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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 σχετικά με 
ορισμένες διατάξεις περί δημοσιονομικής διαχείρισης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Τα 
προτεινόμενα στο πλαίσιο της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης μέτρα αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της μέσω 
της ταχύτερης αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση 
στην ανάπτυξη και στην απασχόληση μέσω της πολιτικής συνοχής.

Η πρόταση συνίσταται κυρίως στις εξής τροποποιήσεις:  

 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, αφενός 
να διευκρινιστεί η δυνατότητα πληρωμής των πάγιων εξόδων βάσει κατ’ αποκοπή 
συντελεστών, και αφετέρου να επιτραπεί η δυνατότητα συμπερίληψης των συνεισφορών 
σε είδος στις επιλέξιμες δαπάνες·  η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να εφαρμοστεί 
αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2006·

 Τροποποίηση των διατάξεων των συναφών με τη δήλωση δαπανών:

- (i) προσθήκη, αφενός, των πραγματοποιηθεισών στο πλαίσιο των μεγάλων έργων 
δαπανών στις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών πριν από την έγκριση του μεγάλου έργου 
από την Επιτροπή,

- (ii) αύξηση, αφετέρου και όσον φορά τις κρατικές ενισχύσεις υπό την έννοια του άρθρου 
87 της συνθήκης, του ορίου του 35% της προκαταβολής που μπορεί να καταβληθεί στους 
δικαιούχους από τον φορέα χορήγησης των ενισχύσεων, έως το 100%· 

 Αύξηση της τρίτης δόσης της προχρηματοδότησης (2009) κατά 2% για τα διαρθρωτικά 
ταμεία με αποδέκτες τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η 
Μαΐου 2004 ή αργότερα, καθώς και θέσπιση τρίτης δόσης (2009) ύψους 2,5% για τα 
διαρθρωτικά ταμεία με αποδέκτες τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πριν από την 1η Μαΐου 2004· όσον αφορά την επιδίωξη της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, χορηγείται επιπλέον ποσοστό 2% το 2009 εφόσον στο πρόγραμμα 
συμμετέχει ένα τουλάχιστον κράτος μέλος που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
1η Μαΐου 2004 ή αργότερα. Αυτοί οι πρόσθετοι πόροι που θα πρέπει κανονικά να 
διατεθούν στην αρχή του έτους, θα πρέπει να καταβληθούν γρήγορα στους δικαιούχους, 
στο πλαίσιο πάντοτε του σεβασμού των κανόνων της χρηστής χρηματοπιστωτικής 
διαχείρισης.

2. Παρατηρήσεις της συντάκτριας γνωμοδότησης
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Η συντάκτρια γνωμοδότησης τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής αλλά και των 
λοιπών μέτρων διαρθρωτικής πολιτικής του προγράμματος ανάκαμψης που έχει προτείνει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης που έπληξε τον κοινωνικοοικονομικό και 
χρηματοπιστωτικό κόσμο και αφορούν ποσό ύψους 6,3 δις. ευρώ.   

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης 
της συμμετοχής της ΕΤΕ στο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, στις οποίες περιλαμβάνεται η 
χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων ή νέων δανείων καθώς και πιο ευέλικτα κριτήρια 
επιλεξιμότητας όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εκφράζει εντούτοις τη λύπη της διότι δεν κατέστη έως σήμερα δυνατή η εξεύρεση 
συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου 2007-2013 ούτως ώστε να δοθούν 5 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση των 
διευρωπαϊκών ενεργειακών και ευρυζωνικών δικτύων που συνιστούν συμπληρωματικό τμήμα 
του σχεδίου ανάκαμψης.
Η συντάκτρια γνωμοδότησης υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει ποσοστό 
36% του δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή ποσό 347 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές, και 
αποτελεί συνεπώς μείζον χρηματοδοτικό μέσο ικανό να λειτουργήσει ως μοχλός ανάκαμψης 
της οικονομίας.
Η συντάκτρια φρονεί ότι τα μέτρα προχρηματοδότησης που προτείνει η Επιτροπή επαρκούν 
για να στηρίξουν τα κράτη μέλη στη γρήγορη κινητοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Υπογραμμίζει εντούτοις ότι αυτές οι πολιτικές επενδύσεων πρέπει να 
εφαρμοστούν κατά τρόπο ομοιογενή και συντονισμένο από όλα τα κράτη μέλη προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα προαγάγουν τη συνοχή χωρίς να επιδεινώσουν τις 
υπάρχουσες αποκλίσεις ή να δημιουργήσουν νέες.

Επ΄ αυτού, η συντάκτρια εκφράζει την ανησυχία της διότι αυτή η συνεργασία δεν 
συνεισφέρει επαρκώς στην εκπόνηση μιας πραγματικής κοινής οικονομικής πολιτικής.
Η συντάκτρια λυπάται διότι η Επιτροπή δεν διαβίβασε τις προβλέψεις της ως προς τον 
αντίκτυπο αυτής της νομοθετικής τροποποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
εκφράζει αμφιβολίες όσον αφορά την αναγκαιότητα τροποποίησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και τον πιθανό αντίκτυπο στην ημερομηνία εφαρμογής των. 

Εξάλλου, η συντάκτρια υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη της χρηστής 
διαχείρισης των ταμείων, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής. Η συντάκτρια υπενθυμίζει επίσης τα 
επανειλημμένα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα οποία είναι 
επιθυμητή η καθιέρωση εθνικής δήλωσης σχετικά με την διάθεση των κοινοτικών πόρων 
επιμερισμένης διαχείρισης (βλ. σημείο 44 ΙΙΑ, 17 Μαΐου 2006) στο κατάλληλο πολιτικό 
επίπεδο.

Η συντάκτρια εκφράζει εκ νέου τις ανησυχίες της όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών 
σχετικά με τις πολιτικές τις εγγεγραμμένες στο τομέα 1Β (Συνοχή), αν και αποτελούν αυτές 
πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου
2007-2013 και εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι σε θέση να μειώσει αυτές τις 
καθυστερήσεις μέσω της επίσπευσης των χρηματοδοτήσεων.

Υπενθυμίζει δε σχετικά τις δηλώσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη συνδιαλλαγή της
21ης Νοεμβρίου 2008 που είχε θέμα τις πληρωμές και την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, 
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δηλώσεις με τις οποίες επαναλάμβανε, μεταξύ άλλων, το αίτημά του προς τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική υλοποίηση της 
πολιτικής συνοχής.

Επιπλέον, είναι της γνώμης ότι τα προβλεπόμενα μέτρα θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη 
μείωση των προς εκκαθάριση αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL) για το τρέχον αλλά και το 
προσεχές έτος και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά. Πιο 
συγκεκριμένα, παρακαλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες θα αναμένονται να είναι οι 
συνέπειες της εν λόγω πρότασης στο προϋπολογισμό του 2009 και στο σχεδιασμό του 
προϋπολογισμού του 2010.

Τέλος, η συντάκτρια αντιμετωπίζει θετικά τη παράμετρο της απλοποίησης που εμπεριέχεται 
στη πρόταση διότι είναι ευρέως γνωστό ότι οι καταγραμμένες καθυστερήσεις στην εκτέλεση 
της διαρθρωτικής πολιτικής οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε εξαιρετικά ανελαστικές 
διαδικασίες που πρέπει επειγόντως να απλουστευθούν.

Συμπερασματικά και δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα που αποκτά η δράση εν μέσω 
κρίσης, η συντάκτρια της παρούσης τάσσεται υπέρ της έγκρισης της εν λόγω πρότασης.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας,  να προτείνει στο Κοινοβούλιο τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης 
του.
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