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Εισαγωγή 

Το ανά χείρας έγγραφο εργασίας περιλαµβάνει δύο µέρη. Το πρώτο εξετάζει τις βασικές 
αρχές και τα στοιχεία που περιέχονται στην πρόταση της Επιτροπής καθώς και τα διάφορα 
διακυβευόµενα ζητήµατα στη συζήτηση. Το δεύτερο µέρος εξετάζει την κατάσταση των 
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε το ειδικό περιεχόµενο του σχεδίου κανονισµού. 

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

(i) Ιστορικό 

Η πρόταση της Επιτροπής για τον γενικό κανονισµό ακολουθεί πιστά τα συµπεράσµατα της 
τρίτης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή1, που υπεβλήθη τον Φεβρουάριο 
του 2004. Παρουσιάζει µια συνεκτική συνολική δοµή για τα διαρθρωτικά ταµεία µε βάση µια 
στρατηγική προσέγγιση των ακόλουθων τριών διαστάσεων: 

− προτεραιότητα, ενισχυµένη στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ένωσης, στην επίδειξη 
αλληλεγγύης µε τις χώρες συνοχής και τις περιφέρειες σύγκλισης· 

− στενή σχέση µεταξύ όλων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών συντελεστών 
και της ατζέντας της Λισσαβόνας και αυτής του Γκέτεµποργκ, µέσω της 
δηµιουργίας περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και στόχου απασχόλησης· η σχέση 
αυτή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις µείζονες διαφορές στον τρόπο που λειτουργεί 
και να αποσκοπεί στο να συµπληρώνει τον στόχο σύγκλισης στην υπόλοιπη 
κοινοτική επικράτεια· 

− ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας. 

Αντιπροσωπεύει εποµένως ασυγκρίτως τη σηµαντικότερη πολιτική για την προώθηση των 
στόχων της ΕΕ µε τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο. 

(ii) ∆ηµοσιονοµικές πτυχές 

Για να δούµε ποιες είναι οι προοπτικές υλοποίησης των ανωτέρω χρειάζεται να εξετάσουµε 
τη δηµοσιονοµική ισορροπία που περιέχεται στην πρόταση, έστω κι αν οι λεπτοµερείς 
συζητήσεις για το συνολικό χρηµατοοικονοµικό πακέτο πρέπει να διεξαχθούν σε άλλο 
πλαίσιο. 

Η Επιτροπή προτείνει το ποσό που διατίθεται στη συνοχή να διατηρηθεί µε τη µορφή 
ποσοστού του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος (ΑΕΕ). Οπότε διατίθεται στα 
διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο συνοχής ποσό ισοδύναµο µε το 0,41% του ΑΕΕ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσό που ισούται µε 0,46% πριν από τις µεταφορές στα προτεινόµενα 
ενιαία µέσα για την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία που θα χρηµατοδοτηθούν µε το 0,5% 
του ΑΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Προς επίτευξη του ανωτέρω η Επιτροπή δεν προτείνει αύξηση του ανωτάτου ορίου των 
πόρων που τροφοδοτούν τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παραµείνει στα 

                                                
1 ∆εν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην ΕΕ, ∆ελτίο της ΕΕ /2004/1/  1.3.131, (COM(2004) 107 – C5-0092/2004) 
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ίδια επίπεδα, δηλαδή 1,24% του ΑΕΕ, αλλά προτείνει αύξηση στη χρήση αυτών των πόρων 
εντός αυτού του ορίου. 

(iii) Κατανοµή των πόρων 

Η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη κατανοµή των πόρων: 

 

Προτεινόµενη κατανοµή πόρων για την περίοδο 2007-2013 
 Ποσό  (€ δισεκατ.) % του συνόλου 
Στόχος "Σύγκλιση" 
εκ των οποίων: 264.0 78.54% 

Περιφέρειες µε ΑΕΠ λιγότερο από 75% από τον µέσο 
όρο της ΕΕ των 25 177.8 52.90% 
Περιφέρειες "σταδιακής εξόδου" (στατιστική 
επίπτωση) 22.1 6.58% 
Ταµείο Συνοχής 63.0 18.74% 
Εξαιρετικά αποµακρυσµένες περιφέρειες 1.1 0.33% 

Στόχος "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση" εκ των οποίων: 57.9 17.22% 

