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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Γενικό πλαίσιο

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση του οικονομικού και 
δημοσιονομικού συντονισμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, που στοχεύει στην 
παρακολούθηση των εθνικών προϋπολογισμών και οικονομικών πολιτικών παράλληλα,
κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου κάθε χρόνο·

2. υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως βασικό μέσο 
για τη στρατηγική Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη 
πολιτική συνοχής αποτελεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και να αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις, με τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά προγράμματα, τη 
δημοσιονομική της διάσταση και το αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισής, καθώς και με 
την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η 
πολιτική συνοχής αποτελεί επενδυτική πολιτική και ως εκ τούτου θα πρέπει να προωθεί
την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αλληλεγγύης· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της 
συμμετοχής των περιφερειών στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 2020·

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν τεθούν σε 
εφαρμογή από τα κράτη μέλη υγιείς ευρείες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές 
υπέρ της ανάπτυξης· τονίζει ότι η χρησιμοποίηση κεφαλαίων του κοινού στρατηγικού 
πλαισίου στην περίπτωση που οι εθνικές κυβερνήσεις αδυνατούν να θέσουν σωστές 
πολιτικές ή αδυνατούν να εκτελέσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορεί 
να συνεπάγεται σπατάλη οικονομικών πόρων ή ακόμη και μείωση των κινήτρων για τη 
διόρθωση λανθασμένων οικονομικών πολιτικών·

4. τονίζει ότι, σε μια εποχή κρίσης, τα ευέλικτα μέσα της πολιτικής συνοχής 
προσαρμόζονται γρήγορα σε μεταβαλλόμενες ανάγκες και σκληρότερες οικονομικές 
συνθήκες· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως προκαταβολές ή αυξημένο 
ποσοστό συγχρηματοδότησης, έχουν συνδεθεί με μακροπρόθεσμα μέτρα πολιτικής για 
την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης;

Φορολογικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες και ο κίνδυνος της ύφεσης

5. ανησυχεί έντονα εξαιτίας του  υψηλού κινδύνου νέας ύφεσης στη ζώνη του ευρώ, που 
υποδεικνύεται από την συρρίκνωση της οικονομίας και την αύξηση της ανεργίας·

6. είναι της άποψης ότι η περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των 
δημοσιονομικών θεσμών σε εθνικό και ενδοκρατικό επίπεδο αποτελεί προϋπόθεση για 
την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών στην μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στη ζώνη του ευρώ, η οποία είναι υψίστης 
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σημασίας για την ανάπτυξη· καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη δημοσιονομική 
εξυγίανση και να σέβονται τους κανόνες για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, σύμφωνα με 
τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που λαμβάνει υπόψη τις 
ειδικές για κάθε χώρα μακρο-οικονομικές συνθήκες·

7. καλεί τα κράτη μέλη, τόσο στις δαπάνες όσο και στα έσοδα του προϋπολογισμού, να 
δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως στους τομείς της 
παιδείας, της έρευνας, της καινοτομίας, των υποδομών και της ενέργειας, και να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών και εσόδων·

Ανάπτυξη και απασχόληση

8. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνοχή των διαφόρων μέσων οικονομικής 
πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων
της ΕΕ για το 2020 και των πρωταρχικών στόχων σε ισότιμη βάση, έτσι ώστε να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της πραγματικής 
οικονομίας·

9. ζητεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον 
τραπεζικό τομέα και, συνεπώς, την τόνωση των επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι η έλλειψη 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση παραμένει ένα από τα κρίσιμα εμπόδια στην εξεύρεση 
ιδιωτικών κεφαλαίων για τις ΜΜΕ ανάλογα με την συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και 
στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας·

10. επισημαίνει ότι απαιτούνται συνεχώς πρόσθετες προσπάθειες  για την επίτευξη των 
στόχων, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης, πράγμα το οποίο είναι τουλάχιστον εξίσου 
σημαντικό με την ανάπτυξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και την 
πρόληψη μελλοντικών κρίσεων·

11. εκτιμά ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα, είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και η δρομολόγηση 
εκτεταμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.


