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Μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 

απορρόφηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής: άντληση διδαγμάτων 

για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της ΕΕ (2010/2305(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα 

άρθρα 174 έως 178, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2011: «Συμβολή της 

περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 

2020» (COM(2011)0017), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τη συμβολή της 

περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» (SEC(2011)0092), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο 

«Πολιτική συνοχής: Απόκριση στην οικονομική κρίση, μια ανασκόπηση της εφαρμογής 

των μέτρων πολιτικής συνοχής που λήφθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για 

την Ανάκαμψη της Οικονομίας» (SEC(2010)1291), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010: «Πολιτική για τη 

συνοχή: στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-

2013» (COM(2010)0110), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010 με τίτλο 

«Συνοδευτικό έγγραφο στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2010: 

Πολιτική συνοχής: Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των 

προγραμμάτων 2007-2013» (SEC(2010)0360), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020), 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 539/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 

Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και σχετικά 

με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά την 

                                                 
1  ΕΕ L 158 της 24.6.2010, σ. 1. 



επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωριοποιημένων κοινοτήτων1, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά 

την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη 

ενέργεια στη στέγαση2, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 284/2009 του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 

2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με συγκεκριμένες 

διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση3, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 85/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 

2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με συγκεκριμένες 

διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση4, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 

2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής5, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/19996, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/19997, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 

2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 

Συνοχής, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης8, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 

σχετικά με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή9, 
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7  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1. 
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική έκθεση του 

2010 εκ μέρους της Επιτροπής για την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής για τη 

συνοχή που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στις 14 Ιουνίου 2010, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 

14ης Ιουλίου 2010: «Πώς θα προωθηθούν αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις κατά τη 

διαχείριση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, βάσει των ορθών πρακτικών της 

περιόδου 2007-2013» (ECO/258), 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών για την «Πολιτική συνοχής: 

στρατηγική έκθεση του 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013», 

στις 1-2 Δεκεμβρίου 2010 (CdR 159/2010), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2011, σχετικά με την Έκθεση του 2010 

για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την επίτευξη 

πραγματικής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής εντός της ΕΕ - ένας εκ των 

ων ουκ άνευ όρος για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του 

κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: αποτελέσματα των 

διαπραγματεύσεων για τις εθνικές στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά 

προγράμματα3, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0287/2011), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα απορρόφησης είναι ο βαθμός στον οποίο μπορούν 

ένα κράτος μέλος και οι περιφέρειές του να αξιοποιούν αποτελεσματικά και αποδοτικά 

τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του 

Ταμείου Συνοχής, και ότι η ικανότητα αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να συμβάλλουν 

οι πόροι που διατίθενται μέσω των ταμείων της ΕΕ στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της Ένωσης είναι καθοριστικής 

σπουδαιότητας για την προώθηση της αρμονικής ανάπτυξης της Ένωσης και ότι, παρά 

την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη 

μεταξύ των διαφορών περιφερειών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις 

στο επίπεδο της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής τους ανάπτυξης, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες και οι μικροπεριφέρειες δεν 

διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ούτε τη διοικητική 

υποστήριξη για την κατάλληλη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ στους οποίους έχουν 

πρόσβαση, 
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συνιστά μέσο ζωτικής σημασίας 

για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, που επιτρέπει στην ΕΕ να 

λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προώθηση της 

πραγματικής σύγκλισης και την τόνωση της ανάπτυξης, της ποιοτικής απασχόλησης και 

της κοινωνικής προόδου, ενώ ευνοεί επίσης τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο αλλά 

μεταβλητή, που διαφέρει σε μεγάλο βαθμό τόσο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών 

όσο και στην επικράτεια καθενός, και ότι, για το λόγο αυτό, απαιτούνται εξειδικευμένες 

λύσεις για την αύξηση αυτής της ικανότητας, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια για την απορρόφηση κατά το δυνατόν 

μεγαλύτερης χρηματοδοτικής στήριξης προϋποθέτει συνεχή προσπάθεια από τα κράτη 

μέλη και τις διοικητικές αρχές, συμμετοχή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου 

διοίκησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, καθώς επίσης κατάλληλη ικανότητα σε 

