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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2024, τμήμα III – Επιτροπή 
((2022/2184(BUI))

Αξιότιμε κύριε Van Overtveldt,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέλαβε να 
υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Η γνωμοδότηση της επιτροπής, υπό μορφή 
επιστολής, εγκρίθηκε από τους συντονιστές της στις 27 Φεβρουαρίου 2023.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

* * *

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, η Ένωση, προκειμένου 
να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη 
δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της 
συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των 
πλέον μειονεκτικών περιοχών. Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση 
και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
προβλήματα, όπως οι νησιωτικές, οι εξόχως απόκεντρες, οι διασυνοριακές και οι 
ορεινές περιοχές·

1. θεωρεί ότι, ως το κύριο μακροπρόθεσμο επενδυτικό μέσο της ΕΕ, η πολιτική συνοχής 
βασίζεται στην αλληλεγγύη, δημιουργεί βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας σε 
ολόκληρη την Ένωση και συμβάλλει στην επίτευξη βασικών στόχων και 
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προτεραιοτήτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της για το κλίμα και 
την ενέργεια, στην καταπολέμηση της απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και στην 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και 
στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων·

2. σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προετοιμασία του προϋπολογισμού της 
ΕΕ για το 2023 όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης της βιοποικιλότητας και 
καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την επικαιροποίηση της μεθοδολογίας 
παρακολούθησης των δαπανών για τη βιοποικιλότητα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
για το 2024· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ζητεί να 
ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων ενσωμάτωσης της διάστασης 
του κλίματος και της βιοποικιλότητας στον προϋπολογισμό του 2024· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για πιο διαφανή και 
ολοκληρωμένη υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους εν λόγω στόχους και τονίζει την 
ανάγκη διενέργειας επαρκών εκ των υστέρων αξιολογήσεων όσον αφορά τον αντίκτυπό 
τους·

3. επικροτεί τα μέτρα της πολιτικής συνοχής που συμβάλλουν σε ισχυρότερες, 
ανθεκτικότερες και πιο ευημερούσες αγροτικές περιοχές και κοινότητες, όπως η έννοια 
των έξυπνων χωριών· ζητεί μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις στην ψηφιακή 
εκπαίδευση, τις τεχνολογίες και τις καινοτομίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, οι 
οποίες με τη σειρά τους αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, και 
να στηρίξουν την καλύτερη και ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, τις δημόσιες και 
βασικές κοινωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες, την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, την 
καλύτερη και αποδοτική χρήση των πόρων, τον μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον 
και τις νέες ευκαιρίες για τις αγροτικές ΜΜΕ·

4. επαναλαμβάνει ότι οι επαρκείς πόροι θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων 
και θα συμβάλουν επίσης σε μια φιλόδοξη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση 
και σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πολιτική 
συνοχής δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε μεταφορές που θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ικανότητα των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων να επιτύχουν τους 
στόχους τους, σύμφωνα με την αρχή της «μη υπονόμευσης της συνοχής»·

5. σημειώνει ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) χρειάζεται επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους και μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητάς του όσον αφορά τη στήριξη της μετάβασης των περιφερειών 
προς την κλιματική ουδετερότητα·

6. πιστεύει ότι η επίτευξη συνεκτικότητας, συμπληρωματικότητας και συνεργειών μεταξύ 
της πολιτικής συνοχής και του μέσου ανάκαμψης ( NGEU) αποτελεί πολύ μεγάλη 
πρόκληση· συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και 
ασυνέπειες στον προγραμματισμό των επιτόπιων έργων· επαναλαμβάνει την ανάγκη 
συντονισμού σε δημοσιονομικό επίπεδο μεταξύ όλων των χρηματοδοτικών μέσων που 
στηρίζουν την πολιτική συνοχής, όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το REACT-EU, το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης, το CRII και το CRII+, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα 
δεν αποδυναμώνουν το ένα το άλλο· επιπλέον, η πίεση για ταχεία απορρόφηση, καθώς 
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και η προτεραιότητα που δίνεται στον ΜΑΑ έναντι της χρηματοδότησης της πολιτικής 
συνοχής, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της προσοχής και των ικανοτήτων που 
αφιερώνονται στον προγραμματισμό και την εκτέλεση της χρηματοδότησης της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, γεγονός που συντελεί σε περαιτέρω 
καθυστερήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε υστέρηση στην εκτέλεση, ελλιπή 
αξιοποίηση των κονδυλίων και μη υλοποίηση έργων· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Επιτροπής σχετικά με μια νέα 
ταξινόμηση για τη μέτρηση του αντικτύπου των δαπανών της Ένωσης ανά φύλο· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ταξινόμηση αυτή θα επικεντρωθεί σε μια ακριβή 
και ολοκληρωμένη παρουσίαση του αντικτύπου των προγραμμάτων στην ισότητα των 
φύλων· επιπλέον, ζητά να επεκταθεί η ταξινόμηση αυτή σε όλα τα προγράμματα του 
ΠΔΠ προκειμένου να καταδειχθούν τα αποτελέσματα για τον προϋπολογισμό του 2023· 
τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
ανά φύλο·

 
8. επαναβεβαιώνει ότι οι εθνικές, περιφερειακές, τοπικές και λοιπές αρχές πρέπει να 

συνεργάζονται και να αναπτύσσουν διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
των πανεπιστημίων και των κέντρων καινοτομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της πολιτικής συνοχής· επιπλέον, επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης της 
διοικητικής ικανότητας και των ικανοτήτων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών 
αρχών, που αποτελούν βασικά στοιχεία για τον ορθό σχεδιασμό και την υλοποίηση 
πρωτοβουλιών και έργων επιτόπου·

9. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους στόχους 
της, έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε 
διάφορες κρίσεις, όπως ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και οι 
επιπτώσεις του στον ενεργειακό εφοδιασμό, το υψηλό κόστος διαβίωσης, ο 
πληθωρισμός, και η φροντίδα των προσφύγων και των εκτοπισθέντων· σημειώνει 
ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο ο πληθωρισμός και το αυξανόμενο κόστος των 
υλικών παρεμπόδισαν την επιτόπια υλοποίηση των έργων της πολιτικής συνοχής και 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης προτάσεων για τον μετριασμό 
τυχόν εμποδίων ή καθυστερήσεων·

10. τονίζει την υφιστάμενη σύνδεση μεταξύ του σεβασμού στο κράτος δικαίου και της 
αποδοτικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή τις αρχές της οικονομίας, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πόροι της Ένωσης 
χρησιμοποιούνται με διαφανή, δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο.

Με εκτίμηση,
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Younous OMARJEE


