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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 312, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που ορίζει ότι το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό ο οποίος 
καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), μετά από την έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το 
απαρτίζουν,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 312, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ το οποίο ορίζει ρητά ότι το 
δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει το ύψος των ετήσιων ανώτατων ορίων των πιστώσεων 
για αναλήψεις υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών, και του ετήσιου ανώτατου ορίου 
των πιστώσεων για πληρωμές, γεγονός που επιβάλλει στο Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο να περιοριστούν στους ρόλους που τους αναθέτει η Συνθήκη όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και να αφήσουν τον σχεδιασμό της πολιτικής για τη 
συνοχή να αποφασιστεί με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, όπως προβλέπει το άρθρο 
177 της ΣΛΕΕ,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τους ίδιους πόρους, τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, 
και ειδικότερα οι δαπάνες για την πολιτική συνοχής, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 
αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων με αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
και θέτει την ευρωπαϊκή οικονομία ξανά σε τροχιά ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ευημερία για τους πολίτες της ΕΕ και βελτιώνοντας 
έτσι την ποιότητα ζωής τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-2020 πρέπει να θεωρείται ως το κύριο μέσο για την 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020 σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ, καθώς και για την 
πραγμάτωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θα πρέπει επίσης να στοχεύει στο να μεταφραστούν σε πραγματική και συγκεκριμένη 
δράση οι στόχοι της ΕΕ που συμφωνήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων, πράγμα που επιβάλλει την υπέρβαση των νοοτροπίας της κρίσης στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις και την επιδίωξη ενός υγιούς και ορθολογικού 
προϋπολογισμού που θα εγγυάται ανάπτυξη και απασχόληση και, εντέλει, υψηλό επίπεδο 
διαβίωσης και ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ, ως μηχανισμός που συμβάλλει στην 
ουσιαστική ανάπτυξη όλων των περιφερειών της ΕΕ εντός της ενιαίας αγοράς και ως η 
κύρια απάντηση της ΕΕ στις εμμένουσες οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές 
ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της, πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τον κύριο 
πυλώνα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

Δ. λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να μεταρρυθμιστεί 
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προκειμένου να προσανατολίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα και να είναι 
φιλικότερη προς τους δικαιούχους και, κατά συνέπεια, πιο αποδοτική σε επίπεδο 
υλοποιούμενων επενδύσεων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παρέχει δίκαιη πρόσβαση στους 
πόρους και να καλύπτει τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες όλων των περιφερειών της 
ΕΕ, και ότι για τούτο χρειάζεται επίσης ευελιξία στον καθορισμό των στόχων και των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των 
περιφερειών, πέρα από την ανάγκη για υλοποίηση επενδύσεων, π.χ. στην Ε&Α, ως 
ουσιαστικό μέσο που συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής ΕΕ 2020 και θα πρέπει 
να συνδυαστεί κατάλληλα με την πολιτική συνοχής μέσω μιας «κλίμακας αριστείας»·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αυταπόδεικτο πως η πολιτική συνοχής μπορεί να επιτελέσει 
χρήσιμο και αποτελεσματικό ρόλο μόνον εφόσον βασίζεται σε ένα σταθερό, ισχυρό και 
βιώσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη στο πλαίσιο αυτό ότι στο ψήφισμά 
του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να υποστηρίξει μια ισχυρότερη πολιτική 
συνοχής, εμμένοντας στην άποψη ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκές επίπεδο πόρων, 
αντίστοιχου, τουλάχιστον, επιπέδου με αυτό που είχε συμφωνηθεί για την τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού 2007-2013·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι αναπτυξιακή πολιτική και 
αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για επενδύσεις, οικονομική μεγέθυνση και 
ανταγωνιστικότητα με αδιαμφισβήτητη ενωσιακή αξία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση και συντελεί στην 
υπέρβαση της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμβάλλοντας 
μεταξύ άλλων στα διάφορα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης και επιδιώκοντας την 
προαγωγή της καινοτομίας με παράλληλη εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των 
ευρωπαϊκών περιφερειών·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση των επιδόσεων της περιφερειακής 
πολιτικής και της μακροοικονομικής επίδοσης των κρατών μελών, και ότι οι περιφέρειες 
δεν θα πρέπει να τιμωρούνται για τη μη συμμόρφωση των κεντρικών κυβερνήσεων προς 
τις διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης·  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή 
πρόσθετων κυρώσεων θα μπορούσε συνεπώς να οξύνει τα προβλήματα των κρατών που 
αντιμετωπίζουν ήδη μακροοικονομικά προβλήματα, και ότι συνεπώς δεν είναι αποδεκτή η 
επιβολή μακροοικονομικών όρων στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη 
συνοχή·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη την αποδοκιμασία του όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για 
μείωση κατά 47% του ειδικού πρόσθετου κονδυλίου για τις εξόχως απόκεντρες και πλέον 
αραιοκατοικημένες περιοχές, και την εκτίμησή του ότι θα πρέπει να διατεθεί το ίδιο ποσό 
οικονομικών πόρων με αυτό της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την πολιτική συνοχής της ΕΕ ωφελούνται τόσο οι αποδέκτες 
όσο και οι καθαρά συνεισφέροντες·
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής παρέχει στήριξη σε μέτρα για την 
ευθυγράμμιση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε όλες τις περιφέρειες της 
ΕΕ, και ότι τα νέα θεματικά κονδύλια, αν θεσπιστούν, δεν θα πρέπει να υπονομεύουν τα 
εθνικά, δεδομένου ότι τούτο θα επηρέαζε αρνητικά τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα της 
πολιτικής για τη συνοχή στα επιμέρους κράτη μέλη·

i. υπογραμμίζει ότι θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πως η χρηματοδότηση της 
πολιτικής για τη συνοχή θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο της περιόδου 
2007-2013, συγκεκριμένα στα 354,815 τρισ. ευρώ σε τιμές 2011 (εξαιρουμένης της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»), ποσό που συνιστά το απόλυτο κατώτατο υγιές 
επίπεδο χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, αποτελεί κόκκινη γραμμή στη μελλοντική 
διαπραγματευτική θέση του·

ii. υπενθυμίζει ότι τα θέματα που συνδέονται με τη διαμόρφωση της πολιτικής για τη συνοχή 
πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των εν εξελίξει συνήθων νομοθετικών διαδικασιών 
σχετικά με τη νομοθετική δέσμη, και ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ θα πρέπει να αφορά 
αποκλειστικά τα ποσά και τις κατηγορίες δαπανών·

iii. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 312 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ επιβάλλει στο Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνουν τη 
θέσπιση του δημοσιονομικού πλαισίου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, και ότι για 
το σκοπό αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να μεριμνήσει για την εκ των προτέρων 
ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με το νομοθετικό μέσο που προτίθεται να του 
υποβάλει προς έγκριση.
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