θεσμικό επίπεδο και αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοικητική ικανότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον σχεδιασμό και 

την εκτέλεση των έργων, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ικανότητα 

απορρόφησης και πρέπει να ενισχυθεί, με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη που 

υπολείπονται και επιτυγχάνουν χαμηλά ποσοστά απορρόφησης, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 

ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι από τη φύση τους περίπλοκοι, γεγονός που 

δυσχεραίνει τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και την τήρησή τους, ενώ ενδέχεται να 

προκαλέσει και σφάλματα, με αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογα μεγάλος χρόνος για 

τις προσπάθειες των κρατών μελών να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα σφάλματα αυτά, 

κατά συνέπεια δε οι ανωτέρω κανόνες πρέπει να παραμένουν αμετάβλητοι στο χρόνο 

ώστε να προωθείται η καλύτερη αφομοίωσή τους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι θα 

πρέπει να ενθαρρύνεται κάθε μορφή απλούστευσης που θα ευνοεί την εφαρμογή των 

χρηματοπιστωτικών μέσων,  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη μείωση του αριθμού των σφαλμάτων και των 

καταχρήσεων σε σχέση με τη διαρθρωτική χρηματοδότηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εντείνουν τα μέτρα για τον περιορισμό της αθέμιτης χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων 

και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ, ιδίως κατά την 

τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όσον 

αφορά την απορρόφηση, λόγω της σημαντικής αύξησης του ύψους των διατιθέμενων 

πόρων σε σύγκριση με τους προενταξιακούς χρηματοδοτικούς πόρους, και τις ελλείψεις 

των διοικητικών δομών για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 

σχεδίων, 

ΙΑ. επισημαίνει ότι η έλλειψη ορατότητας όσον αφορά τα επίπεδα απορρόφησης 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κονδυλίων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 

την ικανότητα απορρόφησης, και ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης, 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) παρέχει ζωτικής 

σημασίας στήριξη στην πολιτική για την αγορά εργασίας και διαδραματίζει σημαντικό 



ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, και πρέπει, συνεπώς, να ενισχυθεί 

σημαντικά η χρηματοδότησή του· 

1. επισημαίνει, παρά τα προαναφερθέντα προβλήματα, τις προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί με στόχο την επιτάχυνση των ικανοτήτων απορρόφησης και την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού για την πολιτική της συνοχής κατά το 2010, και αναγνωρίζει τον 

θετικό αντίκτυπο των παρεμβάσεων που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής από το 

ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας στην επίσπευση της εφαρμογής 

προγραμμάτων και στην ταχύτερη χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων σε δικαιούχους· 

ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις παρεμβάσεις αυτές κατά την περίοδο 2014-

2020· 

2. τονίζει ότι τα προβλήματα απορρόφησης οφείλονται στους ακόλουθους βασικούς 

παράγοντες: 

– προβλήματα ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης όσον αφορά το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, κατά γενικό 

κανόνα στην έναρξη της περιόδου προγραμματισμού· 

– παγκόσμια οικονομική ύφεση, που έχει άμεσο αντίκτυπο στη μορφή των μέτρων 

δημοσιονομικής λιτότητας τα οποία εφαρμόζονται στους κρατικούς 

προϋπολογισμούς και προκαλούν δυσκολίες στην εξεύρεση εσωτερικής 

χρηματοδότησης·  

– ανεπαρκείς πόροι για τη συγχρηματοδότηση έργων· 

– καθυστερήσεις κατά τον καθορισμό και τη θέσπιση διατάξεων σε επίπεδο ΕΕ και 

εθνικό επίπεδο ή συναφών κατευθυντηρίων γραμμών, και ελλιπείς ή ασαφείς 

διατάξεις· 

– καθυστερήσεις στη μετάφραση τεχνικών σημειωμάτων προσανατολισμού και στην 

παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους της Επιτροπής, καθώς και έλλειψη συνοχής στις 

κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής· 

– υπερβολικά περίπλοκες και αυστηρές εθνικές διαδικασίες, και συχνές 

τροποποιήσεις τους· 

– ανάγκη για τη δημιουργία νέων θεσμικών φορέων για την εκτέλεση των 

προγραμμάτων, που μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη και τη λειτουργία τους· 

