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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΧΟΛΙΑ:
Μπροστά στην χρηματοπιστωτική κρίση και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η Επιτροπή, 
με τη στήριξη του Κοινοβουλίου, έλαβε μέτρα για την επιτάχυνση των δαπανών
περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για αποτελεσματική
οικονομική ανάκαμψη. Τούτο αντανακλάται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2011, το οποίο
παρουσιάζει αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 3,2% και αύξηση των 
πιστώσεων πληρωμών κατά 16,9 %, σε 42.540,8 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή 
δηλώνει ότι η ελπιζόμενη επιτάχυνση της δαπάνης έχει οδηγήσει στο να φθάσει η εκτέλεση 
του κονδυλίου αυτού του προϋπολογισμού στο 57% για το 2010. Τούτο, σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι τα επιτόπου προγράμματα έχουν πλέον φθάσει σε φάση ομαλής λειτουργίας, 
μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
Κατά συνέπεια, διατυπώνοντας τις δημοσιονομικές της προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει εκτιμήσει τις ανάγκες του προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2005, τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-
2013 και τη διοργανική συμφωνία, τα ποσά που οφείλονται σε έργα που περατώνονται βάσει 
της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006, και τις αναμενόμενες απαιτήσεις για 
προκαταβολικές πληρωμές κατά την τρέχουσα περίοδο. Ο συντάκτης πιστεύει ότι το
μοναδικό θεσμικό όργανο που έχει τις διαθέσιμες πληροφορίες ώστε να έχει γενική εικόνα
των δημοσιονομικών αναγκών όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών, είναι η Επιτροπή. Κατά
συνέπεια προτείνει οποιεσδήποτε μειώσεις προτάθηκαν από το Συμβούλιο να ακυρωθούν και
να επαναφερθούν τα ποσά που αρχικά προτάθηκαν από την Επιτροπή στο σχέδιο 
προϋπολογισμού.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΑΜΕΙΩΝ:
Ο καταμερισμός των πόρων μεταξύ των διάφορων ταμείων έχει ως εξής:
ΕΤΠΑ 25,6 δισεκ. ευρώ, Ταμείο Συνοχής 7,7 δισεκ. ευρώ και 9 δισεκ. ευρώ για το ΕΚΤ. Ο
συντάκτης θέλει να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να τονίσει τη σημασία του ΕΚΤ στο
πλαίσιο της περιφερειακής οικονομικής ανάκαμψης, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει άνω του 
20% των διαθέσιμων πόρων. Το ταμείο αυτό είναι και πρέπει να παραμείνει κεντρικό 
εργαλείο που να χρησιμοποιείται τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές για τη διαχείριση των δυναμικών αλλαγών της οικονομικής 
δραστηριότητας που είναι εγγενείς σε μια σύγχρονη οικονομία. Κατά συνέπεια, πρέπει να
χρησιμοποιείται για την επίτευξη δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης ευελιξίας της
επιχειρηματικής κοινότητας και της ανάγκης εργασιακής ασφάλειας και επαγγελματικής 
ανέλιξης και επιμόρφωσης του εργαζομένου. Κατά τη γνώμη του συντάκτη, αποτελεί
