζεται επακριβώς στον παρόντα κανονισμό για 
το ταμείο συνοχής, αλλά στο άρθρο 84 του προταθέντος κανονισμού περί καθορισμού κοινών 
διατάξεων για όλα τα ταμεία [CPR]. 1 Για το ΠΔΠ του 2007-2013, έχουν διατεθεί 71 δισ. 
ευρώ στο ταμείο συνοχής (σε σταθερές τιμές 2011). 

Σε δισ. ευρώ, σταθερές τιμές 
2011

ΠΔΠ 2007-2013 ΠΔΠ 2014-2020 Μεταβολή
ΕΤΠΑ 203 183 - 10 %
ΕΚΤ 78 84 + 8 %
Ταμείο Συνοχής 71 69 - 3 %
Σύνολο 354 336 - 5,3 %
Λόγω στρογγυλοποιημένων στοιχείων, τα συνολικά ποσά ενδέχεται να διαφέρουν από το άθροισμα των επιμέρους 
ποσών

Ο συντάκτης εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση αυτή και υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε στη ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 την πεποίθηση ότι "χρειάζεται 
αύξηση πόρων τουλάχιστον 5% για το επόμενο ΠΔΠ" σε σύγκριση με το επίπεδο του 2013 
για να επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες πολιτικοί και νομικοί στόχοι και ότι "τα ποσά που 
διατίθενται στην πολιτική συνοχής στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την επόμενη περίοδο" 

Επιπλέον, 10 δισ. ευρώ από τα 68,7 δισ. θα διατεθούν ειδικά για τη χρηματοδότηση βασικών 
δικτύων μεταφορών στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σημειωτέον 
ότι τα 10 δισ. αυτά εξακολουθούν να προορίζονται για κράτη μέλη των οποίων το ΑΕΠ ανά 
κάτοικο είναι χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ των 27 , αλλά θα διατεθούν 
άμεσα για έργα που αφορούν το βασικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών στα κράτη μέλη 
αυτά, και θα αφαιρεθούν κατ' αναλογία από τις εθνικές επιχορηγήσεις. Πρέπει επίσης να 

                                               
1 COM (2011) 615
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υπογραμμιστεί ότι τα σχέδια αυτά θα τηρούν τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για 
το ΔΕΔ-Μ, οι οποίες συζητούνται επί του παρόντος. Τέλος, για τα εν λόγω 10 δισ. ευρώ θα 
ισχύουν οι ευνοϊκότεροι όροι χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπονται από το Ταμείο 
Συνοχής (υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης ύψους έως 85% σε σύγκριση με το 50% 
που είχε προβλεφτεί για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»). 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με την επένδυση 
στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς1· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι 
για το προσεχές ΠΔΠ ώστε να είναι σε 
θέση η Ένωση να εκπληρώσει τις 
υφιστάμενες πολιτικές της 
προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα 
που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας καθώς και να αντιμετωπίζει 
σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, 
ακόμη και αν αυξηθεί το ύψος των πόρων 
για το προσεχές ΠΔΠ τουλάχιστον κατά 5 
% σε σύγκριση με το επίπεδο του 2013, 
μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο 
περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων 
της Ένωσης και στην αρχή της 
ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το 
Συμβούλιο, εάν δεν συμμερίζεται την 
προσέγγιση αυτή, να προσδιορίσει σαφώς 
ποιες από τις πολιτικές του 
προτεραιότητες ή ποια από τα σχέδιά του 
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θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν 
εντελώς, παρά την αποδεδειγμένη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους.
_________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(011)0266.

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ειδικότερα ότι στο 
ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με 
τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς», το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι "μια 
επιτυχής και ενισχυμένη πολιτική 
συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση" και συνάγει το 
συμπέρασμα ότι "τα ποσά που έχουν 
διατεθεί σε αυτήν κατά την τρέχουσα 
περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού θα πρέπει τουλάχιστον 
να διατηρηθούν κατά την επόμενη 
περίοδο"·

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 σχετικά με την επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την 
"ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της 
πολιτικής για τη συνοχή, δεδομένου ότι η 
εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 



PE488.058v02-00 6/10 AD\906225EL.doc

EL

εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
ένα σημαντικό εργαλείο σύγκλισης, 
βιώσιμης ανάπτυξης και αλληλεγγύης, 
και είναι μια από τις πιο σημαντικές, 
ορατές και επιτυχείς πολιτικές της 
Ένωσης εδώ και δεκαετίες". Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε όμως 
ότι μια σύγχρονη πολιτική συνοχής θα 
πρέπει να αναλάβει ορισμένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στον 
τομέα της απλούστευσης, να 
ανταποκριθεί στις κύριες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ένωση και να 
προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με άλλες 
πολιτικές και μέσα. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε την πεποίθησή του 
ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να είναι μια πολιτική που 
εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ και 
προσφέρει πρόσβαση σε πόρους, 
εμπειρίες και συνδρομή σε όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 64 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά 
με την "Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς".