– ανεπαρκής διάκριση μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, προβλήματα ιεραρχίας 

μεταξύ των θεσμικών οργάνων και εσωτερικές δυσχέρειες ως προς την κατανομή 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων· 

– ανεπαρκής συμμετοχή του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου στην 

κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων· 

– αριθμητικά περιορισμένο προσωπικό, με ανεπαρκή κατάρτιση, σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, και προβλήματα σε σχέση με τη διατήρηση του 

προσωπικού· 

– προβλήματα ως προς την κατάρτιση συστημάτων πληροφορικής· 



– δυσαναλογία μεταξύ επιπέδου ελέγχου και κλίμακας του έργου· 

– ανεπαρκής αρχική προετοιμασία για την εκτέλεση έργων, και έλλειψη αλληλουχίας 

εκτέλεσης· 

– αλλαγές στις επενδυτικές προτεραιότητες για πολιτικούς λόγους· 

3. πιστεύει ότι πολλά από τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί θα μπορούσαν να επιλυθούν 

με τη συμμετοχή, από το στάδιο προγραμματισμού, όλων των ενδιαφερομένων εταίρων 

σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κατά τρόπο ώστε οι προτάσεις των 

μελλοντικών εγγράφων πλαισίων και επιχειρησιακών προγραμμάτων να ανταποκρίνονται 

όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες τους, ώστε να καταστεί με τον τρόπο αυτό 

δυνατή η μεγαλύτερη και σαφέστερη συμβολή στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων· 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να απλουστευθούν και να γίνουν ελαστικότερες οι διατάξεις 

και οι διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 

διευκολύνεται η πρόσβαση των οργανωτών των σχεδίων στα ευρωπαϊκά ταμεία και να 

προωθείται η χρηστή διαχείριση των ταμείων αυτών από τις διοικητικές υπηρεσίες, χωρίς 

αυτό να προκαλεί σοβαρά προβλήματα για τους δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 

θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης, σε 

μεγαλύτερη απόδοση, και διαφάνεια σε λιγότερα σφάλματα εκτέλεσης και σε μικρότερες 

περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 

απλούστευσης και της σταθερότητας των διατάξεων, των διαδικασιών και των ελέγχων· 

επισημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, η παροχή επαρκών πληροφοριών στους υποψήφιους 

και στους δικαιούχους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη εκτέλεση· 

5. υπογραμμίζει ότι η αύξηση των ποσοστών απορρόφησης μπορεί να οδηγήσει σε 

ουσιαστικά αποτελέσματα μόνον εφόσον τηρείται το ρυθμιστικό πλαίσιο της 

Κοινότητας· 

6. υποστηρίζει την άποψη ότι, με την επιφύλαξη της σπουδαιότητας που πρέπει πάντοτε να 

αποδίδεται στον έλεγχο των εισροών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που 

αφορούν την επίτευξη των αποτελεσμάτων και των στόχων· πιστεύει ότι, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις για τα συστήματα εκτέλεσης, ελέγχου και πληρωμής, πρέπει να 

εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των κανόνων και διαδικασιών που 

απαιτούνται για τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών της ΕΕ, 

αφενός, και του εντονότερου προσανατολισμού της πολιτικής για την συνοχή στις 

επιδόσεις και την οικονομική απόδοση, αφετέρου· 

7. ζητεί τον εξορθολογισμό του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της 

αξιολόγησης της πολιτικής συνοχής, με στόχο τη βελτίωση του συμβουλευτικού ρόλου 

της Επιτροπής και τη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τον έλεγχο 

προόδου και τον λογιστικό έλεγχο· 

8. πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην επιβολή κυρώσεων για 

κρούσματα απάτης από ό,τι για τυπικές παρατυπίες· ζητεί μια πιο ευέλικτη και 

διαφοροποιημένη προσέγγιση, ανάλογα με τη σοβαρότητα της εντοπιζόμενης 

παρατυπίας· 

9. τονίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να ενισχυθεί η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας 

ώστε ο έλεγχος των διαδικασιών να είναι ανάλογος προς την κλίμακα του έργου, με την 



απλούστευση των απαιτήσεων παροχής στοιχείων και παρακολούθησης κατά την 

εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων μικρής κλίμακας· τονίζει, ωστόσο, ότι οι 