απαραίτητο στοιχείο σε όλες τις θεσιπαγείς οικονομικές στρατηγικές.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Το σχέδιο ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης δεν είναι ένα άθροισμα μέτρων πανικού που 
έχουν ληφθεί μπροστά σε μια χωρίς προηγούμενο παγκόσμια οικονομική κρίση. Συνδέεται
στενά με την προτεινόμενη νέα οικονομική στρατηγική της Ένωσης και τους δεδηλωμένους
στόχους της για οικοδόμηση μιας ευφυούς, αειφόρου και περιεκτικής οικονομίας που να 
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επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Έτσι, 
μπορούμε να εγκρίνουμε πιστώσεις 1 δισεκ. για τη χρηματοδότηση της επιτόπιας εκτέλεσης 
ενεργειακών έργων που συμφωνήθηκαν κατά το 2009 και το 2010 στους τομείς της 
δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, των υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας 
και της ενεργειακής υποδομής, καθώς και 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων 
ευρυζωνικής ΤΠ σε αγροτικές περιοχές. 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ RAL
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι κατά την περίοδο 2009-10 οι RAL αυξήθηκαν κατά 
16,8% και έφθασαν τα 14,2 δισεκατομμύρια. Η σημαντικότερη αύξηση ήταν στον τομέα του
ΕΤΠΑ, όπου οι RAL αυξήθηκαν κατά 9,8 δισεκ. ευρώ, ενώ η μεγαλύτερη σχετική αύξηση 
ήταν στον τομέα της διαμεθοριακής συνεργασίας (67,6%). 
Στον πολυετή οικονομικό προγραμματισμό, ή ύπαρξη εκκρεμών υποχρεώσεων που
απομένουν να πληρωθούν όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις πληρωμής αποτελεί σύνηθες 
φαινόμενο. Ωστόσο, η κατά 67,6% αύξηση των RAL σχετικά με τη διαμεθοριακή συνεργασία
δημιουργεί ανησυχίες και κατά συνέπεια ο συντάκτης ζητεί την Επιτροπή να διευκρινίσει 
τους λόγους αυτής της μεγάλης αύξησης.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011:
Στον κατάλογο των αναμενόμενων στόχων πολιτικής που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ιδιαίτερη σημασία έχει η εναρμόνιση της πολιτικής με το όραμα της "Ευρώπης
2020" από την άποψη της προώθησης της ευφυούς, καθαρής και ανταγωνιστικής ανάπτυξης 
των περιφερειακών οικονομιών. Από την άποψη αυτή, ο στόχος της Επιτροπής για αύξηση
της επίγνωσης και του ενστερνισμού των στόχων ΕΕ 2020 από τις εθνικές  και 
περιφερειακές αρχές έχει ιδιαίτερη σημασία. Ίση σημασία έχει η έμφαση την οποία 
προσδίδει η Επιτροπή στον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική μας στην στρατηγική 
εξόδου της Ένωσης από τη κρίση.
Κατά την περίοδο 2009-2010 η Επιτροπή ανέπτυξε, με την ένθερμη στήριξη του
Κοινοβουλίου, την έννοια των μακροπεριφερειών. Ιδιαίτερη σημασία κατά το 2011 θα έχει
να δοθεί αυτή η έμφαση στις μακροπεριφέρειες στη στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα σε
όλες τις πτυχές της, συμπεριλαμβανομένου του πιλοτικού έργου για διευκόλυνση της
σύνδεσης με τη Ρωσία και της κατάλληλης υλοποίησης της στρατηγικής για το Δούναβη.

