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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. εκτιμά ότι η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να εξισορροπείται με τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων των συνθηκών, αφενός, και για την 
αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, αφετέρου·

2. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει αποδείξει προ πολλού την προστιθέμενη αξία της ως 
αναγκαίου επενδυτικού εργαλείου για την ουσιαστική επίτευξη μεγέθυνσης και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με την ορθή αντιμετώπιση των επενδυτικών αναγκών 
των περιφερειών, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών, αλλά και στην οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ένωσης ως 
συνόλου·

3. σημειώνει με ανησυχία ότι η επιτάχυνση της εκτέλεσης των περισσότερων προγραμμάτων 
του τομέα 1β προκάλεσε, στα τέλη του 2011, σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές, 
οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη διάθεση επαρκών πιστώσεων πληρωμών το 
2012·

4. εκφράζει επίσης την ανησυχία του διότι οι αδυναμίες αυτές ενδέχεται να επιδεινωθούν το 
2013, ενώ η εκτέλεση του τομέα 1β αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω· καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν και να αξιολογήσουν χωρίς χρονοτριβή και 
από κοινού με το Κοινοβούλιο τα αριθμητικά στοιχεία και τις απαιτήσεις προκειμένου να 
μην υπονομευθεί η εκτέλεση για το 2013· επισημαίνει ότι τυχόν έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο προγράμματα τα οποία σήμερα εξελίσσονται 
ομαλά·

5. καλεί επίσης το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκτιμήσουν προσεκτικά τις πραγματικές 
ανάγκες από πλευράς πληρωμών για το 2013 στο πλαίσιο του τομέα 1β, να μην κάνουν 
μη ρεαλιστικές ή ανεπαρκώς αιτιολογημένες περικοπές και να μη λάβουν αποφάσεις που 
αντίκεινται στις προβλέψεις των ίδιων των κρατών μελών οι οποίες χρησιμεύουν ως βάση 
για το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής· τονίζει επ’ αυτού ότι θα αντιταχθεί σε 
οιαδήποτε μείωση του επιπέδου πληρωμών σε σύγκριση με τις ανάγκες που έχει 
υπολογίσει η Επιτροπή στη βάση αυτή.