απλουστευμένοι κανόνες δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να θίγουν τη διαφάνεια και την 

υπευθυνότητα· ζητεί την ενίσχυση και τη βελτίωση του συντονισμού των 

δραστηριοτήτων ελέγχου, προκειμένου να εξαλειφθούν οι περιττοί έλεγχοι στα κράτη 

μέλη τα οποία διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαχείρισης κονδυλίων, και την υιοθέτηση 

της αρχής του ενιαίου ελέγχου κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, η οποία θα 

πρέπει, όπως και το «συμβόλαιο εμπιστοσύνης», να εφαρμόζεται όσο το δυνατόν 

συχνότερα· 

10. τονίζει την πρωταρχική σπουδαιότητα της έγκαιρης έγκρισης του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου και της θέσπισης σαφών και τελικών διατάξεων και 

κατευθυντηρίων γραμμών για τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφεύγονται οι αρχικές 

δυσκολίες και καθυστερήσεις που σχετίζονται με την κατάρτιση των εθνικών κανόνων 

και την ικανοποίηση των προϋποθέσεων κατά την έναρξη της προσεχούς περιόδου 

προγραμματισμού από τα κράτη μέλη· κρίνει απαραίτητο να παρέχει η Επιτροπή τεχνική 

στήριξη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι επίσης κατανοητές σε επίπεδο κρατών 

μελών· υπογραμμίζει ότι η διάρκεια του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου (ΠΔΠ) 

συνιστά καίριο ζήτημα για την πολιτική συνοχής και για την ικανότητα απορρόφησης, 

δεδομένου ότι ένα υπερβολικά σύντομο ΠΔΠ δημιουργεί εμπόδια στα σχέδια που είναι 

μεγαλύτερης διάρκειας και έχουν ταυτόχρονα ουσιαστική σημασία από αναπτυξιακή 

άποψη· 

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν ταχύτερα στο εθνικό τους δίκαιο την κοινοτική 

νομοθεσία· υπογραμμίζει τη σημασία της κινητοποίησης επαρκούς καταρτισμένου 

προσωπικού για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων επί τόπου· 

12. υπογραμμίζει τα οφέλη και την ανάγκη για μεγαλύτερη συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των ταμείων κοινής διαχείρισης (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 

Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΠΕ, και ΕΑΤ) και του ΕΤΑ, στην περίπτωση ορισμένων 

ευρωπαϊκών περιφερειών που γειτονεύουν με χώρες ΑΚΕ· υποστηρίζει την άποψη ότι 

πρέπει να ενθαρρυνθεί η ευελιξία μεταξύ των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των ενσωματωμένων σχεδίων λαμβανομένης υπόψη της 

ιδιαιτερότητας και των στόχων κάθε ταμείου· τονίζει ότι η εναρμόνιση των κανόνων και 

των διαδικασιών θα οδηγούσε σε απλουστευμένα συστήματα εκτέλεσης και θα 

ενθάρρυνε τη συμμετοχή δυνητικών δικαιούχων σε προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες της 

πολλαπλής χρηματοδότησης, που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως· 

13. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποδοτικότερη 

αξιοποίηση του ΕΚΤ σήμερα, να αποκριθούν στις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της 

οικονομικής ύφεσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα κράτη μέλη, και να εξασφαλίσουν 

ότι το μελλοντικό ΕΚΤ θα συμβάλλει ουσιαστικά και συγκεκριμένα στην υλοποίηση της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020 στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής 

ως μέσο προοριζόμενο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου με προβολή, 

διαφάνεια, ευελιξία, απλότητα και ευχρηστία, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις 

ανάγκες των κρατών μελών και των περιφερειών· 

14. υπογραμμίζει ότι απαιτείται να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε περιορισμένο αριθμό 

προτεραιοτήτων –από τις οποίες οι πιο επιτακτικές συνίστανται στη μείωση των 



πρωτόγνωρων επιπέδων ανεργίας στην εσωτερική αγορά, ιδιαίτερα με τη δημιουργία 

απασχόλησης για νέους και γυναίκες- προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή σχεδίων ενωσιακής κλίμακας και να μεγιστοποιηθούν ο 

