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Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Τακεία θαη ρξεζηή νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε: 

2015/2052(INI) 

Ππόηαζη τηθίζμαηορ (άπθπο 170 παπάγπαθορ 4 ηος Κανονιζμού) για ηην 

ανηικαηάζηαζη ηηρ μη νομοθεηικήρ ππόηαζηρ τηθίζμαηορ A8-0268/2015 

Ππόηαζη τηθίζμαηορ ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος ζσεηικά με ηα εςπυπαφκά 

διαπθπυηικά και επενδςηικά ηαμεία και ηη σπηζηή οικονομική διακςβέπνηζη: 

καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 23 ηος κανονιζμού πεπί κοινών 

διαηάξευν 

Το Εσρωπαϊθό Κοηλοβούιηο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ζπλδένπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ 

δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ κε ηε ρξεζηή νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013 (COM(2014) 0494) (εθεμήο 

«θαηεπζπληήξηεο γξακκέο»), 

– έρνληαο ππφςε ηε Σπλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), ηδίσο 

ηα άξζξα 4, 162, 174 έσο 178 θαη 349, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

ην Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 (εθεμήο «ΚΚΓ»)
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο Δπηηξνπήο επί ηνπ άξζξνπ 23, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη 

ζηηο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

                                                 
1 ΔΔ  L 347, 20.12.2013, ζ. 320. 
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Κνηλσληθφ Τακείν, ην Τακείν Σπλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη 

Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο φζνλ αθνξά ηηο 

δαπάλεο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο ΔΔ ζηα θξάηε κέιε
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 20ήο Μαΐνπ 2010, ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο θαη ηεο ΔΔ2020
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ 7ε θαη 

ηελ 8ε έθζεζε πξνφδνπ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ θαη ηε 

ζηξαηεγηθή έθζεζε ηνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2013
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ κε ηίηιν «The 

impact of the crisis on fundamental rights across Member States of the EU» (Οη 

επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή κε ηίηιν «Δπελδχζεηο γηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε: πξνψζεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ζηελ Έλσζε», ηεο 23εο Ινπιίνπ 

2014, 

– έρνληαο ππφςε ηελ «Πνιηηηθή γηα ηε ζπλνρή: Σηξαηεγηθή έθζεζε ηνπ 2013 γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013» ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 18εο 

Απξηιίνπ 2013 (COM(2013) 0210), 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηεο 12εο 

Φεβξνπαξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηηο Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ 

ζπλδένπλ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Τακεία (ΔΓΔΤ) κε ηε ρξεζηή 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2014, κε ηίηιν 

‘European Economic Governance and Cohesion Policy’ («Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Γηαθπβέξλεζε θαη Πνιηηηθή Σπλνρήο») (Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Πνιηηηθψλ, 

Θεκαηηθφ Τκήκα Β: Γηαξζξσηηθέο Πνιηηηθέο θαη Πνιηηηθή Σπλνρήο), 

– έρνληαο ππφςε ηελ ελεκέξσζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, κε ηίηιν 

«Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Τακεία θαη ρξεζηή νηθνλνκηθή 

δηαθπβέξλεζε: θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

θαλνληζκνχ πεξί θνηλψλ δηαηάμεσλ (Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Πνιηηηθψλ, 

                                                 
1 ΔΔ C 375, 20.12.2013, ζ. 2. 
2 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0401. 
3 ΔΔ C 161 E, 31.5.2011, ζ. 120. 
4 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0132. 
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Θεκαηηθφ Τκήκα Β: Γηαξζξσηηθέο Πνιηηηθέο θαη Πνιηηηθή Σπλνρήο), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ηηο 

γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ (A8-0268/2015), 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνιηηηθή ζπλνρήο απνηειεί πξσηίζησο πνιηηηθή πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ΣΛΔΔ θαη έθθξαζε ηεο επξσπατθήο αιιειεγγχεο θαη απνζθνπεί ζηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ζηελ Έλσζε, θαη ηδίσο 

ζηε κείσζε ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ, πξνσζψληαο κηα ηζφξξνπε θαη 

αξκνληθή θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη απνηειεί επίζεο κηα 

επελδπηηθή πνιηηηθή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 

Δπξψπε 2020 γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε· 

B. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, 

αλ θαη δεκηνπξγεί δεζκνχο κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, ηηο νινθιεξσκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Δμακήλνπ θαη ηεο Δπξψπεο 2020, θαζψο θαη κε ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο αλά ρψξα 

ζπζηάζεηο (CSRs) θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ, ππφθεηηαη σζηφζν ζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιέο, ζηφρνπο θαη νξηδφληηεο αξρέο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην ησλ επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ 

θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ (ΔΓΔΤ/ESIF) απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλεξγηψλ κε άιιεο πνιηηηθέο θαη κέζα ηεο ΔΔ· 

Γ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε θαη ηα απνηειεζκαηηθά δεκφζηα ζεζκηθά φξγαλα απνηεινχλ βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα βηψζηκε θαη καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θνηλσληθή θαη εδαθηθή αλάπηπμε, κνινλφηη ππάξρνπλ ιηγφηεξα 

ζηνηρεία γηα ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο 

(CSRs) απνηπγράλνπλ πιήξσο σο πξνο ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζπλεπάγνληαη ηε ιήςε κέηξσλ αληίζεησλ πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή έιιεηςε πξνβιεςηκφηεηαο 

θαη αζθάιεηαο δηθαίνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ηεο 

ζπλνρήο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αθνξνχλ ην πξψην ζθέινο ησλ 

κέηξσλ πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΔΓΔΤ κε ηε ρξεζηή νηθνλνκηθή 

δηαθπβέξλεζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΚΓ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ζθέινο απηφ 

αθνξά ηνλ αλαπξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλαζηνιή ησλ πιεξσκψλ πνπ δελ έρνπλ 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, ζε αληίζεζε κε ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΚΓ, 
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ην νπνίν επηηάζζεη ηελ αλαζηνιή ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ή πιεξσκψλ φηαλ ηα 

θξάηε κέιε δελ πξνβαίλνπλ ζε δηνξζσηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Κνηλνβνχιην αληηηάρζεθε 

ζθνδξά ζε απηφ ην κεραληζκφ θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνλ ΚΚΓ·  

Σύνδεζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηυν ΕΔΕΤ με ηη σπηζηή οικονομική διακςβέπνηζη 

1. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ κέζσλ θαη πφξσλ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα λα δηαηεξεζεί ην 

χςνο ησλ επξσπατθψλ επελδχζεσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα θξάηε κέιε θαη ηηο 

πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε 

βειηίσζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηδίσο εθεί φπνπ νη επελδχζεηο έρνπλ 

κεησζεί ζεκαληηθά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο· 

2. εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο καθξννηθνλνκηθήο 

αηξεζηκφηεηαο θαη ηε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη, αθελφο, κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαη 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη, αθεηέξνπ, κεηαμχ ηνπ Σπκθψλνπ Σηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο, ηεο δέζκεο κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε θαη νηαζδήπνηε 

νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο ησλ θξαηψλ κειψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα ζθεπηηθά ηνπο είλαη 

ζαθψο δηαθνξεηηθά θαη νη ζηφρνη ηνπο δηακεηξηθά αληίζεηνη· ππνγξακκίδεη φηη ν ζθνπφο 

ηεο πνιηηηθήο ηεο ζπλνρήο δελ πξέπεη λα είλαη νχηε ε επηβνιή απζηεξψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ φξσλ πνπ επηβάιινπλ κέηξα ιηηφηεηαο νχηε ε 

ηηκσξία ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ· ηνλίδεη φηη ε πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο 

απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηζνξξνπεκέλεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ζηελ εμάιεηςε 

ησλ αληζνηήησλ ψζηε λα επηηεπρζεί πξαγκαηηθή ζχγθιηζε· επηζεκαίλεη φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ δελ κπνξεί λα αλαζηαιεί ιφγν γηα ηε κε 

ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη φηη ε 

αλαζηνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζα 

επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε· 

3. ππελζπκίδεη φηη νπνηαδήπνηε απφθαζε αθνξά ηνλ αλαπξνγξακκαηηζκφ ή ηελ αλαζηνιή 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΚΓ ζα δεκηψζεη άδηθα ηηο ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη 

εζληθέο αξρέο θαη φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο· πηζηεχεη φηη ν ελ ιφγσ αλαπξνγξακκαηηζκφο 

ή ε αλαζηνιή πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ κε δπζαλάινγν ηξφπν ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

πεξηθέξεηεο θαη θξάηε κέιε πνπ πιήηηνληαη ήδε πεξηζζφηεξν απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή θξίζε, θάλνληαο έηζη ηα πξάγκαηα ρεηξφηεξα·  

4. ππελζπκίδεη ηνλ πνιπεηή θαη καθξφπλνν ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζηφρσλ 

ησλ ΔΓΔΤ, ζε αληίζεζε κε ηνλ εηήζην θχθιν ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ· 

5. ππνγξακκίδεη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ππνβάιεη Λεπθή Βίβιν ζηελ νπνία λα ιακβάλεη 

ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα θαη 

λα πξνζδηνξίδεη ηππνινγηθά ηηο πνηνηηθέο επελδχζεηο, ψζηε λα εληνπίδνληαη ζαθψο 

απηέο πνπ παξάγνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα· 

6. ππελζπκίδεη φηη ε πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο έρεη δηαδξακαηίζεη δσηηθήο ζεκαζίαο ξφιν ζην 

πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο· ππνγξακκίδεη, ζην πιαίζην απηφ, φηη ζε αξθεηά θξάηε 

κέιε ε πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο αληηπξνζψπεπε πάλσ απφ ην 80% ησλ δεκφζησλ 

επελδχζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013· 
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7. δεηεί επαλεμέηαζε ηεο ξήηξαο επελδχζεσλ, νχησο ψζηε νη πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο 

επελδχζεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ησλ ΔΓΔΤ λα κελ ζπλππνινγίδνληαη ζηα 

εζληθά ειιείκκαηα ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ εμακήλνπ· 

8. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ επειημία πνπ ππάξρεη 

ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηνπ Σπκθψλνπ Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο· 

Αναππογπαμμαηιζμόρ βάζει ηος άπθπος 23 ηος ΚΚΔ 

Γεληθές παραηερήζεης  

9. ππελζπκίδεη φηη νπνηαδήπνηε απφθαζε αθνξά ηνλ αλαπξνγξακκαηηζκφ ή ηελ αλαζηνιή 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΚΓ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη·  ηνλίδεη, επηπιένλ, φηη νη 

απνθάζεηο απηέο δελ ζα πξέπεη λα απμάλνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

πεξηθέξεηεο θαη ηα θξάηε κέιε ιφγσ ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ή ιφγσ 

ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 

174 θαη 349 ηεο ΣΛΔΔ· 

10. ζεσξεί φηη νη ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ εγθξίζεθαλ ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ έρνπλ ιάβεη ππφςε ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο αλά ρψξα 

ζπζηάζεηο (CSRs) θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ, δηαζθαιίδνληαο βάζηκνπο ιφγνπο 

γηα ηελ απνθπγή θάζε κεζνπξφζεζκνπ αλαπξνγξακκαηηζκνχ, εθηφο εάλ νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο επηδεηλσζνχλ ζεκαληηθά· 

11. ηνλίδεη φηη ν αλαπξνγξακκαηηζκφο είλαη αληηπαξαγσγηθφο θαη ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαθνπεί ε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ νχηε λα ππνλνκεπζεί ε 

ζηαζεξφηεηα θαη ε πξνβιεςηκφηεηα ηεο πνιπεηνχο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη λα 

απνηξαπνχλ νηεζδήπνηε αξλεηηθέο επηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απνξξφθεζεο ησλ ΔΓΔΤ· 

12. ραηξεηίδεη ηελ πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ 

αλαπξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξφζεζή ηεο λα ηνλ πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην δπλαηφ· 

13. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ πηζαλή δπζαλάινγε αχμεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη 

ηνπ ζπλαθφινπζνπ θφζηνπο γηα φιεο ηηο δηνηθεηηθέο βαζκίδεο, δεδνκέλσλ ησλ 

απζηεξψλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλαπξνγξακκαηηζκνχ 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΚΓ· πξνεηδνπνηεί γηα ηνλ θίλδπλν αιιειεπηθάιπςεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλαπξνγξακκαηηζκνχ βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΚΓ κε ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο θχθινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ·  

Ορηδόληηες αρτές βάζεη ηοσ ΚΚΔ 

14. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δελ θάλνπλ 

ξεηή αλαθνξά ζηηο γεληθέο θαη νξηδφληηεο αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 8 

ηνπ ΚΚΓ, θαη ππελζπκίδεη φηη νπνηαδήπνηε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΚΓ πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αξρέο απηέο, ηδίσο κε ηηο αξρέο ηεο 

εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη κε ηνλ θαλνληζκφ 

θαη ην θνηλφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην ζην ζχλνιφ ηνπ·  
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Η σποεζληθή δηάζηαζε ηοσ άρζροσ 23 ηοσ ΚΚΔ  

15. ηνλίδεη φηη ην δεκφζην ρξένο δεκηνπξγείηαη θπξίσο ζε εζληθφ επίπεδν θαη εθθξάδεη ηε 

ζνβαξή αλεζπρία φηη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ΚΚΓ ζα νδεγήζεη ζε αδπλακία ησλ 

θξαηψλ κειψλ λα αληηκεησπίζνπλ ζσζηά ηα καθξννηθνλνκηθά δεηήκαηα ζε εζληθφ 

επίπεδν, πξάγκα πνπ ζα δεκηψζεη ηηο ππν-εζληθέο αξρέο, ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ΔΓΔΤ 

θαη ηνπο αηηνχληεο γηα ΔΓΔΤ· 

16. ππελζπκίδεη φηη νη θαλφλεο ζεκαηηθήο επηθέληξσζεο πνπ πξνβιέπεη ε πνιηηηθή ζπλνρήο 

