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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. επισημαίνει ότι, στις 5 Ιουλίου 2007, οι υποχρεώσεις που απέμεναν προς εκκαθάριση από 
την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού ανέρχονταν σε 92.693 εκατ. ευρώ και ότι το 
μεγαλύτερο μέρος (περισσότερα από 65 εκατ. ευρώ) αφορούσε έργα του στόχου 1 
(ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των πιστώσεων υποχρεώσεων)·

2. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής (ΕΤΠΑ, Ταμείο συνοχής και ΕΚΤ) αντιπροσωπεύει 
πλέον το 36% του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, ήτοι ποσό 347 δισ. ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές·

3. υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των πληρωμών των
εγγεγραμμένων πολιτικών στον τομέα 1B (Συνοχή) , μολονότι πρόκειται για πολιτική 
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις προηγουμένων οικονομικών ετών 
που απομένουν προς εκκαθάριση βρίσκονται σε ανησυχητικό επίπεδο και αντιστοιχούν σε 
3 έτη υποχρεώσεων, ενώ τα 2 έτη φαίνεται να αποτελούν το σύνηθες αποδεκτό όριο και 
εκτιμά ότι καλό θα είναι να εξαλειφθεί η τάση αυτή ενόψει της αναθεώρησης του 
δημοσιονομικού πλαισίου·

5. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 
2006 (κεφάλαιο 6, σημείο 6.39), διατυπώνει πολλές αρνητικές παρατηρήσεις για την 
εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως όσον αφορά το σημαντικό ποσοστό 
σφαλμάτων που αφορούν τουλάχιστον το 12% των χορηγηθεισών συγχρηματοδοτήσεων·

6. καταδικάζει τη σημαντική καθυστέρηση που σημείωσαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
στην επαλήθευση των ΕΣΠΑ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) όσον αφορά το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· 
εκτιμά ότι η καθυστέρηση δεν πρέπει να προκαλέσει απώλειες κονδυλίων για τα κράτη 
μέλη και παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη κάθε 
αναγκαία βοήθεια· τονίζει ότι η ουσιαστική εκτέλεση του τομέα 1B στα τέλη Σεπτεμβρίου 
2007 αντιπροσώπευε ποσοστό 37% των ποσών που έχουν εγγραφεί ως πιστώσεις 
υποχρεώσεων και 59% των ποσών που έχουν εγγραφεί ως πιστώσεις πληρωμών·

7. επισημαίνει ότι η τήρηση του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης έχει ουσιαστική 
σημασία προκειμένου να υποστηριχθεί η ταχεία χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων 
από τις αρχές διαχείρισης· επιμένει ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η αρχή του κανόνα N+2 
(και N+3 στα νέα κράτη μέλη κατά τα τρία πρώτα έτη του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-
2013)·

8. υπενθυμίζει ότι οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην εκτέλεση της διαρθρωτικής 
πολιτικής οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε υπερβολικά αυστηρές διαδικασίες και ότι θα 
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πρέπει, κατά συνέπεια, να μελετηθεί η απλούστευση των διαδικασιών αυτών και ο σαφής 
επιμερισμός των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών· 

9. επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των κονδυλίων και 
υπενθυμίζει ότι η ΔΔ της 17ης Μαΐου 2006 περιλαμβάνει σχετική δήλωση και ότι καλό θα 
είναι να ενσωματωθεί κατάλληλη εθνική δήλωση πολιτικού περιεχομένου που θα αφορά 
τα κοινοτικά κονδύλια επιμερισμένης διαχείρισης·

10.ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν το συντομότερο τα 
τελευταία επιχειρησιακά προγράμματα που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί·

11.ζητεί από την Επιτροπή να θέσει επειγόντως σε εφαρμογή το νέο προγραμματισμό 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της 
αποδοτικότητας των επενδύσεων και της ουσιαστικής ικανότητας απορρόφησης των 
κρατών μελών· υπογραμμίζει επίσης το σημαντικό ρόλο των κρατών μελών και των αρχών 
διαχείρισης στην έγκαιρη και νομότυπη υποβολή των αιτήσεων πληρωμών·

12.υπενθυμίζει την κοινή δέσμευση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον 
έλεγχο της διαδικασίας έγκρισης των ΕΠ και των έργων και καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την παροχή εργαλείων εποπτείας στο πλαίσιο της διαδικασίας του 
προϋπολογισμού, όπως ζητείται στην κοινή δήλωση της 13ης Ιουλίου 2007·

13.εκτιμά ότι, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί 
δείκτες επιδόσεων, κοινοί στο σύνολο των κρατών μελών και υπενθυμίζει ότι οι αποδοχές 
των εργαζομένων, ο δείκτης της φτώχειας, η ποιότητα ζωής, η ανταγωνιστικότητα, το 
προσδόκιμο επιβίωσης και οι διακυμάνσεις του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς 
και το επίπεδο των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στις περιφέρειες θα μπορούσαν να 
ληφθούν υπόψη ως ποιοτικοί δείκτες· ζητεί τα κράτη και οι περιφέρειες που λαμβάνουν 
ευρωπαϊκά κονδύλια να κάνουν με σαφέστερο τρόπο γνωστό το ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκειμένου να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει 
σημαντικά στην ανάπτυξη των περιοχών τους και τη συνοχή·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει, στις προσεχείς εκθέσεις της, σε ποιο βαθμό τα 
διάφορα μέσα και πολιτικές, περιλαμβανομένης της πολιτικής για τη συνοχή, έχουν 
συμβάλει στην επίτευξη προόδου στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής· θα 
πρέπει να αναλυθούν τα επιτεύγματα και τα προβλήματα σε όλους τους σημαντικούς 
τομείς, ιδίως δε στον τομέα της στρατηγικής της Λισαβόνας.
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