αντίκτυπος και η αξιοποίηση του ΕΚΤ, έτσι ώστε να υποστηριχτεί η στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», τονίζει δε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες στα 

διάφορα κράτη μέλη, όπως επίσης να ενισχυθεί η οικονομική αυτονομία του ΕΚΤ και να 

προωθηθεί η ευελιξία του προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις σε 

σχέση με την απασχόληση· 

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να διατηρήσουν εκτενή διάλογο με όλους 

τους ενδιαφερομένους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να 

εντοπίζονται καλύτερα οι ανάγκες της αγοράς, να βελτιωθούν οι δυνατότητες 

απασχόλησης των κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων και, παράλληλα, να λαμβάνονται 

επαρκώς υπόψη οι περιφερειακές και τοπικές ανάγκες όσον αφορά τη διαμόρφωση των 

στόχων πολιτικής σε σχέση με την πολιτική συνοχής, και να διασφαλίζεται η 

ενσωμάτωσή τους στους στόχους του ΕΚΤ· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

κατάρτιση και στην εκπαίδευση των ατόμων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας 

χαμηλής ειδίκευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα αυτής της ομάδας· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενημέρωση για το ΕΚΤ και τις δυνατότητες 

πρόσβασης σ’ αυτό, και να αναβαθμίσουν την ικανότητα κατάρτισης σχεδίων 

προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία νέων αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και στη 

βελτίωση της κοινωνικής ένταξης· 

17. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην 

ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα τοπικά και περιφερειακά έργα ανάπτυξης, 

ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών από τη βάση για το ΕΚΤ και 

καθιστώντας δυνατό τον συνδυασμό διαφόρων πηγών χρηματοδότησης: επιχειρησιακά 

προγράμματα, εθνικά προγράμματα και ιδιωτικοί πόροι σε επίπεδο επιμέρους έργων· 

18. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λόγω των χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών 

και των πολύπλοκων κανόνων, ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη μέλη, η εκτέλεση του ΕΚΤ 

είναι βραδύτερη από ό,τι προβλεπόταν, γεγονός που αποθαρρύνει πολλούς δυνητικούς 

δικαιούχους από το να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση· ζητεί να προσαρμοστούν 

οι στόχοι του ΕΚΤ στις πραγματικές απαιτήσεις μιας αγοράς εργασίας που χρειάζεται 

επενδύσεις για την αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης και για μέτρα 

προστασίας των βιοτεχνιών· 

19. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το επίπεδο συγχρηματοδότησης ώστε να 

ανταποκρίνεται περισσότερο στο επίπεδο ανάπτυξης, την ενωσιακή προστιθέμενη αξία, 

τους τύπους δράσης, τους δικαιούχους και την ικανότητά τους για απορρόφηση 

πιστώσεων, και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθεί επαρκές 

τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής, δεδομένου ότι η 

συνεισφορά σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο εμποδίζεται από τις εθνικές πολιτικές 

δημοσιονομικής λιτότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα μέρος των 

διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΚΤ δεν αξιοποιείται, και παράλληλα επισημαίνει ότι σε 

ορισμένα κράτη μέλη σημειώνεται σημαντική πρόοδος· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα 

κράτη μέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς μέσω των οποίων να βοηθούν τους μικρούς 

δικαιούχους (κατά κανόνα ΜΚΟ βάσης και ΜΜΕ) να προετοιμάζουν επιτυχείς αιτήσεις, 

και να τους καθοδηγούν στην περίοδο εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλίζεται 



μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας· 

20. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό, σύμφωνα με ακριβείς 

κανόνες, τη δυνατότητα πληρωμής προκαταβολών στους δικαιούχους του ΕΚΤ· 

21. τονίζει την ανάγκη για διαρκή, ισχυρή και αδιάλειπτη εστίαση στους καρπούς και τα 

αποτελέσματα των αναπτυξιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ, με τη 

βελτίωση της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και των συστημάτων δεικτών σε 

κοινοτικό, σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά όχι μόνο τα 

επίπεδα δαπανών αλλά και την ποιότητα των πολιτικών που ακολουθούνται· καλεί την 

Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες αβεβαιότητας που επηρεάζουν τα 

