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1. Κατά την άποψή σας, η προτεινόµενη κατανοµή των πόρων µεταξύ νέων και παλαιών 

κρατών µελών είναι η κατάλληλη ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους της πολιτικής 
συνοχής µετά την πρόσφατη διεύρυνση; Από άποψη προγραµµατισµού της πολιτικής 
συνοχής, πιστεύετε ότι θα ήταν προτιµότερο να υπάρχει µια πενταετής ή και επταετής 
δηµοσιονοµική προοπτική; 

 
2. Πιστεύετε ότι τα επίπεδα χρηµατοδότησης που προτείνονται στο σχέδιο δηµοσιονοµικών 

προοπτικών για την περίοδο 2007 - 2013 θα είναι επαρκή προκειµένου να επιτευχθεί ο 
στόχος να φτάσουν οι µειονεκτούσες περιφέρειες σε ένα επίπεδο το οποίο να τις καθιστά 
ικανές να ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά µε τις υπόλοιπες; Τι εγγυήσεις µπορείτε να 
παράσχετε σε αυτές τις περιφέρειες, οι οποίες υπάγονται στο Στόχο 1, ότι το επίπεδο 
χρηµατοδότησης θα επαρκέσει για να τηρηθούν οι δεσµεύσεις που αφορούν το στόχο της 
σύγκλισης, όπως εκφράζονται στις Συνθήκες; 

 
3. Ποια είναι η άποψή σας για το αίτηµα που διατύπωσαν οι κυριότεροι καθαροί εισφορείς 

να µειωθεί το ποσοστό της συµµετοχής τους στον κοινοτικό προϋπολογισµό σε µια 
οροφή της τάξεως του 1,00%, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το µεγαλύτερο µέρος των 
δαπανών για τη συνοχή θα πρέπει να επικεντρωθεί στα νέα κράτη µέλη; ∆εν νοµίζετε ότι 
µια τέτοια προσέγγιση είναι πιθανόν να δηµιουργήσει µια ατυχή οροθετική γραµµή 
µεταξύ των νέων κρατών µελών και των χωρών που υπάγονται στην αποκλιµάκωση των 
ενισχύσεων ("phasing-out"); 

 
4. Πιστεύετε ότι η µεταβατική αποκλιµακούµενη βοήθεια (temporary phasing-out support) 

που προβλέπεται για τις περιφέρειες οι οποίες επηρεάζονται από το "στατιστικό 
φαινόµενο", έχει επαρκή χρηµατοδοτική κάλυψη; Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι τα οφέλη 
που επιτεύχθηκαν µε την οικονοµική τόνωση των περιοχών αυτών και η συνακόλουθη 
αύξηση που σηµειώθηκε στη βιώσιµη απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, δεν θα 
τεθούν σε κίνδυνο εξαιτίας του στατιστικού φαινοµένου, εκµηδενίζοντας τα κέρδη που 
έχουν επιτευχθεί µέχρι στιγµής και αποξενώνοντας τους τοπικούς πληθυσµούς; 

 
5. Η στρατηγική που ενέκρινε η Επιτροπή και η οποία περιγράφεται στην ανακοίνωσή της 

"Μια ενισχυµένη εταιρική σχέση για τις εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιφέρειες", έχει 
ως άξονα την αλληλεπίδραση µεταξύ της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής 
στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών. ∆εδοµένου ότι οι 
προτεραιότητες των διαφόρων πολιτικών δεν είναι οι ίδιες, ποια µέσα διαθέτει ο 
µελλοντικός Επίτροπος για να διασφαλίσει έναν αποτελεσµατικό συντονισµό, στοιχείο 
απαραίτητο για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής; Πιστεύετε ότι είναι σωστή η 
πρόταση να δοθεί η δυνατότητα αύξησης της κοινής χρηµατοδότησης σε ένα επίπεδο της 
τάξεως του 85% στις εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιφέρειες, ανεξαρτήτως του 
πραγµατικού τους ΑΕΠ; 

 
6. Στο ψήφισµά του σχετικά µε την τρίτη έκθεση περί συνοχής, το οποίο ενέκρινε στις 22 

Απριλίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράµµιζε την αρχή της αλληλεγγύης που 
πρέπει να καθοδηγεί την ανάπτυξη των περιφερειών οι οποίες πλήττονται από ιδιαίτερα 
γεωγραφικά µειονεκτήµατα, και ζητούσε τη λήψη ειδικών µέτρων για τις συγκεκριµένες 
περιφέρειες. Θα µπορούσε ο Επίτροπος να ενηµερώσει την επιτροπή για τη συνέχεια που 
προτίθεται να δώσει στο αίτηµα του Κοινοβουλίου; Θα µπορούσε ο Επίτροπος να 
ενηµερώσει την επιτροπή αν, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της κοινοτικής πολιτικής 
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ανταγωνισµού, προτίθεται να προτείνει µια αύξηση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς 
τις περιφέρειες αυτές; 

 
7. Πώς σκοπεύετε να κατοχυρώσετε την τήρηση της αρχής της προσθετικότητας; 

Ειδικότερα, ποια µέτρα µπορεί να λάβει η Επιτροπή προκειµένου να διασφαλίσει ότι τα 
κράτη µέλη δεν θα µειώσουν τη χρηµατοδοτική τους συµµετοχή σε σχέση µε το ποσό 
που ορίζει η Επιτροπή για κάποιο σχέδιο; Κατά πόσον σκοπεύετε να καθιερώσετε, και να 
ενθαρρύνετε τα κράτη µέλη να αποδεχθούν, ένα ελέγξιµο σύστηµα βασιζόµενο σε µια 
εθνική δήλωση διασφάλισης που θα δίνουν οι εθνικές αρχές, εις τρόπον ώστε τα κράτη 
µέλη να αναλαµβάνουν την ευθύνη για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων και η 
Επιτροπή να µπορεί να επικεντρωθεί στα συστήµατα ελέγχου, πράγµα που θα αποτρέψει 
την αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών σε σχέση µε τους καθηµερινούς εθνικούς 
ελέγχους υλοποίησης των προγραµµάτων; 

 
8. Πιστεύετε ότι το επίπεδο χρηµατοδότησης που προτείνεται για την ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία θα είναι αρκετό αν λάβει κανείς υπόψη το χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης και το 
µεγάλο αριθµό περιφερειών εντός και εκτός των νέων εξωτερικών συνόρων της Ένωσης; 
Πιστεύετε ότι το νέο µέσον γειτονίας θα παράσχει τη δυνατότητα καλύτερης διάρθρωσης 
µεταξύ της πολιτικής της συνοχής και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης;  Σκοπεύετε 
να επιµείνετε στη διατήρηση της προσέγγισης INTERREG για την υλοποίηση αυτού του 
µέσου; 

 
9. Πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε και να απλοποιήσετε την κανονιστική διαδικασία που 

διέπει την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταµείων και πώς πιστεύετε ότι µπορείτε να 
καταστήσετε σαφέστερη και διαφανέστερη την κατανοµή αρµοδιοτήτων και καθηκόντων 
µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, και συγκεκριµένα της Επιτροπής, των κρατών 
µελών, των περιφερειών και των αρχών διαχείρισης; Θεωρείτε ότι ο στόχος µιας 
µείζονος απλοποίησης των κανόνων και των διαδικασιών µπορεί να επιτευχθεί χωρίς να 
επηρεαστεί η τήρηση των αρχών του προγραµµατισµού, την εταιρικότητας, της 
προσθετικότητας και της συνεννόησης; Θα καταργηθεί ο συµπληρωµατικός 
προγραµµατισµός, όπως διαφαίνεται από τα διαθέσιµα έγγραφα, ή θα µπορούσε, 
αντίθετα, να καταστεί ένα πραγµατικό εργαλείο καινοτοµίας για την τοπική 
διακυβέρνηση; 

 
10. Συµφωνείτε, ως Επίτροπος Περιφερειακών Υποθέσεων, ότι είναι απαράδεκτο να 

διατίθενται κονδύλια της ΕΕ για τη δηµιουργία κτηρίων και έργων υποδοµής που είναι 
απρόσιτα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες; Θα καταβάλετε, συνεπώς, προσπάθειες για τη 
θέσπιση υποχρεωτικών όρων προσβασιµότητας στο πλαίσιο των νέων κανονισµών για 
τις πιστώσεις των διαρθρωτικών ταµείων; 

 
11. Η "ανάπτυξη της υπαίθρου" αφαιρέθηκε από τις αρµοδιότητες και από την ονοµασία της 

Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Μήπως εντάχθηκε στα καθήκοντα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, 
και άρα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και αν ναι, πώς σκοπεύετε να 
διαχειρισθείτε αυτόν τον αυξανόµενης σηµασίας τοµέα; 

 
12. Τα κοινοτικά προγράµµατα πρωτοβουλίας, όπως τα URBAN, LEADER και EQUAL, 

παρέχουν µια µοναδική ευκαιρία για καινοτοµία και εξεύρεση πρωτοποριακών νέων 
λύσεων για τις αναπτυξιακές προκλήσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αν 
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σταµατήσουν κατά την προσεχή περίοδο προγραµµατισµού, θα συνεχιστεί η αποστολή 
τους: Αν ναι, µε ποιον τρόπο; Πιστεύετε ότι θα έχετε στη διάθεσή σας επαρκή µέσα για 
να εντείνετε τις προσπάθειες της Ένωσης να δώσει νέα δυναµική στα προγράµµατα 
πολεοδοµικής περιφερειακής πολιτικής; ∆εν θα ήταν εξίσου αναγκαίο να δοθεί έµφαση 
σε προγράµµατα για την κατάρτιση και την απασχόληση και οι κοινοτικές προσπάθειες 
να εστιασθούν κατά προτεραιότητα στις πόλεις µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας; 
Προτίθεται η νέα Επιτροπή / Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής να στηρίξει στοχοθετηµένα 
προγράµµατα; 

 
13. Ποια µέσα θα προτείνατε για να ενισχυθεί η εφαρµογή των κανόνων της εταιρικότητας; 

Πώς θα διασφαλίσετε ότι η Επιτροπή θα µπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει ότι η 
εταιρική σχέση εφαρµόζεται σωστά στα επιχειρησιακά προγράµµατα, σε όλες τις φάσεις 
υλοποίησης καθώς και στις επιτροπές παρακολούθησης; Πώς θα δώσετε στην Επιτροπή 
τη δυνατότητα να λαµβάνει µέτρα σε περίπτωση που η εταιρική σχέση δεν εφαρµόζεται 
σωστά; Σκοπεύετε να λάβετε µέτρα για να ενισχύσετε την αρχή της εταιρικής σχέσης και 
συµµετοχής στην περιφερειακή χρηµατοδότηση, ούτως ώστε η κοινωνία των πολιτών και 
οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ να µπορούν να ενταχθούν πλήρως στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων; Τέλος, πιστεύετε ότι η ρύθµιση για τη συµµετοχή, µέσω των κατάλληλων 
µηχανισµών, των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων στον προγραµµατισµό, την 
εφαρµογή και την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών µπορεί να υλοποιηθεί χάρη στην 
ανάλυση και επισήµανση της θετικής πείρας που έχουν ήδη αποκτήσει η Επιτροπή και 
ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. η Ιταλία και η Ισπανία) στο πλαίσιο του Εδαφικού Συµφώνου 
Απασχόλησης; 

 
14. Θα υποστηρίξετε την ενίσχυση της αρχής της περιβαλλοντικής αειφορίας σε όλες τις 

ενέργειες του Περιφερειακού Ταµείου; Πώς µπορούµε να διασφαλίσουµε ότι η ΕΕ δεν 
θα χρηµατοδοτεί έργα που δεν σέβονται την περιβαλλοντική νοµοθεσία; Πώς σκοπεύετε 
να εντάξετε τη διαδικασία Στρατηγικής Αξιολόγησης Επιπτώσεων στον προγραµµατισµό 
των διαρθρωτικών ενισχύσεων; 

 
15. Θα διατηρούσατε το απόθεµα επίδοσης που πρέπει να αποδίδεται από τη διοίκηση κάθε 

κράτους µέλους κατά την ενδιάµεση αξιολόγηση, ή θα προτείνατε την αναµόρφωσή του 
για να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό απόθεµα επίδοσης το οποίο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρχει µια ευρωπαϊκή άποψη σχετικά µε τα προγράµµατα µε τις 
καλύτερες επιδόσεις; Πιστεύετε ότι τα προτεινόµενα κριτήρια θα πρέπει να θεωρηθούν 
ως κατάλληλη και συγκρίσιµη βάση για την απόδοση του αποθέµατος; Θα προτείνατε να 
αξιολογείται η επίδοση όχι µόνο µε οικονοµικούς όρους αλλά και µε βάση την ποιότητα 
των σχεδίων; 
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