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ:
Φέτος οι βουλευτές κατέθεσαν μεγάλο αριθμό δυνητικών πιλοτικών έργων (16, από τα οποία 
ορισμένα αφορούν τις συγκεκριμένες ανάγκες της μακροπεριφέρειας του Δούναβη, 
συμπεριλαμβανομένου ενός το οποίο παρουσιάζω στην παρούσα γνωμοδότηση και ελπίζω 
ότι θα υποστηρίξει η επιτροπή).
Ο τίτλος του πιλοτικού έργου που επιθυμών να υποβάλω είναι;
Προς μια κοινή περιφερειακή ταυτότητα και συμφιλίωση των χωρών στη
μακροπεριφέρεια του Δούναβη προτείνεται:

Να οργανωθούν προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια για νέους με στόχο να δοθεί έμφαση
στην κοινή περιφερειακή ταυτότητα των εθνών που ζουν στην μακροπεριφέρεια του Δούναβη
και να υπάρξουν προγράμματα με διαπαιδαγώγηση των πολιτών και ευκαιρίες πολιτιστικών 
ανταλλαγών που θα συνεισφέρουν σε μια προοδευτική, αειφόρο ευρωπαϊκή μελλοντοστρεφή 
διάσταση συνύπαρξης. Έτσι, το πιλοτικό έργο θα προωθήσει την κοινωνική και οικονομική
σταθερότητα στις εμπλεκόμενες περιφέρειες, περιλαμβανομένων ιδίως ενεργειών για την
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προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 
της διεθνικής συνεργασίας. 
Η επιλέξιμη περιοχή θα είναι η μακροπεριφέρεια του Δούναβη και οι γειτονικές χώρες
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση
προγράμματα θα περιλαμβάνουν συμμετόχους από τουλάχιστον 3 κράτη μέλη της περιοχής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Στις σημερινές πρωτοφανείς παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες οι πόροι που διατίθενται
στους τομείς πολιτικής που συνεισφέρουν περισσότερο στην πραγματική οικονομία θα είναι
αποφασιστικοί ως προς την αποτελεσματικότητά της και την ικανότητά της να κεντρίζει την
καινοτομία και να επικουρεί τόσο την εθνική όσο και τις τοπικές οικονομίες ώστε να 
επιτύχουν το μετασχηματισμό τους σε καθαρές, αειφόρες, βασισμένες στη γνώση, 
περιεκτικές οικονομίας. Υπό τις συνθήκες αυτές είναι λογικό να θέλουμε να επηρεάσουμε
την πρόοδο με ορισμένες νέες ιδέες που αποτελούν το αντικείμενο όλων των προτεινόμενων 
πιλοτικών έργων. Κατά συνέπεια, ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης ζητεί από την
Επιτροπή να υλοποιήσει όλα τα πιλοτικά έργα που θα αποφασίσει να υποστηρίξει η επιτροπή.
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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. υποστηρίζει ότι τα ποσά που έχουν εγγραφεί στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) για την 
περιφερειακή πολιτική αντιστοιχούν στις ανάγκες της Ένωσης σε σχέση με τις 
προσπάθειές της να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες και κατά συνέπεια ζητεί να  
διατηρηθούν ή, όπου είναι αναγκαίο, να αποκατασταθούν όλα τα κονδύλια 
προϋπολογισμού της υποκατηγορίας 1β·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την τροποποίηση του δημοσιονομικού προγραμματισμού που 
πραγματοποιήθηκε για τα έτη 2011 έως 2013, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η παράγραφος 
17 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση1·

3. χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων υποχρεώσεων κατά 3,2 % σε 50.970.100.000, 
ευρώ, έτσι ώστε να παραμένει περιθώριο 16,9 εκατ. ευρώ και την αύξηση των πιστώσεων 
πληρωμών κατά 16,9 %, σε 42.540.800.000 ευρώ και αναμένει ότι οι αυξήσεις αυτές θα 
συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και στον ομαλό 
μετασχηματισμό της οικονομίας σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020· 
εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το χαμηλό επίπεδο του περιθωρίου της υποκατηγορίας 
1β ύψους 16,9 εκατ. ευρώ·

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και εφαρμόσει όλα τα πιλοτικά έργα που θα 
προταθούν από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης·

5. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πιλοτικό έργο που να αποβλέπει στην προώθηση μιας 
κοινής περιφερειακής ταυτότητας και συμφιλίωσης των εθνών π.χ. στην μακροπεριφέρεια 
του Δούναβη· θεωρεί ότι αυτά τα πιλοτικά έργα πρέπει να αποτελούνται από 
προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια για νέους με στόχο να καλλιεργηθούν ευκαιρίες 
πολιτιστικών ανταλλαγών και να υπάρξει συνεισφορά σε μια προοδευτική, αειφόρο, 
ευρωπαϊκή, μελλοντοστρεφή διάσταση συνύπαρξης· θεωρεί ότι αυτό θα προωθήσει την 
κοινωνική και οικονομική σταθερότητα στις εν λόγω περιφέρειες.

                                               
1 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.