μακροπρόθεσμα προγράμματα επαγγελματικής επανένταξης· 

22. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που μπορεί να έχουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις σε 

ορισμένα κράτη μέλη για την αύξηση του δυναμικού απορρόφησης, και συνεπώς την 

ανάγκη να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής και των 

ενδιαφερομένων κρατών μελών κατά τον καθορισμό της αναπτυξιακής και επενδυτικής 

σύμβασης εταιρικής σχέσης προκειμένου να έχει δεσμευτική ισχύ για τα κράτη μέλη· 

τονίζει ειδικότερα τη σπουδαιότητα της αποκέντρωσης και της ενδυνάμωσης των 

περιφερειακών και τοπικών αρχών· 

23. συντάσσεται με την άποψη ότι η ρυθμιστική διάρθρωση της πολιτικής συνοχής θα πρέπει 

να επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

προκειμένου να αντικατοπτρίζονται καλύτερα η φύση και η γεωγραφία των 

αναπτυξιακών διαδικασιών· προτείνει να προσφέρεται στα κράτη μέλη και στις 

περιφέρειες η απαιτούμενη ευελιξία για την επιλογή ορισμένων από τις δικές τους 

προτεραιότητες και τη διαμόρφωση κατάλληλων συνδυασμών πολιτικής· 

24. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην προετοιμασία των σχεδίων 

και να καταρτίζουν αλληλουχία εκτέλεσης σχεδίων προκειμένου να είναι δυνατή η 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου υπέρβασης του κόστους και να επιτυγχάνεται υψηλό 

ποσοστό απορρόφησης· 

25. επισημαίνει ότι η θεσμική ικανότητα του δημόσιου τομέα σε εθνικό, σε περιφερειακό και 

σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης η τεχνική και διοικητική ικανότητα των συμμετεχόντων 

δημόσιων φορέων και δικαιούχων έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχή ανάπτυξη, 

υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που απαιτούνται για την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

26. ζητεί από τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση, στην καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων, με την υποστήριξη της Επιτροπής και σε συντονισμό με τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, καταβάλλοντας περαιτέρω προσπάθειες για την προσέλκυση και τη 

διατήρηση ειδικευμένου προσωπικού για τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ, με την 

προώθηση υψηλού επιπέδου κατάρτισης για το προσωπικό αυτό, και με την αποφυγή της 

αντικατάστασής του εκτός αν είναι απολύτως αναγκαία και με αποκλειστικό γνώμονα τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και συνακόλουθα την αύξηση της ικανότητας 

απορρόφησης· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τις δυνατότητες να αξιοποιηθούν πόροι του 

ΕΚΤ και τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούν η εφαρμογή 

και παρακολούθηση των προγραμμάτων· τονίζει τη σπουδαιότητα σημείων ενιαίας 

εξυπηρέτησης που θα συνδράμουν τους εταίρους στο πρόγραμμα αυτό· ζητεί από τα 

κράτη μέλη να δημιουργήσουν «ευρωπαϊκές μονοαπευθυντικές θυρίδες» όσο το δυνατόν 



εγγύτερα στους πολίτες, προκειμένου να βοηθούν τόσο τις τοπικές αρχές όσο και τους 

πολίτες της ΕΕ στην υποβολή αιτήσεων για κονδύλια συνοχής· 

27. επισημαίνει ότι απαιτείται υψηλός βαθμός συνέχειας στα συστήματα και την ικανότητα 

διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να ενισχύονται η κτηθείσα πείρα και η γνώση στον 

τομέα της διαχείρισης, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα 

για την αποφυγή της εναλλαγής του διοικητικού προσωπικού που ασχολείται με τη 

διαχείριση των ταμείων· 

28. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη βοήθεια που παρέχει στα κράτη μέλη των οποίων τα 

ποσοστά απορρόφησης υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ, που αποδεικνύονται 

επομένως ανεπαρκή από πλευράς ικανότητας απορρόφησης· πιστεύει ότι μια τέτοιου 

είδους ενισχυμένη βοήθεια και στενή συνεργασία θα πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον 

έως ότου οι εν λόγω χώρες επιτύχουν επαρκές επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης για να 