Περιφέρειες "σταδιακής εισόδου" (αφήνοντας τον 
στόχο 1 χάρη στην αύξηση του ΑΕΠ) 9.6 2.85% 
Περιφερειακό Πρόγραµµα (ΕΤΠΑ) 24.1 7.18% 
Εθνικό Πρόγραµµα (ΕΚΤ) 24.1 7.18% 

Στόχος "Εδαφική συνεργασία" 
Εκ των οποίων: 13.2 3.94% 

∆ιασυνοριακή συνεργασία 4.7 1.40% 
∆ιασυνοριακή συνιστώσα του Μέσου Γειτνίασης  1.6 0.48% 
∆ιεθνική συνεργασία 6.3 1.87% 
∆ίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής εµπειρίας 0.6 0.18% 

Αποθεµατικό επίδοσης 10.1 3.00% 
Τεχνική βοήθεια 1.0 0.30% 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ 336.1 100.00% 
 
 
(iv) Κύριες αλλαγές σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 

Τα κυριότερα νέα στοιχεία της πρότασης είναι τα εξής: 

− µεγαλύτερη επικέντρωση στον στόχο "Σύγκλιση" που αντιπροσωπεύει περίπου 80% 
του συνόλου σε σύγκριση µε λίγο λιγότερο από 70% κατά την προηγούµενη 
περίοδο· 

− σχετική µείωση του κονδυλίου που διατίθεται στον νέο στόχο "Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" σε σύγκριση µε τους παλαιούς στόχους 2 και 
3: 23,8% στο 2000-2006 έναντι 14,3% για την περίοδο µετά το 2007 (εκτός της 
"σταδιακής εισόδου" που περιλαµβανόταν προηγουµένως στον Στόχο 1)· 

− µεγάλη αύξηση των πόρων για τον στόχο «εδαφική συνεργασία» σε σύγκριση µε 
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την πρωτοβουλία Interreg III της προηγούµενης περιόδου µε σκοπό να ληφθεί 
µέριµνα για: 

o αύξηση των διασυνοριακών προγραµµάτων µετά τη διεύρυνση 

o το νέο µέσο γειτνίασης 

o την αυξανόµενη σηµασία της διεθνικής διάστασης 

− οι κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως URBAN, EQUAL και LEADER εντάχθηκαν 
στον κύριο κορµό των δράσεων ή ενσωµατώθηκαν στον γενικό προγραµµατισµό· 

− ενισχυµένη εταιρική σχέση µεταξύ των αρµοδίων περιφερειακών, τοπικών, 
αστικών και άλλων δηµοσίων αρχών, των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων 
και άλλων ανάλογων οργανισµών αντιπροσωπευτικών της κοινωνίας των πολιτών, 
των περιβαλλοντικών εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων· 

− υιοθέτηση της αρχής της αναλογικότητας, δηλαδή οι κοινοτικοί έλεγχοι εντείνονται 
ή µειώνονται σε σχέση προς τα ποσά κοινοτικού χρήµατος που διατίθενται στο 
εκάστοτε έργο· 

− καθιέρωση στρατηγικής προσέγγισης που βασίζεται σε κοινοτικές στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και σε εθνικά στρατηγικά πλαίσια 
αναφοράς· 

− απλοποιηµένο και αποκεντρωµένο σύστηµα διανοµής όσον αφορά τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και τον προγραµµατισµό µε έµφαση στη συµβατική φύση του 
προγραµµατισµού· αυτές οι αλλαγές θα σηµάνουν το τέλος των κοινοτικών 
πλαισίων στήριξης και των συµπληρωµάτων προγράµµατος αφήνοντας µόνον 
επιχειρησιακά προγράµµατα· 

− δηµιουργία σηµαντικού κοινοτικού αποθεµατικού ποιότητας και επίδοσης µε 
σκοπό να ανταµείβεται η πρόοδος που επιτελείται σε σύγκριση µε την αρχική 
κατάσταση καθώς και εθνικού αποθεµατικού για απρόβλεπτα για να καλύπτονται 
απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις· 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την επόµενη περίοδο είναι απίθανο να 
παρατηρηθεί υπέρβαση της διάρκειας των προγραµµάτων χάρη στον κανόνα της 
αυτόµατης αποδέσµευσης (Ν+2)  που θα διατηρηθεί. Τα χρήµατα από τον 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν καταβάλλονται εντός δύο ετών από 
την ανάληψη υποχρέωσης θα χάνονται οριστικά. 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Με γνώµονα την ανωτέρω επισκόπηση των κυριότερων στοιχείων της πρότασης, 
διαπιστώνουµε ότι η συζήτηση στο Συµβούλιο σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού 
επικεντρώνεται σε δύο κύρια ζητήµατα: 

