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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. Επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών 
μέσων (ΧΜ) κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-2020)· υπογραμμίζει ότι 
σε μια εποχή επαχθών φορολογικών περιορισμών και μείωσης της δανειοδοτικής 
ικανότητας εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη χρήση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης  και να εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές περιφερειακές επενδύσεις· πιστεύει ότι τα ΧΜ 
μπορούν, συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις, να εξελιχθούν και να καταστούν 
σημαντική πτυχή των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ·

2. ζητεί να περιληφθεί επειγόντως νομικός ορισμός των ΧΜ στον επερχόμενο 
αναθεωρημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό και να αποτελέσει συναφή αναφορά σε όλες 
τις νομοθετικές πράξεις που ασχολούνται με τα ΧΜ· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
εξασφαλισθεί σαφήνεια, απλότητα και διαφάνεια στο νομικό πλαίσιο των ΧΜ έγκαιρα 
και πριν αρχίσει η επόμενη περίοδος προγραμματισμού, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η 
έλξη των ιδιωτικών και δημόσιων επενδυτών από τα ΧΜ·

3. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της εκ των προτέρων αξιολόγησης κατά τον εντοπισμό 
καταστάσεων αδυναμίας της αγοράς ή μη βέλτιστων επενδύσεων· ζητεί από την Επιτροπή 
να θεσπίσει σχετικές απαιτήσεις σ’ ό, τι αφορά το ρόλο και τη χρήση της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης στον εν λόγω κανονισμό ως μέρος της βασικής πράξης· 

4. επιδοκιμάζει την παράταση της χρήσης των ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής 
σε όλους τους θεματικού στόχους και σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ κατά την προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού· τονίζει ωστόσο πως χρειάζεται καλύτερη εποπτεία της χρήσης 
των ΧΜ προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος έλλειψης συντονισμού και 
αλληλοεπικάλυψης των διαφόρων καθεστώτων·

5. πιστεύει πως χρειάζεται ανυπερθέτως επαρκής παρακολούθηση, υποβολή αναφορών και 
λογιστικός έλεγχος προκειμένου να εξασφαλισθεί πως οι πόροι της ΕΕ χρησιμοποιούνται 
για τους ορισθέντες σκοπούς· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις απαιτήσεις να 
υποβάλλουν οι αρχές διαχείρισης αναφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, να καθιερώσει αρκετά συχνούς λογιστικούς ελέγχους και να 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τη 
χρήση και την αποτελεσματικότητα των ΧΜ σε σχέση με τα διάφορα ταμεία του ΚΣΠ, 
τους θεματικούς στόχους και τα κράτη μέλη· 

6. ανησυχεί για την περιορισμένη θεσμική ικανότητα της Επιτροπής να χειρισθεί το 
προβλεπόμενο αυξημένο ρόλο των ΧΜ· πιστεύει ότι πρέπει επίσης να ενισχυθούν η 
τεχνογνωσία και η τεχνική ικανότητα της χρήσης και διαχείρισης των ΧΜ σε επίπεδο 
αρχών διαχείρισης, χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητικών φορέων και τραπεζών· τονίζει 
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πως η καλύτερη γνώση των ΧΜ μεταξύ εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση 
των δημόσιων πολιτικών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί 
πολιτιστικής φύσης και να προωθηθεί η επιτυχία των ΧΜ·

7. αναγνωρίζει τον αυξημένο ρόλο των πόλεων στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των 
ταμείων του ΚΣΠ κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού· για το λόγο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις διαδικαστικές και πρακτικές συνέπειες του 
ισχυρότερου ρόλου των πόλεων στην ανάπτυξη και εκτέλεση των ΧΜ· 