επιτυγχάνουν αποτελέσματα χωρίς ειδική εξωτερική βοήθεια· 

29. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν φόρα ή δίκτυα ανταλλαγής μεταξύ των δομών 

εφαρμογής που διαθέτουν, με στόχο την εξέταση εμπειριών και δυσχερειών και την 

ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να βοηθούν τους 

δικαιούχους να ανταποκρίνονται σε πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις ελέγχου με την 

παροχή υποστήριξης, ιδίως προσφεύγοντας σε πιστώσεις τεχνικής βοήθειας για την 

κατάρτιση και στήριξη των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις να επωφεληθούν από τους πόρους αυτούς· προτείνει να χρησιμοποιείται 

για τέτοιου είδους δράσεις μέρος των ποσών που διατίθενται για τα επιχειρησιακά 

προγράμματα τεχνικής βοήθειας· ζητεί από τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να 

διοργανώνουν σεμινάρια για δυνητικούς δικαιούχους των ταμείων· 

30. επισημαίνει τη σπουδαιότητα των προγραμμάτων διαπεριφερειακής συνεργασίας και των 

προγραμμάτων, όπως το INTERACT και το URBACT, για τον εντοπισμό και τη διάδοση 

ορθών πρακτικών και για την κατάρτιση των πολιτικών και διοικητικών φορέων για τη 

βέλτιστη χρήση των πόρων· ζητεί να θεωρούνται επιλέξιμες για πιστώσεις που 

χορηγούνται στο πλαίσιο της «διαπεριφερειακής συνεργασίας» του Στόχου Εδαφικής 

Συνεργασίας οι δράσεις που αποβλέπουν στην προώθηση της χωροταξίας και την 

αποδοτική χρήση των πόρων· 

31. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει πρόγραμμα συνεργασίας σε όλη την επικράτεια της ΕΕ, 

βασισμένο στην πείρα από το πρόγραμμα αδελφοποιήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η 

συνεργασία μεταξύ των περιφερειών με υψηλό ποσοστό απορρόφησης και των 

περιφερειών με χαμηλό ποσοστό απορρόφησης, και να διευκολυνθεί η διάδοση 

βέλτιστων πρακτικών· 

32. προτείνει την καθιέρωση πλατφόρμας βασισμένης στο Διαδίκτυο, για δικαιούχους και 

τοπικούς και περιφερειακούς ενδιαφερομένους και κυβερνητικά θεσμικά όργανα, με 

σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών σχετικά με εμπόδια, 

προβλήματα και πιθανές λύσεις τους· 

33. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης εναρμονισμένων 

συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ 

των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών ζητεί, προς το σκοπό αυτό, 

την εφαρμογή ενιαίου λογισμικού για την παρακολούθηση του τρόπου χρησιμοποίησης 

των πόρων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας·  



34. ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα συστήματα πληροφοριών και 

επικοινωνιών για την ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με την 

ικανότητα απορρόφησης των κονδυλίων, και να υποβάλλει έκθεση, τουλάχιστον σε 

ετήσια βάση, με στοιχεία για την απορρόφηση των περιφερειακών και των διαρθρωτικών 

ταμείων σε κάθε περιφέρεια, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 

μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής·  

35. καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται ενεργά με την ΕΤΕπ, ιδίως κατά την ανάληψη 

κοινών πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης 

της πολιτικής για τη συνοχή και την ενίσχυση του αντίκτυπου των διαρθρωτικών 

ταμείων, εξασφαλίζοντας βοήθεια για τη στήριξη της χρηματοδότησης των ΜΜΕ· 

36. πιστεύει ότι οι «οι εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα» σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο που έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως και σύμφωνα με τη 

στρατηγική «ΕΕ 2020» θα συμβάλουν, λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας τους, στην 

αύξηση της ικανότητας απορρόφησης και στην επίλυση προβλημάτων σε σχέση με τη 

συγχρηματοδότηση· συνιστά στα κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν και να απλουστεύσουν 

την εθνική νομοθεσία τους, ώστε να διευκολύνουν τέτοιου είδους εταιρικές σχέσεις· 

τονίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ο δημοκρατικός έλεγχος εταιρικών σχέσεων 

