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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μολονότι αναγνωρίζεται ότι η οικονομία της Ένωσης ανακάμπτει με βραδείς ρυθμούς και 
δείχνει μερικές θετικές τάσεις, η πλήρης ανάκαμψη αργεί ακόμη. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή συνιστά να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στις πέντε προτεραιότητες που 
καθορίζονται στην Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013, και συγκεκριμένα 
«επιδίωξη διαφοροποιημένης φιλοαναπτυξιακής δημοσιονομικής εξυγίανσης», 
«αποκατάσταση της κανονικής χορήγησης δανείων προς την οικονομία», «προώθηση της 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας για το παρόν και το μέλλον», «καταπολέμηση της 
ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης» και «εκσυγχρονισμός της δημόσιας 
διοίκησης». 

Με βάση την ευθυγράμμιση των πολιτικών της Ένωσης και της πολιτικής συνοχής 
συγκεκριμένα, με την στρατηγική Ευρώπη 2020, η Επιτροπή τονίζει τον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει αυτός ο τομέας πολιτικής για την επίτευξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
δηλώνοντας συγχρόνως ότι ο γενικός στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και η επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των τρεχόντων προγραμμάτων 
απαιτεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών, προκειμένου να επιτραπεί η εκπλήρωση 
υποχρεώσεων προς δικαιούχους χρηματοδότησης από την ΕΕ.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει την αδιαμφισβήτητη προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής 
που συνιστά βασικό επενδυτικό εργαλείο της Ένωσης, συμβάλλοντας σε μακροπρόθεσμη 
διαρθρωτική ανάπτυξη, χρησιμεύοντας ως καταλύτης για την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, και που μπορεί να συνδράμει τα κράτη μέλη και τις περιφέρεις της Ένωσης 
στην αντιμετώπιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.  Είναι ως εκ 
τούτου επιτακτική ανάγκη να προβλεφθεί επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης που θα επιτρέψει 
την μείωση των εκκρεμών πληρωμών, οι οποίες είναι εξαιρετικά υψηλές, ιδιαίτερα στον 
Τομέα 1β.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κατά την εκπόνηση των δημοσιονομικών της προβλέψεων, η Επιτροπή υπολόγισε τις 
δημοσιονομικές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις και τους φακέλους των 
πολυετών δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020, όπως προτείνονται με βάση τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013 και επί των οποίων 
υπάρχει πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από τα όργανα στις 27 Ιουνίου 2013. 

Ο εισηγητής σας θεωρεί ότι, παρά τις ιδιαίτερες περιστάσεις της έγκρισης του σχεδίου 
προϋπολογισμού 2014, η Επιτροπή είναι το μόνο όργανο το οποίο διαθέτει τις πληροφορίες 
που του επιτρέπουν να έχει εικόνα των πραγματικών δημοσιονομικών αναγκών όλων των 
περιφερειών.  Ωστόσο, διερωτάται κατά πόσον η Επιτροπή έχει υπολογίσει τον αντίκτυπο της 
συμφωνημένης εκ των προτέρων καταβολής των ειδικών πόρων που περιέχονται στην 
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συμφωνία για το ΠΔΠ και της προτεινόμενης αύξησης στα ποσοστά συγχρηματοδότησης σε 
εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες σε σχέση με 
την χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα και τον αντίκτυπο της προτεινόμενης παράτασης 
κατά ένα έτος της προθεσμίας αυτόματης αποδέσμευσης για μερικά κράτη μέλη.  

