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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. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κατά κύριο λόγο προϋπολογισμός 
επενδύσεων με 94 % του συνολικού όγκου του να επανεπενδύεται στα κράτη μέλη και ότι 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές φέρουν την ευθύνη για σημαντικό μερίδιο των 
δημοσίων δαπανών στην Ευρώπη·

2. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στην προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, την προώθηση των θέσεων εργασίας και 
της αύξησης της οικονομίας και την μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών·

3. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των προϋπολογισμών 
της ΕΕ, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να παράσχει σαφή εμπεριστατωμένα δεδομένα περί του πώς θα 
μπορούσε να τονωθεί ο ρόλος που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ προς επίτευξη 
μόχλευσης επενδύσεων σε διαφορετικά επίπεδα· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
πλήρως σε όλα τα επίπεδα τις πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχουν η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το νέο μέσο των ομολόγων έργων· χαιρετίζει πέραν 
τούτου το ότι η εφαρμογή των δημοσιονομικών μέσων επεκτείνεται δυνάμει της 
πολιτικής για τη συνοχή σε όλους τους θεματικούς στόχους και όλα ταμεία του ΚΣΠ·

4. εκφράζει ανησυχία, διότι περικοπές στην χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στο 
προσεχές ΠΔΠ θα μειώσουν την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών να επενδύουν σε ευφυή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αύξηση της οικονομίας·
τονίζει ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί 
στο σημερινό επίπεδο·

5. ζητεί από τα θεσμικά όργανα να βελτιώσουν τις υφιστάμενες διατάξεις ώστε οι 
περιφέρειες ορισμένων κρατών μελών που πλήττονται ιδιαίτερα από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση να μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την ικανότητά τους να 
απορροφούν πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής και ούτως να 
προληφθούν οι τεράστιες ακυρώσεις πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα επέλθουν·

6. τονίζει ότι η επιβολή προϋποθέσεων μακροοικονομικής πολιτικής δεν γίνεται δεκτή, διότι 
θα μπορούσε να προκαλέσει δυσκολίες στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής και θα 
δημιουργούσε δυνάμει κινδύνους για την ικανοποίηση μακρόπνοων υποχρεώσεων·
επαναλαμβάνει ότι η επιβολή προϋποθέσεων μακροοικονομικής πολιτικής αναμένεται ότι 
θα πλήξει τις περιφέρειες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και τονίζει ότι οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν για τις δυσχέρειες που ανακύπτουν 
σε επίπεδο κράτους μέλους· υπογραμμίζει επιπροσθέτως την αντίθεσή του στο 
αποθεματικό επίδοσης, το οποίο ενδέχεται να αποθαρρύνει τις περιφέρειες να επιλέξουν 
περισσότερο φιλόδοξα και καινοτόμα έργα με αποτέλεσμα να προτιμήσουν έργα οι 
στόχοι των οποίων είναι ευκολότερο να επιτευχθούν·
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7. πιστεύει ότι η θεματική συγκέντρωση σε μικρό αριθμό προτεραιοτήτων είναι απαραίτητη·
τονίζει όμως ότι απαιτείται ευελιξία για να δίδεται στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες η 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στους κοινούς 
στόχους ενώ παράλληλα θα σέβονται τις εδαφικές, οικονομικές και κοινωνικές 
ιδιαιτερότητες.
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