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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι σοβαρές επιπτώσεις που υφίσταται η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να προκαλέσουν
μεταξύ άλλων μείωση του μεσοπρόθεσμου δυνητικού ποσοστού ανάπτυξης και σημαντική 
επιβράδυνση της πραγματικής ανάπτυξης το 2009 και το 2010. Αυτές οι δυσοίωνες 
οικονομικές προοπτικές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά 
των κρατών μελών. Επιπλέον, ενδέχεται να διαταραχθούν σοβαρά οι βασικοί όροι εφαρμογής 
της πολιτικής συνοχής που προβλέπουν εθνική συγχρηματοδότηση σε συνδυασμό με την 
κινητοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προσαρμοστούν ορισμένες ισχύουσες επί του παρόντος 
κανονιστικές διατάξεις ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των επενδυτικών έργων και η 
δέσμευση κοινοτικών πιστώσεων προς όφελος των κρατών μελών και των περιφερειών της 
ΕΕ. 

Μεταξύ των διατάξεων αυτών συγκαταλέγονται οι διατάξεις περί προχρηματοδότησης, οι 
διατάξεις που αφορούν πιο συγκεκριμένα τη δήλωση δαπανών και οι διατάξεις που άπτονται 
της επιλεξιμότητας δαπανών και εκείνες που αφορούν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Η πρόταση της Επιτροπής έχει στόχο να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένης, εάν 
χρειαστεί, της τροποποίησης αλλά και της απλούστευσης των προγραμμάτων προκειμένου να 
τα προσαρμόσουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις νέες ανάγκες. 

Στόχος των τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής που προτείνει η Επιτροπή είναι η αντιστάθμιση των 
αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να επιταχυνθεί βραχυπρόθεσμα η 
απορρόφηση των κονδυλίων των Ταμείων προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, ιδίως 
μέσω της ενισχυμένης στήριξης των ΜΜΕ.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

– συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 44 σχετικά με τα μέσα
χρηματοοικονομικής τεχνικής των μέτρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη στήριξη των κρατών 
μελών στην προετοιμασία και στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

– τροποποίηση του άρθρου 56 σχετικά με την επιλεξιμότητα δαπανών προκειμένου να 
διευκρινιστεί η δυνατότητα πληρωμής των πάγιων εξόδων βάσει κατ’ αποκοπή 
συντελεστών, και η δυνατότητα συμπερίληψης των συνεισφορών σε είδος στις 
επιλέξιμες δαπάνες για τη δημιουργία των Ταμείων και τη συνεισφορά σε αυτά·

– τροποποίηση των συναφών με τη δήλωση δαπανών διατάξεων: (i) για τα μεγάλα έργα, 
καταργείται η απαγόρευση της προσθήκης στις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών πριν 
από την έγκριση του μεγάλου έργου από την Επιτροπή των πραγματοποιηθεισών στο 
πλαίσιο των μεγάλων έργων δαπανών, και (ii) για τις κρατικές ενισχύσεις υπό την 
έννοια του άρθρου 87 της συνθήκης, καταργείται το όριο του 35% της προκαταβολής 
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που μπορεί να καταβληθεί στους δικαιούχους από τον φορέα χορήγησης των 
ενισχύσεων, καθιστώντας έτσι εφικτή την καταβολή έως και του 100% του ποσού· οι 
άλλες προϋποθέσεις παραμένουν ως έχουν·

– αύξηση της τρίτης δόσης της προχρηματοδότησης (2009) κατά 2% για τα διαρθρωτικά 
ταμεία: αφορά τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η 
Μαΐου 2004 ή αργότερα· θέσπιση τρίτης δόσης (2009) ύψους 2,5% για τα διαρθρωτικά 
ταμεία: αφορά τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη 
σύνθεσή της πριν από την 1η Μαΐου 2004· όσον αφορά τον στόχο της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, εάν στο πρόγραμμα συμμετέχει ένα τουλάχιστον κράτος μέλος 
που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα, χορηγείται 
επιπλέον ποσοστό 2% το 2009.

******

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο να παράσχει τη 
σύμφωνη γνώμη του.
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