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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Με την αρωγή του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή εργάζεται στη βάση θετικότερων οικονομικών 
προοπτικών και εκπονεί μέτρα με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση για το 2012. Σε 
αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι ο ρόλος του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι κρίσιμος ως 
μόχλευση και ως εγγύηση των δράσεων που αναλαμβάνονται υπό τους προϋπολογισμούς των 
κρατών μελών. Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τις εξής τρεις κύριες προτεραιότητες για το 
σχέδιο προϋπολογισμού του 2012, επενδύσεις για την ανάπτυξη εντός των ορίων της 
εξυγίανσης, ενίσχυση του δημοσιονομικού πυλώνα της στρατηγικής «Ευρώπη 2012» και 
ενδυνάμωση των τομέων προτεραιότητας της Συνθήκης της Λισαβόνας ενώ ταυτόχρονα 
παρακολουθούνται με προσοχή οι συνθήκες που επικρατούν και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στην εμπεριστατωμένη ανάλυση των αποδόσεων και των επιτόπιων αναγκών.

Ο συντάκτης της παρούσης γνωμοδότησης συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ως προς 
την ανάγκη να ενισχυθεί η κοινή προσπάθεια της ΕΕ και να αξιοποιηθούν συνέργιες μεταξύ 
της πολιτικής συνοχής και λοιπών εφαρμοζόμενων πολιτικών και επιθυμεί να επισημάνει ότι 
η πολιτική συνοχής αποτελεί μια επενδυτική πολιτική που αποσκοπεί να στηρίξει 
αναπτυξιακούς σκοπούς στις περιφέρειες μέσω της υποστήριξης εκείνων των οποίων η 
οικονομική ανάπτυξη υστερεί.

Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, επιβάλλεται η μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της Επιτροπής 
στην προσπάθεια συνδρομής εκείνων των κρατών μελών που συναντούν δυσκολίες στην 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.

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 καθώς και τα ποσά που οφείλονται σε έργα που 
περατώνονται βάσει της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006. Ο συντάκτης του παρόντος 
εκτιμά ότι το μοναδικό θεσμικό όργανο που διαθέτει τις σχετικές 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:
Διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) 40°945,9 εκ. ευρώ και το Ταμείο Συνοχής 11°793,0 
εκ. ευρώ. Η αύξηση κατά 8,4% στις πιστώσεις πληρωμών επιβεβαιώνει την επιτάχυνση των 
ρυθμών εκτέλεσης που άρχισε το 2010 και αποδεικνύει ότι πράγματι η πολιτική συνοχής 
2007-2013 έχει βρει τον ρυθμό της, κάτι που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι περαιτέρω 
σημαντικές αυξήσεις σε πληρωμές μπορούν να αναμένονται για το 2013. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:
Τα κύρια αποτελέσματα πολιτικής όπως τα καθόρισε η Επιτροπή περιλαμβάνουν τόσο την 
ευθυγράμμιση των στόχων της πολιτικής συνοχής με την "Ευρώπη 2020" όσο και την 
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επίτευξη των πολυετών στόχων μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης και 
απασχόλησης στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των περιφερειών και της προώθησης ισχυρότερης εδαφικής 
ολοκλήρωσης. Η Επιτροπή προσδοκά επίσης αποτελέσματα από την εφαρμογή της 
στρατηγικής της ΕΕ για την Βαλτική και της αντίστοιχης για τον Δούναβη σε όλα τα επίπεδα. 
Μεγάλη σημασία έχει η έγκριση του νομικού πλαισίου και των μηχανισμών υλοποίησης για 
το μέλλον και την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Με τούτο κατά νου, η Επιτροπή 
προσβλέπει στον συντονισμό της προπαρασκευής και έγκρισης του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου σε στενή συνεργασία με τα τμήματά της και στην έναρξη συζητήσεων με τα κράτη 
μέλη για τις στρατηγικές επενδυτικές προτεραιότητες μετά το 2013. Λόγος γίνεται επίσης για 
την καθιέρωση ηλεκτρονικών κέντρων συλλογής πληροφοριών και δεδομένων στα κράτη 
μέλη όσον αφορά την χρηματοδότηση των προγραμμάτων, καθώς και διαδραστικών πυλών 
που θα δώσουν την δυνατότητα στους δικαιούχους να παρέχουν στοιχεία μόνο μια φορά και 
να παρακολουθούν από διαδικτύου την εξέλιξη των διαδικασιών χορήγησης και των 
πληρωμών (ηλεκτρονική πολιτική συνοχής).

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Φέτος, τα μέλη κατέλυσαν μειωμένο αριθμό προτάσεων για δοκιμαστικά σχέδια και 
προπαρασκευαστικές ενέργειες, η πλειοψηφία των οποίων αφορά κυρίως επεκτάσεις ήδη 
εγκεκριμένων μέτρων. 