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Ο προτεινόμενος καταμερισμός μεταξύ διαφόρων πιστώσεων και ταμείων έχει ως εξής:

Στα πλαίσια του προτεινόμενου συνολικού επιπέδου πιστώσεων υποχρεώσεων ύψους 
47.560,6 εκατομμύρια ευρώ για τον τομέα 1β (-13,5% σε σύγκριση με το 2013), οι συνολικές 
πιστώσεις υποχρεώσεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) ανέρχονται σε 38. 
088,2 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1.804,1 εκατομμύρια ευρώ είναι για το αίτημα 
συμπληρωματικής πληρωμής υπέρ της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, 8.922,4 
εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Συνοχής και 365,1 εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

Το προτεινόμενο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών είναι σημαντικά χαμηλότερο, και 
συγκεκριμένα -9,3% σε σχέση με το 2013, και ανέρχεται στο ποσό των 51.093,7 
εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καθορίστηκε βάσει των εκτιμήσεων σχετικά με την εξέλιξη 
των ενδιάμεσων πληρωμών 2007-2013 (46.765,5 εκατομμύρια ευρώ, και συγκεκριμένα 
91,4% των συνολικών εκτιμήσεων πληρωμών για το 2014 στο πλαίσιο του τομέα 1β), της 
μείωσης κατά 83% των πιστώσεων πληρωμών για το κλείσιμο της περιόδου 2000-2006, και 
του νέου ποσού αρχικής προχρηματοδότησης το 2014 μειωμένου κατά 1% στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής (ή 1,5% για τα κράτη μέλη που λαμβάνουν 
οικονομική συνδρομή).

Ο εισηγητής σας εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή 
χρησιμοποίησε ως βάση για την προχρηματοδότηση το ποσό που συμφωνήθηκε στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο 2013, βασιζόμενη στο γεγονός 
ότι αποτελεί αντικείμενο εν εξελίξει τομεακών διαπραγματεύσεων μεταξύ των οργάνων για 
την μελλοντική πολιτική συνοχής, η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο της συναπόφασης, με 
κίνδυνο να προεξοφλείται το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών.  

Εκφράζει επίσης την έκπληξή του για το γεγονός ότι ενώ περισσότερες από τις μισές 
πιστώσεις πληρωμών (52%) προορίζονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της ΕΕ 
καλύπτοντας παλαιές δεσμεύσεις της, το υπόλοιπο προς εκκαθάριση (ΥΠΕ) εξακολουθεί να 
αυξάνεται.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή βασίζει τις γενικές της εκτιμήσεις στην υπόθεση ότι 
οι πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών ύψους 11, 2 εκατομμυρίων ευρώ όπως ζητήθηκε μέσω του 
σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 2/2013 θα εγκριθούν στο ακέραιο κατά τη διάρκεια 
του 2013, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τον τομέα 1β.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Η Επιτροπή ορίζει τέσσερις κύριες προτεραιότητες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
2014: ενίσχυση των δράσεων για τους νέους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· εφαρμογή 
των νέων προγραμμάτων στα πλαίσια του ΠΔΠ 2014-2020, εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
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της ΕΕ και, τέλος, περιορισμός διοικητικών δαπανών. Μια από τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
δράσεις στο πλαίσιο του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι η νέα Πρωτοβουλία για 
την Απασχόληση των Νέων, για την οποία η Επιτροπή έχει προτείνει τον εκ των προτέρων 
εφοδιασμό με σύνολο πιστώσεων υποχρεώσεων ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ εντός των δύο 
πρώτων ετών, αρχίζοντας με υποχρέωση ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ το 2014.

Επί τη βάσει της ευθυγράμμισης της πολιτικής συνοχής με την στρατηγική Ευρώπη 2020, η 
Επιτροπή επιδιώκει να εστιάσει στην έγκαιρη έγκριση και έναρξη των νέων προγραμμάτων, 
στην μεγιστοποίηση του αντικτύπου της πολιτικής και στην ενίσχυση της διαδικασίας 
στρατηγικού προγραμματισμού εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 
βελτιώνοντας την ποιότητα της δαπάνης.
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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. διερωτάται κατά πόσον τα ποσά που ενεγράφησαν στο Σχέδιο Προϋπολογισμού 2014 για 
τον τομέα 1β επαρκούν για την κάλυψη των ελάχιστων αναγκών και στόχων της 
περιφερειακής πολιτικής όπως ορίζονται από την Ένωση στην Συνθήκη·

