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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. είναι της άποψης ότι τα ποσά για την περιφερειακή πολιτική που ενεγράφησαν στο 
προσχέδιο προϋπολογισμού αντιστοιχούν στις ανάγκες της Ένωσης στη προσπάθειά της 
να μειώσει τις περιφερειακές διαφορές και να επιτύχει τους στόχους της Λισαβόνας και 
του Γκέτεμποργκ· ζητεί συνεπώς να διατηρηθούν τα ποσά για όλες τις θέσεις του 
προσχεδίου προϋπολογισμού ή, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επανεγγραφούν·

2. συντάσσεται με τις προσπάθειες της Επιτροπής να προαγάγει την χρήση καινοτόμων 
μορφών χρηματοδότησης και εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής εκτός 
επιδοτήσεων προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τα 
προγράμματα της περιόδου 2007-2013, ιδίως δε για εκείνα τα μέσα που διευκολύνουν 
πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια και μικροχρηματοδοτήσεις για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· ζητεί από την Επιτροπή επί του ζητήματος αυτού να ενημερώσει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με την απόδοση των προκαταρκτικών μέτρων που λαμβάνονται ήδη 
από το 2008 και χρηματοδοτούνται από το κονδύλι 13.03.24 του προϋπολογισμού καθώς 
και σχετικά με την μελλοντική συνέχεια που θα δοθεί σε αυτή τη δράση·

3. συμμερίζεται την πεποίθηση της Επιτροπής και του Συμβουλίου ότι οι νομοθετικές 
αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας θα καταστήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία ένα πολύτιμο εργαλείο 
ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας στη διάρκεια του 2010· καλεί τα κράτη μέλη 
σχετικά να λάβουν μέτρα προκειμένου να γίνει η βέλτιστη χρήση των νέων μέσων και 
απλοποιημένων διαδικασιών ώστε να επιταχυνθεί η εφαρμογή και να αναζωογονηθεί η 
οικονομική δραστηριότητα· καλεί επιπροσθέτως τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου η απλοποίηση των διαδικασιών να μην γίνει αιτία κατάχρησης των 
δημοσίων πόρων·

4. σημειώνει ότι το πιλοτικό πρόγραμμα Erasmus έλαβε πόρους ύψους 2 εκ. ευρώ το 2009,
ότι ολόκληρο το ποσό καταβλήθηκε εντός του 2009 και ότι καμία πίστωση ή πληρωμή 
δεν προβλέπεται για το 2010· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο 
σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο των τριών πιλοτικών προγραμμάτων 
που εφαρμόζονται κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου·

5. επισημαίνει ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2010 για την 
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών και την απασχόληση έχουν μειωθεί κατά 372 536
823 ευρώ σε σύγκριση με το 2009 και ρωτά κατά πόσο αυτή η μείωση συνάδει με την 
ανάγκη τόνωσης της οικονομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας στις προηγμένες 
οικονομίες της Ευρώπης προκειμένου να διατηρηθεί και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
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Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένως η επιτροπή, κατά την εκπόνηση των
δημοσιονομικών της προβλέψεων, η Επιτροπή αξιολογεί τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες 
λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την διοργανική 
συμφωνία, τα καταβλητέα ποσά προγραμμάτων που κλείνουν από προηγούμενες
περιόδους προγραμματισμού, τις πραγματικές υποχρεώσεις καταβολής και τις ενδεχόμενες 
αιτήσεις προκαταβολών για την τρέχουσα περίοδο. Κατ` αυτόν τον τρόπο, οι συνολικές
πληρωμές εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 4,1% και περιλαμβάνουν αφενός ενδιάμεσες 
πληρωμές και αφετέρου εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεις της περιόδου 
προγραμματισμού 2000-2006. Οι ενδιάμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το συντριπτικά 
μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών για το 2010 καθώς τα επιχειρησιακά προγράμματα 
αρχίζουν να υλοποιούνται και η απλοποίηση των διαδικασιών που εισήγαγαν οι 
νομοθετικές μεταβολές αρχίζει να έχει αποτελέσματα.

Η Επιτροπή μας λέει ότι ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής για το 2010 επιδιώκει
την επιτάχυνση αυτής προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ανάκαμψη από την οικονομική 
κρίση. Προβλέπεται συνεπώς αυξημένη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων όπως το
JASPERS ώστε να διευκολυνθεί η εκκίνηση μειζόνων προγραμμάτων και ο αναγκαίος 
επαναπρογραμματισμός προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας, στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα και στα μέτρα καταπολέμησης των κλιματικών μεταβολών. Επιπλέον
και σύμφωνα με την αρχή του επιταχυντή, πιστώσεις πληρωμών που ανέρχονται σε 
°30.928.2 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ταμείου συνοχής) είναι ολοκληρωτικά 
αφιερωμένες στις ενδιάμεσες πληρωμές.

Εντός του2009 και με πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Κοινοβούλιο ζήτησε να ξεκινήσουν τρία πιλοτικά προγράμματα για να καλύψουν την
ενσωμάτωση των κοινοτήτων Ρομ, την προαγωγή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ σε 
παγκόσμιο επίπεδο και ένα πρόγραμμα ERASMUS για τους εκλεγμένους τοπικούς και 
περιφερειακούς αντιπροσώπους. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο της κοινοβουλευτικής
περιόδου και προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ο
συντάκτης της παρούσης γνωμοδότησης εκτιμά ότι, πριν προτείνει οποιοδήποτε νέο
πιλοτικό πρόγραμμα, η επιτροπή χρειάζεται να πληροφορηθεί, όσο εκτενέστερα γίνεται, 
τις ενέργειες που έγιναν ώστε να υλοποιηθούν τα χρηματοδοτούμενα από τον 
προϋπολογισμό του 2009 προγράμματα.
Οφείλουμε τέλος να σχολιάσουμε, ιδίως δε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η
οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης βρίσκεται σε εμβρυακό επίπεδο και εξαρτάται σε
πολύ μεγάλο βαθμό από κρατικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και παρά τον μηχανιστικό
τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση των πόρων της πολιτικής συνοχής, ότι
φαίνεται μάλλον παράδοξο το γεγονός να μειώνονται οι χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ 
αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 372.536.823 ευρώ σε σύγκριση με το 2009. Ως εκ τούτου, 
θεωρούμε σκόπιμο να ρωτήσουμε κατά πόσο αυτή η μείωση συνάδει με την ανάγκη
τόνωσης της οικονομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας στις προηγμένες οικονομίες της 
Ευρώπης προκειμένου να διαφυλαχθεί και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο 
επίπεδο.


