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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπογραμμίζει ότι, αν και ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων ορίζει σαφώς τις ευθύνες - 

στον τομέα της ενημέρωσης και της παροχής πληροφοριών - των κρατών μελών και των 

διαχειριστικών αρχών που εφαρμόζουν έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις με 

τις οποίες να εξασφαλίζεται ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο αφιερωμένο στις 

δραστηριότητες αυτές, είτε σε επίπεδο Ένωσης είτε σε επίπεδο κρατών μελών· 

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι υφίσταται ένα ορατό χάσμα μεταξύ των καταγεγραμμένων 

αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της 

προστιθέμενης αξίας της πολιτικής αυτής εν γένει, αφενός, και της αντίληψης και 

αναγνώρισης των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ επί τόπου, αφετέρου· 

πιστεύει ότι το χάσμα αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί επειγόντως, λόγω ιδίως του 

αυξανόμενου σκεπτικισμού έναντι της ΕΕ που παρατηρείται σήμερα σε πολλά κράτη 

μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει επαρκές ποσό χρηματοδοτικών πόρων για την 

επέκταση του πεδίου εφαρμογής του βραβείου RegioStars, με σκοπό τη διοργάνωση 

ετήσιων διαγωνισμών για την επιβράβευση των έργων με τις καλύτερες επιδόσεις σε 

περιφερειακό επίπεδο, σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία θα 

επιτρέψει την κάλυψη των καλύτερων παραδειγμάτων πρωτοβουλιών πολιτικής για τη 

συνοχή από τα μέσα ενημέρωσης, καθιστώντας τα με αυτόν τον τρόπο γνωστά σε ένα 

ευρύτερο κοινό· 

3. υπογραμμίζει το δυναμικό που διαθέτει η αρχή της εταιρικής σχέσης για την ενίσχυση του 

ενστερνισμού της πολιτικής για τη συνοχή και για την προσήλωση στο στόχο μιας 

καλύτερης διάδοσης των αποτελεσμάτων της πολιτικής αυτής· 

4. επαναλαμβάνει την ανάγκη απλούστευσης των κανόνων που διέπουν την εφαρμογή της 

πολιτικής συνοχής και την ανάγκη διατήρησης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

με παράλληλη ενημέρωση του κοινού· 

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την εγγραφή ενός ειδικού χρηματοδοτικού κονδυλίου για 

δραστηριότητες ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών, ως μέρους της τεχνικής 

συνδρομής που σχετίζεται με τα ΕΔΕΤ· φρονεί ότι η τρέχουσα αναθεώρηση του 

κανονισμού περί κοινών διατάξεων, στο πλαίσιο της απλοποίησης που αποτελεί τμήμα 

της δέσμης μέτρων ενδιάμεσης αξιολόγησης/αναθεώρησης του ΠΔΠ, παρέχει μια 

εξαιρετική ευκαιρία προς την κατεύθυνση αυτή· καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές διαχείρισης να προσαρμόσουν τις εσωτερικές τους δομές με σκοπό να 

βελτιώσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας τους και, κατά συνέπεια, να κάνουν την πιο 

αποτελεσματική δυνατή χρήση των κονδυλίων που προορίζονται για την προώθηση των 

ΕΔΕΤ· 

6. θεωρεί ότι η εξασφάλιση μεγαλύτερου βαθμού συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών 

και προβολής όσον αφορά την εφαρμογή των ΕΔΕΤ θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για χρηματοδότηση σχεδίων που υποβάλλουν τα 

κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, τη μείωση της υστέρησης στην απορρόφηση των 
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πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτά τα ΕΔΕΤ δεν θα 

βελτιωθεί μόνο μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και μέσω της 

ποσοτικά προσδιορίσιμης και απτής προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν αυτά τα 

ταμεία. 
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