2. επισημαίνει με ανησυχία τη μείωση στις πιστώσεις υποχρεώσεων στα πλαίσια του τομέα 
1β κατά 13,5% σε 47.560,6 εκατομμύρια ευρώ και τη μείωση σε πιστώσεις πληρωμών 
κατά 9,3%, σε 51.093,7 εκατομμύρια ευρώ το 2013, ενώ το τελευταίο ποσό περιλαμβάνει 
το ποσό των 46.765,5 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται για τις ενδιάμεσες πληρωμές 
2007-2013, και μια μείωση κατά 83% σε 592,0 εκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές για το 
κλείσιμο της περιόδου 2000-2006·

3. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το σχέδιο προϋπολογισμού 2014 είναι 
μεταβατικό, με περισσότερες από τις μισές πιστώσεις πληρωμών (52%) να προορίζονται 
για την κάλυψη υπολοίπων προς εκκαθάριση και για την ολοκλήρωση παλαιών 
προγραμμάτων· εκφράζει ωστόσο την έκπληξη του για το γεγονός ότι το επίπεδο των 
ΥΠΕ εξακολουθεί να αυξάνεται·

4. ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις για το κατά πόσον η Επιτροπή υπολόγισε τον αντίκτυπο 
του συμφωνηθέντος εκ των προτέρων εφοδιασμού ειδικών πόρων που περιέχονται στην 
συμφωνία για το ΠΔΠ, της προτεινόμενης αύξησης στα ποσοστά συγχρηματοδότησης για 
εκείνα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες 
αναφορικά με την δημοσιονομική τους σταθερότητα και τον αντίκτυπο της προτεινόμενης 
παράτασης κατά ένα έτος της περιόδου αυτόματης αποδέσμευσης για μερικά κράτη μέλη·

5. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει λάβει ως βάση για την 
προχρηματοδότηση το επίπεδο που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον 
Φεβρουάριο 2013, ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο των εν εξελίξει τομεακών 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των οργάνων, κατά τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
το δικαίωμα συναπόφασης, με κίνδυνο ως εκ τούτου να προεξοφλείται το αποτέλεσμα 
αυτών των διαπραγματεύσεων· υπενθυμίζει ότι η προχρηματοδότηση έχει ουσιαστική 
σημασία εφόσον τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση 
κατά την έναρξη της περιόδου για να επενδύσουν σε προγράμματα που θα συνεισφέρουν 
στις προσπάθειες αντιμετώπισης της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, τη θέση της Επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης 
που συνίσταται στη διατήρηση των ίδιων ποσοστών προχρηματοδότησης με την 
τρέχουσα περίοδο, εφόσον η κρίση συνεχίζεται·

6. επαναλαμβάνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία δεν 
πρόκειται να υπάρξει ψηφοφορία έγκρισης του κανονισμού ΠΔΠ εκτός και αν δοθούν 
απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι θα καλυφθούν πλήρως οι εκκρεμείς εντολές πληρωμής για το 
2013· επιμένει ότι το Συμβούλιο οφείλει να τιμήσει τη πολιτική του δέσμευση και να 
εγκρίνει χωρίς χρονοτριβή έναν επιπλέον διορθωτικό προϋπολογισμό προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε έλλειψη σε πιστώσεις πληρωμών που θα μπορούσε να οδηγήσει 
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σε διαρθρωτικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ στα τέλη του 2013· δηλώνει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή του στον κανονισμό ΠΔΠ ή δεν 
θα εγκρίνει τον Προϋπολογισμό 2014 έως ότου αυτός ο νέος διορθωτικός 
προϋπολογισμός, ο οποίος θα καλύπτει το εναπομείναν έλλειμμα όπως προσδιορίζεται 
από την Επιτροπή, εγκριθεί από το Συμβούλιο· 

7. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει και να υλοποιήσει όλα τα δοκιμαστικά σχέδια, τις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες και τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που προτείνονται από την 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον τομέα 1β.


