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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. Θεωρεί απαραίτητο να υπάρξει διαφοροποίηση ανάμεσα στις συζητήσεις για το ΠΔΠ και 
στις συζητήσεις για τη μία μόνο νομική βάση για τις πολιτικές της ΕΕ, 
περιλαμβανομένων όσων αφορούν την πολιτική συνοχής, δεδομένων των διατάξεων των 
Συνθηκών και του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις δύο διαδικασίες· 

2. θεωρεί ότι οι εργασίες για το ΠΔΠ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμιχθούν με τις 
εργασίες για τους κανονισμούς που καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της στήριξης και 
τους κανόνες εφαρμογής κάθε ταμείου και πρέπει, ως εκ τούτου, να σεβασθούν τον ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νομική βάση για την 
πολιτική συνοχής· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για 
το ΠΔΠ 2014-2020 δεν τήρησαν αυτή την αρχή, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι εργασίες 
για το ΠΔΠ να έχουν σημαντική επιρροή στις νομοθετικές διαπραγματεύσεις σχετικά με 
τους κανονισμούς για την πολιτική συνοχής όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και το 
χρονικό πλαίσιο·

3. τονίζει ότι η συζήτηση σχετικά με τους πόρους για την πολιτική συνοχής πρέπει να 
βασίζεται σε ανάλυση των αναγκών και να λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της 
εφαρμογής της πολιτικής στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο· υπενθυμίζει ότι η 
πολιτική συνοχής είναι μία επενδυτική πολιτική υπέρ της ανάπτυξης και επομένως θα 
αποκτήσει σημασία ως ενωσιακό μέσο για την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης, την τόνωση των δημοσίων επενδύσεων και τη μείωση των 
κοινωνικών ανισοτήτων·

4. τονίζει ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των επιμέρους ετών του ΠΔΠ (καθορισμός των 
ανώτατων ορίων) πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της πολιτικής συνοχής, ιδίως 
τις διαδικασίες προγραμματισμού και εφαρμογής, καθώς και τον χρόνο του τελικού 
κλεισίματος των προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται το πλέον ακριβές επίπεδο 
πληρωμών για κάθε έτος·

5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το ποσό των ανεξόφλητων 
λογαριασμών στο τέλος του έτους αυξάνεται σταθερά και θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής 
επηρεάζεται περισσότερο από κάθε άλλη από την αναντιστοιχία στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διαρθρωτική αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
περιλαμβανομένης της αναθεώρησης των ίδιων πόρων.