2014-2020 επηηξέπνπλ θάπνην βαζκφ επειημίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, θαη ζεκεηψλεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

ΚΚΓ ζα πεξηνξίζεη απηή ηελ επειημία· ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε λα ιακβάλνληαη ππφςε 

βαζηθά εδαθηθά πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηνπ ΚΚΓ· 

17. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαη 

ηνπο εηαίξνπο, φπσο νξίδεη ην άξζξν 5 ηνπ ΚΚΓ, ηνλ αληίθηππν θαη ηε ζρέζε θφζηνπο-

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν νπνησλδήπνηε κέηξσλ 

πηνζεηεζνχλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΚΓ· 

18. ηνλίδεη ηελ αλάγθε ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζε 

νηνδήπνηε εγρείξεκα αλαπξνγξακκαηηζκνχ, θαη είλαη ηεο γλψκεο φηη, εθφζνλ ηα ΔΓΔΤ 

ζπλδένληαη κε ηε ρξεζηή νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε, ην Δπξσπατθφ Δμάκελν ζα πξέπεη 

λα απνθηήζεη εδαθηθή δηάζηαζε, επίζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αξρψλ απηψλ· 

19. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εξκελεχζεη ην άξζξν 23 ηνπ ΚΚΓ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηάζηαζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

πεξηθεξεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη φπνπ ηα ΔΓΔΤ 

αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ επελδχζεσλ, θάηη πνπ είλαη αθφκε πην 

εκθαλέο ζε έλα πιαίζην θξίζεο· ηνλίδεη φηη ηα θξάηε κέιε θαη νη πεξηθέξεηεο, θαη ηδίσο 

εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε, δελ ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη πεξαηηέξσ ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο· 

Σσληοληζκός, δηαθάλεηα θαη ιογοδοζία ζεζκηθώλ οργάλωλ 

20. ππελζπκίδεη φηη ν ηζρπξφο ζπληνληζκφο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο γηα λα δηαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο θαη ζπλέξγεηεο 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη γηα λα ππάξρεη θαηάιιειε θαη ζηαζεξή 

εξκελεία ηνπ πιαηζίνπ ηεο ρξεζηήο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλνρήο· 

21. ζεσξεί ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία, αλαζέηνληαο ζην 

Κνηλνβνχιην ηε δεκνθξαηηθή επνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ζην πιαίζην 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΚΓ, ην νπνίν εηζάγεη ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξνζέγγηζε 

απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο 

ηεο ζπλνρήο· 

Αναζηολή πληπυμών 
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22. ππελζπκίδεη φηη ε αλαζηνιή πιεξσκψλ απνθαζίδεηαη απφ ην Σπκβνχιην βάζεη 

πξφηαζεο πνπ ε Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ζε πεξίπησζε πνπ ην 

εκπιεθφκελν θξάηνο κέινο δελ ιάβεη απνηειεζκαηηθά κέηξα· 

23. ηνλίδεη ηνλ ηηκσξεηηθφ ραξαθηήξα νπνηαζδήπνηε αλαζηνιήο πιεξσκψλ θαη δεηεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή λα κε ρξεζηκνπνηεί ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ δηαζέηεη λα πξνηείλεη 

αλαζηνιέο πιεξσκψλ· 

Ο πόλορ ηος Κοινοβοςλίος ζηο πλαίζιο ηος άπθπος 23 ηος ΚΚΔ  

24. ζεσξεί ιππεξφ ην φηη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζηνλ 

ξφιν ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ν ΚΚΓ ζεζπίζηεθε βάζεη ηεο ζπλήζνπο 

λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη παξά ηηο ζπλερείο εθθιήζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα 

ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο· 

25. ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηζεκνπνηεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κέζσ ηεο 

ζέζπηζεο κηαο απιήο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα επηηξέπεη ζην Κνηλνβνχιην λα ζπκκεηέρεη 

ζε δηαβνπιεχζεηο ζε φια ηα ζηάδηα ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε νπνησλδήπνηε αηηεκάησλ 

αλαπξνγξακκαηηζκνχ ή νπνησλδήπνηε πξνηάζεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

αλαζηνιή αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ή πιεξσκψλ· 

26. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα δηαξθή, ζαθή θαη δηαθαλή ζπλεξγαζία ζε δηνξγαληθφ επίπεδν· 

27. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαζεσξήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ην άξζξν 23 ΚΚΓ· 

° 

° ° 

28. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, θαζψο θαη ζηα θξάηε κέιε θαη ζηηο πεξηθέξεηέο ηνπο. 

Or. en 

 

 

 

  