δημοσίου - ιδιωτικού τομέα· 

37. ζητεί από την Επιτροπή να επαληθεύσει την ύπαρξη και να εξετάσει την 

αποτελεσματικότητα των νομικών βάσεων για την εκτέλεση έργων με σύμπραξη 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και, όπου είναι σκόπιμο, να εισηγηθεί στα κράτη μέλη που 

δεν έχουν λάβει σχετικά νομοθετικά μέτρα να καταρτίσουν και να τα εγκρίνουν το 

συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κινητοποίηση πόρων των 

διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για έργα με σύμπραξη δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, διαδικασίες για την 

αποτελεσματική εκτέλεση των έργων αυτών σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο·  

38. επισημαίνει υπογραμμίζει ότι οι περισσότερες ΜΜΕ, και ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις και 

οι μικροεπιχειρήσεις, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες που παρέχουν 

τα διαρθρωτικά ταμεία λόγω των σημερινών διοικητικών και χρηματοπιστωτικών 

περιορισμών, και ότι χρειάζονται στήριξη και συμβουλές από τις οργανώσεις 

εκπροσώπησής τους σε εδαφικό και εθνικό επίπεδο· πιστεύει ότι η απλούστευση των 

κανόνων και των διαδικασιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβασή τους 

στα διαρθρωτικά ταμεία· ζητεί να εφαρμόζονται σε κάθε επίπεδο διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων για τον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων και τον σχεδιασμό των 

διαδικασιών διαχείρισης, λογιστικού και απλού ελέγχου, η «Small Business Act» και οι 

αρχές «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και «μόνο μια φορά», όπως επίσης η 

αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη απορρόφηση των 

πόρων· 

39. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι εταίροι υπό την έννοια του άρθρου 11 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου για την ικανότητα απορρόφησης 

κονδυλίων· καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν πλήρως και να υποστηρίζουν τους 

πολίτες, τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, τους συλλογικούς φορείς και τις 

μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς επίσης τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σχετικά 

με δυνατότητες χρηματοδότησης, την επιλεξιμότητα της συγχρηματοδότησης από τα 

διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, τους κανόνες χρηματοδότησης, τις διατάξεις 



επιστροφής των δαπανών καθώς και για δυνατότητες πρόσβασης σε διαδικασίες 

υποβολής προσφορών, και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων χρηματοδότησης 

40. τονίζει το θετικό αντίκτυπο της χρησιμοποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχει 

η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως είναι το Jessica, για τη διεύρυνση των 

χρηματοοικονομικών πόρων χωρίς αύξηση της άμεσης δημόσιας χρηματοδότησης· 

41. επαναλαμβάνει ότι οι μηχανισμοί της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η αρχή της 

εταιρικής σχέσης συνιστούν καίρια στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων και για τη δυνατότητα υψηλής απορρόφησης· ζητεί από 

τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της 

θεσμικής τους αυτονομίας, να ενισχύουν με συνέπεια την αρχή της εταιρικής σχέσης και 

της διαφάνειας κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, και να εξασφαλίζουν για τον σκοπό αυτό δεσμευτικά, συνεκτικά και σε 

μόνιμη βάση τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών εθνικών επιπέδων 

διακυβέρνησης από την αρχή σε όλα τα στάδια της κατάρτισης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, όπως επίσης στα στάδια της εφαρμογής και της αξιολόγησής τους· 

42. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικότερα σε ανοικτό διάλογο τα μέτρα που 

προβλέπονται για την επίσπευση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών 

ταμείων και του Ταμείου Συνοχής· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να κληθεί η Επιτροπή των 

Περιφερειών να υποβάλλει ετήσια γνωμοδότηση σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης 

σε όλα τα κράτη μέλη· 

43. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στο πλαίσιο της στήριξης της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» σε όλα τα κράτη μέλη η πολιτική συνοχής θα μειώνει τις ανισότητες 

μεταξύ των περιφερειών και μικρο-περιφερειών, θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών και θα προάγει την αρμονική ανάπτυξη στην 

ΕΕ, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή πρόσθετων ειδικών μηχανισμών και μέτρων σε 

περιοχές που εξακολουθούν να υπολείπονται των ευρωπαϊκών προτύπων· 

44. αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη. 

 

 


