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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

- έχοντας υπόψη το άρθρο 312, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που ορίζει ότι το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό ο οποίος 
καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), μετά από την έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το 
απαρτίζουν,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 312, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ το οποίο ορίζει ρητά ότι το 
δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει το ύψος των ετήσιων ανώτατων ορίων των πιστώσεων 
για αναλήψεις υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών και του ετήσιου ανώτατου ορίου 
των πιστώσεων για πληρωμές, πράγμα που επιτάσσει στο Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο να περιορισθούν στους ρόλους που τους αναθέτει η Συνθήκη όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και να αφήσουν τον σχεδιασμό της πολιτικής για τη 
συνοχή να αποφασισθεί με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, όπως προβλέπει το άρθρο 
177 της ΣΛΕΕ,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τους ίδιους πόρους1, το Κοινοβούλιο τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ, και ειδικότερα οι δαπάνες για την πολιτική συνοχής, αποτελεί 
ισχυρό εργαλείο για την αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και θέτει την ευρωπαϊκή οικονομία ξανά σε τροχιά ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-2020 πρέπει να θεωρείται ως το κύριο μέσο που θα 
καθορίσει κατά πόσον οι στόχοι της ΕΕ 2020 θα επιτευχθούν επαρκώς, πράγμα που 
επιτάσσει να παρακάμψουν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις τη νοοτροπία της κρίσης και 
να επιζητήσουν έναν υγιή και ορθολογικό προϋπολογισμό που θα εγγυάται ανάπτυξη και 
απασχόληση και, εντέλει, υψηλό επίπεδο διαβίωσης και ασφάλειας για τους πολίτες της 
ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ, ως μηχανισμός που συμβάλλει στην 
ουσιαστική ανάπτυξη όλων των περιφερειών της ΕΕ εντός της ενιαίας αγοράς, πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί τον κύριο πυλώνα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται, ωστόσο, μεταρρυθμίσεις στην πολιτική συνοχής 
προκειμένου να προσανατολίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα και να είναι 
φιλικότερη προς τους δικαιούχους και, κατά συνέπεια, πιο αποδοτική·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παρέχει δίκαιη πρόσβαση στους 
πόρους και να καλύπτει τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες όλων των περιφερειών της 
ΕΕ που χρειάζονται ευελιξία στον καθορισμό των στόχων και των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, παρά την ανάγκη για υλοποίηση επενδύσεων, π.χ. στην Ε&Α, ως 
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ουσιαστικό εργαλείο που συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής ΕΕ 2020, που θα πρέπει 
να συνδυαστεί κατάλληλα με την πολιτική συνοχής, δηλαδή μέσω μιας «κλίμακας
αριστείας»· 

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επενδύσεις 
στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς1, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να 
υποστηρίξει μια ισχυρότερη πολιτική συνοχής, εμμένοντας στην άποψη ότι θα πρέπει να 
διατεθεί το κατάλληλο επίπεδο πόρων·

i. το ποσό των 376 δισ. για την πολιτική συνοχής, όπως προτείνει η Επιτροπή στην πρόταση 
κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020, θα πρέπει να θεωρείται ως το κατώτερο υγιές επίπεδο χρηματοδότησης και να 
αποτελεί κόκκινη γραμμή στη μελλοντική διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου. 

                                               
1 P7_TA(2011)0266.