− τις χρηµατοοικονοµικές πτυχές, δεδοµένου ότι η πολιτική συνοχής 
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αντιπροσωπεύει ένα από τα κύρια στοιχεία των δηµοσιονοµικών προοπτικών· 

− τις πολιτικές πτυχές και το ζήτηµα της διακυβέρνησης· η ισορροπία µεταξύ 
κοινοτικής και εθνικής παρέµβασης για να επιτευχθούν οι στόχοι συνοχής και η 
ισορροπία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών στη διαχείριση και τον 
έλεγχο της πολιτικής της Ένωσης. 

Οι πτυχές αυτές εξετάζονται πιο κάτω και ακολουθεί ανάλυση των κύριων σηµείων 
διαφωνίας στην ίδια την πρόταση. 

(i) Οι χρηµατοοικονοµικές πτυχές 

Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές πτυχές δεν θα αναλύσουµε λεπτοµερώς το θέµα 
στο παρόν έγγραφο λόγω των εν εξελίξει εργασιών της Προσωρινής επιτροπή για τις 
προκλήσεις πολιτικής και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013 
µε σκοπό να µπορέσει το Κοινοβούλιο να διαµορφώσει ενιαία άποψη επί του θέµατος 
αυτού. 

Παρόλα αυτά, η συζήτηση στον τοµέα αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντική δεδοµένου ότι 
το χρηµατοοικονοµικό πακέτο αποτελεί ζωτικό και αναπόσπαστο στοιχείο της επιτυχίας 
της πολιτικής για τη συνοχή. Πέραν τούτου, δεν πρέπει να ξεχνάµε την απειλή για 
περικοπές πιστώσεων που διατύπωσαν έξι κράτη µέλη τα οποία ζητούν ανώτατο όριο 
ίσο µε 1% του ΑΕΕ. Πάντως, όποιο κι αν είναι το ποσό επί του οποίου θα επιτευχθεί 
συµφωνία, είναι σαφές ότι ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραµείνει 
εξαιρετικά χαµηλός. Ακόµη και το 1,24% του ΑΕΕ θα ισοδυναµούσε µετά βίας µε 
περίπου 2,5% του συνόλου των δηµοσίων δαπανών στην Ένωση. 

Είναι παρόλα αυτά σαφές ότι, δεδοµένου ότι οι αποφάσεις για τις γεωργικές δαπάνες (η 
άλλη σηµαντική συνιστώσα του προϋπολογισµού της ΕΕ) έχουν ήδη ουσιαστικά ληφθεί 
για το διάστηµα έως το 2013, οιεσδήποτε περικοπές στον προϋπολογισµό της Ένωσης 
θα πλήξουν αναγκαστικά κυρίως την πολιτική συνοχής. Η συµφωνία για τις νέες 
δηµοσιονοµικές προοπτικές πρέπει κανονικά να επιτευχθεί προτού αρχίσει η Επιτροπή 
να ετοιµάζει το προσχέδιο προϋπολογισµού της για το 2007. Ελλείψει συµφωνίας θα 
εφαρµόζονται ετήσιοι προϋπολογισµοί πράγµα που θα οδηγήσει, το λιγότερο, σε 
περίοδο σηµαντικής αβεβαιότητας και θα θέσει εν αµφιβόλω τα πολυετή προγράµµατα 
βάσει των διαρθρωτικών ταµείων. 

(ii) Οι πολιτικές πτυχές 

Υπάρχει ευρεία συναίνεση επί της αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει 
σηµαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. 
Πάντως, παραµένει το ερώτηµα ως προς το ποία µέτρα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εκτός του στόχου «Σύγκλιση» και σε τι βαθµό η πολιτική της Ένωσης πρέπει να 
καθορίζεται, κατευθύνεται και ελέγχεται κεντρικά. Με άλλα λόγια, πρέπει οι πολιτικές 
εκτός του στόχου «Σύγκλιση» να ξαναπεράσουν σε εθνική διαχείριση και πρέπει τα 
κράτη µέλη να έχουν περισσότερη ευελιξία για να εφαρµόζουν τις υπόλοιπες πολιτικές 
κατά  πως νοµίζουν ότι είναι καλύτερα; 