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε 
περαιτέρω ότι μια επιτυχής και 
ενισχυμένη πολιτική συνοχής χρειάζεται 
επαρκή χρηματοδότηση, και ότι τα ποσά 
που έχουν διατεθεί σε αυτήν κατά την 
τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού θα πρέπει τουλάχιστον 
να διατηρηθούν κατά την επόμενη 
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περίοδο, ώστε να καταβληθούν 
μεγαλύτερες προσπάθειες για μείωση των 
αναπτυξιακών αποκλίσεων μεταξύ των 
περιφερειών της ΕΕ. Για το ΠΔΠ της 
περιόδου 2007-2013, έχουν διατεθεί 71 
δισ. ευρώ στο ταμείο συνοχής (σε 
σταθερές τιμές 2011). Εν τούτοις, η 
Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 68,7 
δισ. ( σε σταθερές τιμές 2011) για την 
περίοδο 2014-2020, ποσό που αντιστοιχεί 
σε μείωση κατά 3% σε σύγκριση με την 
περίοδο 2007-2013.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 67 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά 
με την "Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς".

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[…], για τη θέσπιση κοινών διατάξεων 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας που καλύπτονται 
από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και για 
τη θέσπιση γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 [κανονισμός κοινών διατάξεων 
- ΚΚΔ] θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο δράσης 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής. Είναι αναγκαίο να 
διευκρινισθούν οι στόχοι του Ταμείου 
Συνοχής σε σχέση με το νέο πλαίσιο 
δράσης του και σε σχέση με το σκοπό που 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]/2012 
[…], για τη θέσπιση κοινών διατάξεων 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας που καλύπτονται 
από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και για 
τη θέσπιση γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006 [κανονισμός κοινών διατάξεων 
- ΚΚΔ] θεσπίζει ένα νέο πλαίσιο δράσης 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής. Είναι αναγκαίο να 
διευκρινισθούν οι στόχοι του Ταμείου
Συνοχής σε σχέση με το νέο πλαίσιο 
δράσης του και σε σχέση με το σκοπό που 
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προβλέπεται γι’ αυτό από τη Συνθήκη. προβλέπεται γι’ αυτό από τη Συνθήκη. Θα 
πρέπει να προωθηθούν επίσης συνέργιες 
μεταξύ του ταμείου συνοχής και άλλων 
μέσων και προγραμμάτων, που 
σχετίζονται με τις μεταφορές, την 
ενέργεια, το κλίμα και την 
περιβαλλοντική πολιτική.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Ένωση μπορεί, μέσω του Ταμείου 
Συνοχής, να στηρίξει δράσεις για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
που προσδιορίζονται στα άρθρα 11 και 191 
της συνθήκης.

(3) Η Ένωση θα πρέπει, μέσω του Ταμείου 
Συνοχής, να στηρίξει επίσης δράσεις για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
της που προσδιορίζονται στα άρθρα 11 και 
191 της συνθήκης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια για το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών που χρηματοδοτούνται από το 
Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που θεσπίζονται με την απόφαση
αριθ. 661/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Ιουλίου 2010, περί των 
προσανατολισμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών. Για να επικεντρωθούν οι 
προσπάθειες πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε σχέδια κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση.

Τα σχέδια για το διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών που χρηματοδοτούνται από το 
Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες 
γραμμές που αναφέρονται στον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/20121 περί των 
προσανατολισμών της Ένωσης για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών. Για να επικεντρωθούν οι
προσπάθειες πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε σχέδια κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση.

______________
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1 ΕΕ L …

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει παραπομπή στις κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΕΔ-Μ, οι οποίες αποτελούν 
επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7a. Είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του 
προγράμματος και η κατά το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη και απλούστερη για 
τους χρήστες εφαρμογή του, μεριμνώντας 
παράλληλα για την ασφάλεια δικαίου και 
την προσβασιμότητα του μέσου για όλους 
τους συμμετέχοντες. Δεδομένου ότι οι 
δραστηριότητες στο πλαίσιο του ταμείου 
συνοχής εκτελούνται υπό κοινή 
διαχείριση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφύγουν την προσθήκη κανόνων που 
θα περιπλέξουν τη χρήση των πόρων από 
τους δικαιούχους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Ταμείο Συνοχής και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 
του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)
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