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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. Σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν όψει των μελλοντικών διευρύνσεων, πρέπει να 
αντιμετωπίσει τρεις μείζονες προκλήσεις της πολιτικής για τη συνοχή, δηλαδή την 
επιδείνωση των ανισοτήτων σ' ό,τι αφορά την ανάπτυξη, τη μετατόπιση του κέντρου 
βάρους της πολιτικής για τη συνοχή προς ανατολάς και τις ανισότητες που εξακολουθούν 
να υπάρχουν εντός της Ευρώπης των Δεκαπέντε·

2. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, προέβλεπε για 
τις δράσεις υπέρ της περιφερειακής πολιτικής στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία 
προϋπολογισμό 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (εκ των οποίων 11,858 δισεκατομμύρια για 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 4,643 για το Ταμείο Συνοχής) για την περίοδο 2010-20131·

3. εκτιμά ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει, προτού μεν να αρχίζουν 
διαπραγματεύσεις με υποψήφια χώρα, να παρουσιάζουν προκαταρκτικά δημοσιονομικά 
σενάρια σχετικά με την πολιτική για τη συνοχή, κατά τη διάρκεια δε των 
διαπραγματεύσεων αυτών λεπτομερή δημοσιονομικά σενάρια·

4. υπογραμμίζει τη σημασία μιας αυστηρότατης προσέγγισης υπό την έννοια της ποσοτικής 
και ποιοτικής αξιολόγησης της χρήσης των Διαρθρωτικών Ταμείων που προϋποθέτει 
σθεναρή διαχείριση και τον δέοντα έλεγχο για τη βελτιστοποίηση της σχέσης 
κόστους/ωφελείας των δαπανών της Ένωσης για τον τομέα της συνοχής, προς όφελος των 
ευρωπαίων πολιτών·

5. τονίζει τη σημασία των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και των εκθέσεων 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής ως μέσων που συμβάλλουν στην αξιολόγηση της καλής 
διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων και προτίθεται να λάβει, αν χρειαστεί, τα 
απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

6. εκτιμά ότι, δεδομένης της υφισταμένης κατάστασης του συστήματος πόρων της ΕΕ, είναι 
δύσκολο να χρηματοδοτηθεί οποιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση χωρίς να τεθεί σε 
κίνδυνο η αποτελεσματικότητα των σημερινών πολιτικών συνοχής·

7. τονίζει ότι η ενδιάμεση επαναδιαπραγμάτευση θα πρέπει να λάβει υπόψη την προοπτική 
ενδεχόμενων νέων διευρύνσεων και να υπολογίσει τον οικονομικό και δημοσιονομικό
τους αντίκτυπο·                        

  
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δελτίο αριθ. 43 ΑΝΑΘ. σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013.



PE 382.429v02-00 4/4 AD\649837EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Οι επιπτώσεις των μελλοντικών διευρύνσεων στην 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη συνοχή

Αριθμός διαδικασίας 2006/2107(INI)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας REGI
Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
BUDG
18.5.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία 
αναγγελίας στην ολομέλεια
Συντάκτρια γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού
Nathalie Griesbeck
20.9.2004

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που 
αντικαταστάθηκε/καν
Εξέταση στην επιτροπή 25.1.2007
Ημερομηνία έγκρισης 25.1.2007
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:

–:
0:

28
0
1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, 
Salvador Garriga Polledo, Monica Maria Iacob-Ridzi, Janusz
Lewandowski, Mario Mauro, Nina Škottová, László Surján, Herbert
Bösch, Brigitte Douay, Neena Gill, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, 
Vladimír Maňka, Dan Mihalache, Gianni Pittella, Yannick
Vaugrenard, Ralf Walter, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Anne
E. Jensen, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Wiesław Stefan Kuc, 
Wojciech Roszkowski, Gérard Onesta.

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά 
την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig, Hans-Peter Martin.

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρών(όντες) κατά την τελική 
ψηφοφορία 
Παρατηρήσεις (πληροφορίες που 
διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)


