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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. υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει μια ισχυρή, προσανατολισμένη 
στα αποτελέσματα Πολιτική Συνοχής για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
ανάπτυξης ανά την Ένωση· τονίζει πως τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο συνοχής 
αποτελούν σημαντική συνιστώσα των δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειές τους· 

2. φοβάται μήπως η αβεβαιότητα που συνδέεται με την έγκριση του ΠΔΠ αποτελέσει 
εμπόδιο για οποιοδήποτε σοβαρό δημοσιονομικό προγραμματισμό, πράγμα ιδιαίτερα 
ανησυχητικό καθώς το 2014 αποτελεί την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου 
και θίγει ιδιαίτερα την Πολιτική Συνοχής·

3. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με Σχέδιο Τροποποιητικού 
Προϋπολογισμού 2/2013 συνολικού ύψους 11,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 9 δισ. 
αφιερώνονται στην Πολιτική Συνοχής· φρονεί πως πρόκειται για ένα πρώτο βήμα 
στην προσπάθεια αντιμετώπισης της μείωσης πληρωμών αλλά υπογραμμίζει πως το 
ποσό αυτό δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των πληρωμών που εκκρεμούν από το 
2012· καλεί επειγόντως το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό το Σχέδιο 
Διορθωτικού Προϋπολογισμού 2/2013·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις 
διοικητικές τους ανεπάρκειες κατά την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής επί τόπου, 
εξασφαλίζοντας κατάλληλο επίπεδο απορρόφησης και σωστή επίτευξη των 
ορισθέντων στόχων και αποτελεσμάτων· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να προσφέρει την απαιτούμενη βοήθεια για την επίτευξη των στόχων 
αυτών·

5. φρονεί πως η επόμενη προγραμματική περίοδος αποτελεί ευκαιρία για να βελτιωθεί 
περαιτέρω ο θετικός αντίκτυπος της Πολιτικής Συνοχής και επιμένει πως η 
προετοιμασία των συμφωνιών και προγραμμάτων εταιρικής σχέσης πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να είναι επιτυχής η εκτέλεσή 
τους από 1ης Ιανουαρίου 2014 και ομαλή η μετάβαση στη νέα προγραμματική 
περίοδο.


