
DT\796978EL.doc PE430.764v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

26.11.2009

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση
ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά 
με τη δημοσιονομική διαχείριση

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Evgeni Kirilov



PE430.764v01-00 2/3 DT\796978EL.doc

EL

Σκοπός του παρόντος εγγράφου
Την 1η Δεκεμβρίου 2009 η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ.

Οι νέες διατάξεις έχουν τόσο οριζόντια εφαρμογή σε όλους τους τομείς πολιτικής όσο και
τομεακό χαρακτήρα όσον αφορά την πολιτική συνοχής.

Οι νέοι κανόνες προϋποθέτουν σοβαρό προβληματισμό σχετικά με την πορεία που θα 
ακολουθηθεί όσον αφορά την πρόταση για την τροποποίηση του γενικού κανονισμού η οποία 
συζητείται επί του παρόντος, και απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά τις ευκαιρίες και τους 
περιορισμούς, που θα χαρακτηρίζουν τις εργασίες για τον εν λόγω φάκελο κατά τους 
επόμενους μήνες.
Συνεπώς, ο εισηγητής θεωρεί χρήσιμο να παρουσιάσει στην επιτροπή την τρέχουσα
κατάσταση και τις νεώτερες εξελίξεις όσον αφορά τον εν λόγω φάκελο με σκοπό τη 
διαφάνεια και τη σαφήνεια.

Βασικές πληροφορίες
Με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η νέα νομική βάση για την έγκριση ή
τροποποίηση του γενικού κανονισμού είναι πλέον το άρθρο 177 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 161 
ΣΕΚ) και η εφαρμοζόμενη διαδικασία, ενώ ήταν η διαδικασία σύμφωνης γνώμης, είναι πλέον
η συνήθης νομοθετική διαδικασία. 

Η αλλαγή αυτή έχει ορισμένες ιδιαίτερα σαφείς και άμεσες επιπτώσεις όσον αφορά τα 
απαιτούμενα διαδικαστικά βήματα, καθώς και την άσκηση των νέων εξουσιών του 
Κοινοβουλίου στον εν λόγω τομέα. 
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για τον εν λόγω φάκελο
αλλάζει ριζικά, δεδομένης της ίσης πλέον θέσης του με το Συμβούλιο, και του παρέχει το 
δικαίωμα να τροποποιήσει, εφόσον το επιθυμεί, την πρόταση της Επιτροπής. 

Ο εισηγητής θεωρεί ότι, βάσει των νέων διατάξεων, το Κοινοβούλιο μπορεί και οφείλει να
διαδραματίσει τελικά τον ενεργότερο ρόλο που καλούνταν επανειλημμένα να διαδραματίσει
κατά το παρελθόν, αλλά παρεμποδιζόταν από τους περιορισμούς που απέρρεαν από το νομικό
πλαίσιο. 

Εκκρεμή ζητήματα...
Κατά τους τελευταίους μήνες, η επιτροπή ενέγραψε τον εν λόγω φάκελο ήδη τρεις φορές
στην ημερήσια διάταξή της, μολονότι δεν είχε γίνει παραπομπή στο Κοινοβούλιο από το
Συμβούλιο λόγω έλλειψης πολιτικής συμφωνίας. 
Αυτό έγινε προκειμένου να προωθηθεί η συζήτηση και να υπάρχει ετοιμότητα για δράση,
όταν θα ζητούνταν επίσημα η γνώμη του Κοινοβουλίου.
Η 1η Δεκεμβρίου οδήγησε σε αυτόματη μετάθεση του φακέλου στη διαδικασία 
συναπόφασης.
Αυτό δημιουργεί ορισμένες νομικές και πρακτικές ασάφειες, οι οποίες πρέπει επειγόντως να
αποσαφηνιστούν, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες. 
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1. Καταρχάς, πρέπει να αποσαφηνιστεί πότε θα θεωρηθεί ότι ζητήθηκε επίσημα η γνώμη 
του Κοινοβουλίου για τον εν λόγω φάκελο. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτίθεται να
διαβιβάσει «γενική ανακοίνωση», όπως ονομάζεται, η οποία θα περιέχει κατάλογο όλων
των εκκρεμουσών προτάσεων που θίγονται από τις νέες διατάξεις, καθώς και από αλλαγή
στη διαδικασία έγκρισης. Ωστόσο, μέχρι τότε, η επιτροπή δεν μπορεί να ξεκινήσει
επισήμως τις εργασίες της.

2. Δεύτερον, δεν είναι σαφές ποια πρόταση θα διαβιβασθεί τελικά και, συνεπώς, θα
αποτελέσει τη βάση των εργασιών της επιτροπής: το αρχικό κείμενο που εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 2009 ή μια νέα πρόταση που θα συνυπολογίζει τη 
συμβιβαστική συμφωνία που επιτεύχθηκε στην ΕΜΑ στις 20 Νοεμβρίου.

3. Επιπλέον, η νέα Συνθήκη προβλέπει ότι, ταυτόχρονα με το Συμβούλιο και το
Κοινοβούλιο, η πρόταση διαβιβάζεται στα εθνικά κοινοβούλια των 27 κρατών μελών, 
τα οποία έχουν στη διάθεσή τους έως και οκτώ εβδομάδες για να διαβιβάσουν τη 
γνωμοδότησή τους σχετικά με τη συμμόρφωση της πρότασης με την αρχή της 
επικουρικότητας. Στο παρόν στάδιο, οι ερμηνείες της Επιτροπής και του 
Κοινοβουλίου διίστανται για το εάν απαιτείται τέτοια διαβίβαση για τις εκκρεμούσες 
προτάσεις. Μολονότι οι γνωμοδοτήσεις των εθνικών κοινοβουλίων δεν είναι
δεσμευτικές, κατά την τρέχουσα περίοδο καμία επίσημη συμφωνία δεν μπορεί να
επιτευχθεί είτε από το Συμβούλιο είτε από το Κοινοβούλιο. Συνεπώς, είναι υψίστης
σημασίας να επιτευχθεί συμφωνία επί του θέματος, προκειμένου να αποφευχθούν 
νομικές αξιώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας.

4. Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική παρατήρηση: τέθηκε θέμα σύγκρουσης
αρμοδιοτήτων σχετικά με τον εν λόγω φάκελο από την Επιτροπή Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων, και υποβλήθηκε αίτημα στη Διάσκεψη των Προέδρων των 
Επιτροπών για πλήρη ανάθεση του φακέλου στην επιτροπή EMPL ή, εναλλακτικά,
για εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 50 του Κανονισμού 
(συνδεδεμένη επιτροπή).

...και βήματα προόδου
Όταν αποσαφηνιστούν όλα αυτά τα στοιχεία και ζητηθεί δεόντως η γνώμη του 
Κοινοβουλίου, θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το περιεχόμενο του φακέλου. Ωστόσο, 
προϋπόθεση για αυτό είναι η επίλυση της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
επιτροπών EMPL και REGI.

Συνεπώς, η υποβολή σχεδίου έκθεσης στη συνεδρίαση της επιτροπής REGI τον Ιανουάριο
θα εξαρτηθεί κυρίως από την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών για 
το θέμα αυτό.

Σε περίπτωση συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, ο εισηγητής θα υποβάλει τον Ιανουάριο δεύτερο
έγγραφο εργασίας που θα αναλύει λεπτομερώς το περιεχόμενο της πρότασης, το οποίο ο 
εισηγητής ευελπιστεί ότι θα είναι σαφές έως τότε.