Η Επιτροπή συμμετείχε σε άτυπες διαβουλεύσεις όσον αφορά την ανάγκη επέκτασης των  
δοκιμαστικών σχεδίων και ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη και δήλωσε υπέρ της 
συνέχισης των εξής : «Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής συνεργασίας μέσω της 
προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ανά τον κόσμο» και «Καθορισμός του 
μοντέλου διακυβέρνησης για την ενωσιακή περιοχή του Δούναβη: καλύτερος και 
αποτελεσματικότερος συντονισμός», καθώς και το δοκιμαστικό σχέδιο για την κοινή 
περιφερειακή ταυτότητα και συμφιλίωση των χωρών στη μακροπεριφέρεια του Δούναβη.

Το μόνο νέο μέτρο που προτάθηκε είναι μια προπαρασκευαστική ενέργεια σχετικά με  ένα 
ατλαντικό φόρουμ για την ατλαντική στρατηγική της ΕΕ, με το οποίο προτείνεται η 
εκπόνηση ενός εγκάρσιου σχεδίου δράσης με απτές προτεραιότητες προς υλοποίηση από το 
2014 και έπειτα, με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων ατλαντικών παραγόντων. Το 
σχέδιο δράσης πρόκειται να είναι στενά συνδεδεμένο με την περιφερειακή πολιτική και την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και αναμένεται να διευκολύνει συνέργιες με άλλες 
πολιτικές της ΕΕ. Η προπαρασκευαστική ενέργεια λοιπόν οφείλει να καλύψει τη 
χρηματοδότηση ενός βήματος διαλόγου των ενδιαφερόμενων φορέων - του Ατλαντικού 
Φόρουμ - και έχει ως αποστολή τον προσδιορισμό των προγραμμάτων προτεραιότητας και 
της διαχείρισης της Ατλαντικής Στρατηγικής καθώς και την εκπόνηση και έγκριση του 
σχεδίου δράσης.

Στο πλαίσιο της ίδιας άτυπης διαδικασίας προ αξιολόγησης, η Επιτροπή έχει επίσης ταχθεί 
υπέρ της συνέχισης του μέτρου τεχνικής συνδρομής και γενικής πληροφόρησης σχετικά με 
την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και 
σχετικά με μια βελτιωμένη γνώση της στρατηγικής για τις μακροπεριφέρειες, γεγονός που 
σημαίνει ότι και αυτό πρέπει να κατατεθεί ως τροπολογία στο σχέδιο προϋπολογισμού.



PA\871583EL.doc 5/5 PE467.319v01-00

EL

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) στον 
τομέα 1β αντιστοιχούν στις ανάγκες και τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής όπως 
έχουν οριστεί από την Ένωση και κατά συνέπεια ζητεί να διατηρηθούν ή, όπου είναι 
αναγκαίο, να αποκατασταθούν όλα τα κονδύλια προϋπολογισμού του τομέα 1β όπως τα 
πρότεινε η Επιτροπή·

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική και ουσιαστική υλοποίηση της περιφερειακής 
πολιτικής αποτελεί κλειδί για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" 
διότι δεν συμβάλλουν απλώς στην πραγματική μείωση των περιφερειακών αποκλίσεων 
αλλά δημιουργούν επίσης το δέον πλαίσιο για μία σταθερή και βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη και για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
του τομέα 1β κατά 3,4 % ώστε να ανέρχονται σε 52 738,9 εκ. ευρώ και την αύξηση των 
πιστώσεων πληρωμών κατά 8,4 %, ώστε να ανέρχονται σε 45 134,8 εκ. ευρώ κατά τη 
διάρκεια του 2011, με αυτό το τελευταίο ποσό να περιλαμβάνει την μείωση κατά 35,2% 
σε 3°110 εκ. ευρώ των προς εκκαθάριση υποχρεώσεων για την περίοδο 2000-2006, οι 
οποίες δημιουργήθηκαν κατά την τελική φάση της ολοκλήρωσης της περιόδου 
προγραμματισμού το 2012·

4. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και υλοποιήσει όλα τα δοκιμαστικά σχέδια, τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες και τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που θα προταθούν από 
την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον τομέα 1β·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής, όπως υιοθετήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ενισχύσει τις συνέργιες μεταξύ των εν εξελίξει προγραμμάτων 
δανεισμού προς ορισμένα κράτη μέλη και των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να 
δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να εντείνει 
τις προσπάθειές της προκειμένου να βελτιωθεί η εν γένει ικανότητα των κρατών μελών  
να εφαρμόζουν επαρκώς τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής.