Τα ζητήµατα αυτά αποτέλεσαν αντικείµενο πολλών συζητήσεων µετά τη δηµοσίευση 
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της έκθεσης SAPIR1 το καλοκαίρι του 2003. Αναλύθηκαν από την Επιτροπή των ΕΚ η 
οποία µετά από ενδελεχή εξέταση επέλεξε τη σηµερινή θέση της υπέρ του να 
παραµείνει η Ένωση µια «κοινότητα αλληλεγγύης» µε την πεποίθηση ότι οι 
παρεµβάσεις της Κοινότητας όχι µόνον παρέχουν σηµαντική προστιθέµενη αξία από 
την άποψη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής αλλά και συµβάλλουν στην 
πραγµατική αξιοποίηση του χρήµατος για την Ένωση και τα κράτη µέλη. Η πολιτική 
συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει πολύ λιγότερο από 1% του συνόλου 
των δηµοσίων δαπανών στην Ευρώπη, αλλά παρά τους σχετικά χαµηλούς πόρους τα 
διαρθρωτικά ταµεία έχουν την ικανότητα ωστόσο να ασκούν ώθηση στην οικονοµική 
ανάπτυξη. Όπως επεσήµανε η Επιτροπή τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περιοχές που 
ευεργετούνται από την πολιτική συνοχής έχουν σταθερά υψηλότερο ποσοστό 
οικονοµικής αύξησης από ό,τι ο µέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν τούτων, 
τα κράτη µέλη που συµβάλλουν καθαρά στα ταµεία αντλούν σηµαντικό 
χρηµατοοικονοµικό όφελος από την πολιτική αυτή διότι κάθε ευρώ που δαπανάται 
αποφέρει πλείονα ευρώ2. 

Αυτή η συζήτηση πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της αποκαλούµενης 
στρατηγικής της Λισσαβόνας σύµφωνα µε την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2010 
θα καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία του κόσµου που θα 
βασίζεται στη γνώση και θα παρουσιάζει αυτοσυντηρούµενη οικονοµική αύξηση και 
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ποιο ρόλο πρέπει να παίξει η πολιτική συνοχής της 
Ένωσης για την επίτευξη αυτού του στόχου; Σε τι βαθµό πρέπει τα κράτη µέλη, οι 
περιφέρειες και άλλοι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες να συνδεθούν µε τη 
στρατηγική; 

Πρόκειται πάνω απ’ όλα για το κατά πόσο αναγνωρίζουµε ότι η εταιρική σχέση έχει την 
ικανότητα να παράγει αποτελέσµατα που αντιστοιχούν στους στόχους µας. H συζήτηση 
εποµένως αφορά το ερώτηµα κατά πόσο είναι πράγµατι χρήσιµο να βασιζόµαστε σε µια 
προσέγγιση "εκ των άνω προς τα κάτω" για την παραγωγή αειφόρου οικονοµικής 
ανάπτυξης ή µήπως θα ήταν προτιµότερο να επιδιωχθεί ανεπιφύλακτα η ενεργός 
συµµετοχή όλων των σχετικών περιφερειακών και τοπικών παραγόντων σε κάθε 
επίπεδο της διεργασίας. 

Ταυτόχρονα αυτή η ευρύτερη συζήτηση αντανακλάται στις θέσεις που έχουν εγκριθεί 
όσον αφορά τις τεχνικές λεπτοµέρειες της διαχείρισης της πολιτικής συνοχής της 
Ένωσης. Εποµένως γίνεται συνεχώς λόγος σχετικά µε το εάν πρέπει να απλοποιηθούν 
περισσότερο οι διαδικασίες και να καταστεί ελαστικότερη η διαχείριση της πολιτικής. 
Κατ’ ουσία τούτο καταλήγει στο ερώτηµα: πού πρέπει να δοθεί έµφαση, σε κοινοτική 
προσέγγιση ή σε εθνική και σε τι βαθµό είναι είτε αναγκαίο είτε επιθυµητό να ασκείται 
ο έλεγχος κεντρικά. 

Αυτό το ερώτηµα-κλειδί διατρέχει όλα τα ειδικά σηµεία που ακολουθούν. 

(iii) Πιθανά ειδικά σηµεία διαφωνίας στην πρόταση 

                                                
1 Έκθεση ανεξάρτητης οµάδας µελέτης υψηλού επιπέδου που συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία του Προέδρου της 
Επιτροπής των ΕΚ, Βρυξέλλες, Ιούλιος 2003. 
2 3 ευρώ, περιφέρειες Στόχου 2 
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Υπό την ολλανδική προεδρία η εξέταση της πρότασης προχώρησε καλά σε επίπεδο 
Συµβουλίου, η δε οµάδα εργασίας "∆ιαρθρωτικές ∆ράσεις" εξέτασε σε βάθος το 
κείµενο. Μολονότι επισήµως το Κοινοβούλιο εξαιρείται από τις συζητήσεις αυτές, 
ανέκυψαν αρκετά σηµεία πιθανής διαφωνίας. 

