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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: 

1. χαιρετίζει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2017 της Επιτροπής ως 

σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας ανάκαμψης η οποία βασίζεται σε μια 

στρατηγική επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας 

και υπεύθυνων δημόσιων οικονομικών, στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση υψηλότερων 

επιπέδων μεγέθυνσης, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και στην επίτευξη 

σύγκλισης σε υψηλότερο επίπεδο· 

2. ανησυχεί διότι εξακολουθούν να υπάρχουν ενδείξεις μακροοικονομικών ανισορροπιών 

και περιορισμένης σύγκλισης, κυρίως μέσα στη ζώνη του ευρώ· 

3. ανησυχεί από την ανομοιογενή εφαρμογή των ανά χώρα συστάσεων (CSRs) για την 

ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη καθώς και από το μεγάλο κενό επενδύσεων στην ΕΕ, 

το οποίο θέτει σε κίνδυνο τις πιο μακροπρόθεσμες δυνατότητες μεγέθυνσης της ΕΕ·  

καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν αυστηρές δεσμεύσεις ότι θα εφαρμόσουν 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ότι θα μειώσουν το καθένα το δικό του λόγο δημοσίου 

χρέους προς ΑΕγχΠ και το δημοσιονομικό του έλλειμμα, ώστε να προωθήσουν την 

οικονομική μεγέθυνση και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας· εκτιμά πως τα κράτη μέλη 

πρέπει να διατηρήσουν την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή των ανά χώρα 

συστάσεων και για να αποφασίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος· τονίζει τον ρόλο των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών και των λοιπών σημαντικότερων ενδιαφερομένων, 

καθώς και των ίδιων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων 

(ΕΔΕT/Tαμείων ESI), στην υποστήριξη αυτών των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας και των επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 

δυνατότητα συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο, 

όπου τούτο αρμόζει· 

4. ζητεί να θεσπιστούν πολιτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που να έχουν ως 

σκοπό την τόνωση της εγχώριας ζήτησης, ώστε να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο 

ανθεκτική μέσα σε ένα πλαίσιο επιδεινούμενων παγκόσμιων προοπτικών και 

επιβραδυνόμενης παγκόσμιας ζήτησης· 

5. αναγνωρίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το 

οποίο είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει επενδυτικά έργα υψηλού κινδύνου, με σκοπό 

την ενίσχυση των δυνατοτήτων μεγέθυνσης χάρη σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και στην 

παραγωγικότητα· ανησυχεί ωστόσο από την τεράστια ανισομέρεια στη χρήση του 

Ταμείου μεταξύ της ΕΕ των 15 (91 % της χρηματοδότησης) και της ΕΕ των 13 (9 % της 

χρηματοδότησης)· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να ενισχύσει τις συνέργειες και 

τις συμπληρωματικότητες μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕT (ευρωπαϊκών διαρθρωτικών 

και επενδυτικών ταμείων) προκειμένου να μειώσει τις αποκλίσεις μέσα στην ενιαία 

αγορά, καθιστώντας όλες τις περιφέρειες ικανές να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να 

βελτιώσουν τη γεωγραφική κάλυψη του ΕΤΣΕ σε όλη την ΕΕ· καλεί την ΕΤΕπ και την 

Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε η κατανομή των ταμείων να βασίζεται σε μια συνετή 

χρηματοοικονομική ανάλυση, με ισότιμη αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των θετικών 

τους στοιχείων· τονίζει ωστόσο ότι εξακολουθούν να λείπουν στοιχεία για τη συμβολή 
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του ΕΤΣΕ στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει υπό 

το πρίσμα αυτό ότι το ΕTΣΕ πρέπει να συμπληρώνει τα ΕΔΕT και σε καμία περίπτωση να 

υπονομεύσει τον ρόλο της πολιτικής της συνοχής ως της κύριας επενδυτικής  πολιτικής 

της Ένωσης που φέρνει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της· καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει περαιτέρω μέτρα που να στοχεύουν στη μείωση και καλύτερη εξισορρόπηση 

της ανωτέρω ανακολουθίας· 

6. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών 

Συμβουλών πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε πιο τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο και να βελτιώσει τη συνεργασία του με τις εθνικές τράπεζες 

προώθησης, και να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθήσει τους διαχειριστές 

έργου να αναπτύσσουν καλύτερα έργα, ιδίως για τις περιφέρειες ή τους τομείς όπου 

απαιτούνται πρόσθετες δραστηριότητες προβολής και τεχνική ικανότητα· καλεί την 

Επιτροπή να προωθήσει την καλύτερη χρήση του ΕΤΣΕ από τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως μέσω επενδυτικών πλατφορμών· καλεί, 

προς τούτο, την Επιτροπή να βοηθήσει στη διάχυση πληροφοριών και να επιληφθεί της 

τρέχουσας έλλειψης διοικητικής και θεσμικής ικανότητας σε υποεθνικό επίπεδο· καλεί 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ  πλήρως και σε 

συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ώστε να μειώσουν το κενό επενδύσεων 

στην ΕΕ· 

7. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των προσπαθειών 

απλούστευσης της πολιτικής της συνοχής, π.χ. με τις εργασίες της ειδικής ομάδας για την 

καλύτερη εφαρμογή, τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις ενέργειές τους για την 

υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και όλων των υπόλοιπων 

μέτρων που υποστηρίζουν την εν λόγω υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας θεσμικών ικανοτήτων, με σκοπό την τόνωση της μεγέθυνσης και των θέσεων 

εργασίας και την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι της πολιτικής 

της συνοχής· υπογραμμίζει, εντούτοις, την ανάγκη συντονισμού μεταξύ των 

προτεραιοτήτων της ΕΕ και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αναγκών· 

υπογραμμίζει τη σημασία των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων για τη βελτίωση της 

δημιουργίας ικανοτήτων στα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη εντατικοποίησης της 

επικοινωνιακής προβολής των αποτελεσμάτων στους Ευρωπαίους πολίτες προκειμένου 

να καταστεί πιο ορατή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· 

8. επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ΕΔΕΤ κατά την περίοδο 

δημοσιονομικού προγραμματισμού 2014-2020· αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να παραμείνουν υπεύθυνα για τον ορισμό των προγραμμάτων και πιστεύει 

ότι οι επί μέτρω συστάσεις θα πρέπει να βασίζονται στην ανάλυση των αδυναμιών 

εφαρμογής και να περιλαμβάνονται στη διαδικασία διαμόρφωσης των ανά χώρα 

συστάσεων (CSR)· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει στενό διάλογο με τα κράτη μέλη για 

τον προσδιορισμό των εν λόγω μέτρων· 

9. υπογραμμίζει ότι, για μια καλύτερη απάντηση στα οικονομικά προβλήματα και για να 

τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση, πρέπει να παραχωρηθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη 

ευελιξία στην υλοποίηση, όποτε αυτά κάνουν χρήση των επενδυτικών ρητρών· 

συμμερίζεται, στο πλαίσιο αυτό, την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι 

δημόσιες συμβάσεις, ενώ παραμένουν αιώνιο πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπίζονται και 

σε επίπεδο Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να ενεργεί υπέρ των βελτιώσεων στο πεδίο 
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αυτό· 

10. αναγνωρίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής να αναστείλει μέρος των ΕΔΕΤ για την Ισπανία 

και την Πορτογαλία παραμένει σε εκκρεμότητα μετά την εποικοδομητική κριτική που 

άσκησε το Κοινοβούλιο, που έδειξε με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η πρόταση είναι 

περιττή, βάσει μιας αξιολόγησης της Επιτροπής που υποστηρίζει ότι και τα δύο κράτη 

σημειώνουν πρόοδο στον στόχο της μείωσης των ελλειμμάτων τους· συμμερίζεται την 

άποψη της Επιτροπής ότι η ζώνη του ευρώ πρέπει να υιοθετήσει μια συλλογικότερη 

προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές δημοσιονομικές καταστάσεις 

μεταξύ των κρατών μελών· υπενθυμίζει εν προκειμένω τον ρόλο της Επιτροπής ως 

θεματοφύλακα των Συνθηκών· αναμένει επί πλέον την προβλεπόμενη για το 2017 έκθεση 

της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 23 του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1303/2013, που να συνεκτιμά τη γνώμη του Kοινοβουλίου που διατυπώθηκε στο πλαίσιο 

του διαρθρωμένου διαλόγου του 2016· 

11. χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη σημασία των επενδύσεων στους τομείς 

της γνώσης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, των ΤΠΕ, ως κινητήριων δυνάμεων της 

μεγέθυνσης· υποστηρίζει την έγκριση πολιτικών που θα δώσουν σε όλους τους 

Ευρωπαίους πολίτες δυνατότητα βασικής πρόσβασης στη συνδεσιμότητα· 

12. πιστεύει ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη θα πετύχει τους στόχους του μόνο εάν 

βελτιωθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, των τοπικών αρχών και άλλων τοπικών συντελεστών· 

καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη 

να μπορούν να σχεδιάσουν και να ηγηθούν επιτυχώς αιτήσεων για τη χρηματοδότηση 

έργων, να λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη και να μην εκτίθενται σε περιττές κανονιστικές 

επιβαρύνσεις· σημειώνει ιδιαιτέρως τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τοπική 

ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο να διασφαλιστεί ότι θα 

ακούγεται η φωνή των τοπικών συντελεστών· 

13. χαιρετίζει τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω της θυρίδας ΜΜΕ του ΕΤΣΕ και της 

πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ· παίρνει θάρρος από τη διαρκή ανάκαμψη του τομέα των 

ΜΜΕ μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με 

τα κράτη μέλη ώστε να καλυφθούν οι προβληματικοί τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 

βραδείας αύξησης του αριθμού των απασχολούμενων σε ΜΜΕ και της στάσιμης 

ανάπτυξης στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και της λιανικής· 

14. πιστεύει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παραμένει το βασικότερο πρόβλημα για τις 

αναπτυσσόμενες ΜΜΕ· σημειώνει ότι ο εμπορικός τραπεζικός τομέας, που ρυθμίζεται 

πρωτίστως από τα κράτη μέλη, παραμένει η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τις 

περισσότερες ΜΜΕ· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι τα κράτη μέλη θα παραμείνουν οι 

πρωταρχικοί παράγοντες της ανάκαμψης του τομέα των ΜΜΕ και ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι δράσεις της να παίξουν έναν αποτελεσματικό 

υποστηρικτικό ρόλο. 
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