Αυτά τα σηµεία εξετάζονται πιο κάτω µε παραποµπή στη θέση που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά µε την τρίτη έκθεση 
για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή1. Οι "παράγραφοι" στις οποίες παραπέµπει ο 
συντάκτης είναι παράγραφοι του ψηφίσµατος αυτού ενώ τα "άρθρα" παραπέµπουν στην 
πρόταση της Επιτροπής COM(2004) 492 τελικό. 

Εταιρική σχέση (Άρθρο 10) 

Πρέπει να επικροτήσουµε την αρχή αυτή και ιδιαίτερα την πρόταση σύµφωνα µε την 
οποία τα κράτη µέλη προτρέπουν τις περιφέρειες να συµµετάσχουν ενεργά στην 
εταιρική σχέση, όχι µόνον στην εκτέλεση διαρθρωτικών ενεργειών αλλά και στην 
προετοιµασία και παρακολούθηση του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς. Επ’ 
αυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του δηλώνει ότι "τάσσεται υπέρ των 
προτάσεων για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας µεταξύ των 
τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών τοµέων διακυβέρνησης, και της 
ενθάρρυνσης των κρατών µελών να χρησιµοποιήσουν, εφόσον απαιτείται, τη 
δυνατότητα σύναψης τριµερών συµφωνιών". Πέραν τούτου καλούσε "την Επιτροπή να 
καταρτίσει εναρµονισµένους και δεσµευτικούς κανόνες καθώς και κριτήρια για τη 
σύναψη και ανάπτυξη εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των κανονισµών των 
διαρθρωτικών ταµείων για το διάστηµα 2007-2013, και παράλληλα να εξασφαλίσει 
αποτελεσµατική εταιρική σχέση µέσω χρηµατοδότησης των δαπανών συµµετοχής 
τους" (παράγρ. 94). 

Απ’ ό,τι φαίνεται η πρόταση για τη διατήρηση της εταιρικής σχέσης εγκρίθηκε γενικώς 
από το Συµβούλιο και αναγνωρίσθηκε ευρέως η προστιθέµενη αξία που µπορεί να 
προέλθει από αυτήν. Όµως εκφράσθηκαν αντιρρήσεις στην πρόθεση της Επιτροπής να 
περιληφθεί µεταξύ των εταίρων "κάθε άλλο κατάλληλο φορέα που εκπροσωπεί την 
κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους, µη κυβερνητικές οργανώσεις και 
φορείς που ευθύνονται για την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών". 

Επικουρικότητα και αναλογική παρέµβαση (Άρθρο 11)  

Η εισαγωγή της αρχής της αναλογικότητας βάσει της οποίας για να µειωθεί το κόστος 
των συναλλαγών οι διοικητικές ρυθµίσεις και οι έλεγχοι συνδέονται αναλογικά προς το 
επίπεδο χρηµατοδότησης της ΕΕ, έγινε γενικώς δεκτή. Εν προκειµένω το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ήταν επιφυλακτικό θεωρώντας "ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει 
µια ανεξάρτητη αρµοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου σχετικά µε την εκτέλεση 
των διαρθρωτικών παρεµβάσεων και σχετικά µε τη συµµόρφωσή τους µε τη νοµοθεσία 
και τους στόχους της ΕΕ." Επιφυλάχθηκε ωστόσο "να εκφράσει την τελική του άποψη 
µόνο όταν λάβει γνώση των προτάσεων κανονισµών για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το 

                                                
1 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική 
συνοχή της Πέµπτης 22 Απριλίου 2004, (COM(2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005 (INI), A5-0272/2004, 
P5_TA-PROV (2004)0368. 
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Ταµείο Συνοχής." (Παράγρ. 86). 

Μερικά κράτη µέλη ζητούν τώρα περαιτέρω απλοποίηση και επέκταση της αρχής της 
αναλογικότητας. Στην πράξη τούτο σηµαίνει ότι θα περιορισθούν τα καθήκοντα 
"ελέγχου" της Επιτροπής. 

Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν θεωρούσε ότι η απλοποίηση της πολιτικής για συνοχή πρέπει 
να έχει υψηλή προτεραιότητα και ότι πρέπει "να διευκολύνει τις επιχειρήσεις, τα 
πανεπιστήµια και τους κρατικούς οργανισµούς να συµµετέχουν σε έργα, χωρίς να 
παρεµποδίζονται οι δραστηριότητές τους µε άσκοπη γραφειοκρατία, απαιτήσεις για 
υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη λήψη πληρωµών κλπ.·" (Παράγρ. 88). Πάντως, 
υπάρχει µια λεπτή διαχωριστική γραµµή µεταξύ λιγότερου ελέγχου και κανενός 
ελέγχου. 

Το Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει πώς θα εξασφαλίσει τη χρυσή τοµή. 

Προσθετικότητα (Άρθρο 13) 

Υπάρχει ευρεία συναίνεση σχετικά µε το ότι η προσθετικότητα πρέπει να παραµείνει 
βασική αρχή της πολιτικής για τη συνοχή. Όπως δηλώνει η πρόταση της Επιτροπής "η 
οικονοµική συνεισφορά από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία δεν αντικαθιστά τις δηµόσιες ή 
ισοδύναµες διαρθρωτικές δαπάνες των κρατών µελών." Πρέπει εποµένως σε κάθε 
περίπτωση η συνεισφορά της ΕΕ να παράσχει προστιθέµενη αξία σε ό,τι σχεδιάζει ήδη 
ένα κράτος µέλος. 

Είναι προφανές ότι αυτό είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Πάντως, ως προς αυτό, το ΕΚ 
επεσήµανε "την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση, εκ µέρους των 
αρµόδιων κρατικών και τοπικών αρχών, της αρχής της συµπληρωµατικότητας, κατά 
τρόπον ώστε οι κοινοτικοί πόροι να προστίθενται στους κρατικούς και όχι να τους 
υποκαθιστούν, µε ακριβή µέσα ελέγχου που θα έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή." 
(Παράγρ. 95). 

Η αποφασιστικότητα της Επιτροπής να τηρηθεί αυτή η αρχή, ιδίως µέσω του εθνικού 
στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, πρέπει εποµένως να γίνει δεκτή. Πάντως, φαίνεται 
µάλλον παράξενο να περιορίζεται η ενδιάµεση εξακρίβωση στο Στόχο "Σύγκλιση" και 
να µην εφαρµόζεται και Στόχο "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση", 
πόσο µάλλον που η αποστολή του στόχου αυτού είναι να προωθήσει πιο ισόρροπη 
ανάπτυξη. 

Πράγµατι επισηµάνθηκε ότι η ιδέα αυτή θα µπορούσε να αντιβαίνει στην αρχή της ίσης 
µεταχείρισης και να συνιστά διάκριση κατά των φτωχότερων κρατών µελών. 

Μη διάκριση (Άρθρο 14) 

Η πρόταση της Επιτροπής για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και η 
ενσωµάτωση της προοπτικής του φύλου είναι ένα ήδη αποδεκτό µέρος του κοινοτικού 
κεκτηµένου. Ελήφθησαν ήδη πολλές αιτήσεις για επέκταση αυτής της αρχής και σε 
άλλες κοινωνικές οµάδες. Το ίδιο το Κοινοβούλιο επεσήµανε ότι "πρέπει να προωθηθεί 
η κοινωνική ένταξη οµάδων που µειονεκτούν και να εξαλειφθούν οι φραγµοί στην 
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πρόσβαση ανθρώπων µε αναπηρίες." (Παράγρ. 19). 

Κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή (Άρθρα 23-24) 
Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς  (Άρθρα 25-26) 

Το Κοινοβούλιο επιδιώκει συνεχώς τη βελτίωση του συντονισµού της περιφερειακής 
πολιτικής µε άλλες τοµεακές πολιτικές και αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, "ότι η 
συνοχή και η συµπληρωµατικότητα θα ενισχυθούν µε την επικέντρωση της 
περιφερειακής πολιτικής σε περιορισµένα θέµατα και µε την ύπαρξη συνολικής 
στρατηγικής συνοχής." (Παράγρ. 74). Ειδικά στο ψήφισµά του συµφωνεί "µε την 
έγκριση του συνολικού ευρωπαϊκού στρατηγικού εγγράφου για την πολιτική συνοχής 
και την προπαρασκευή εγγράφων στρατηγικής πολιτικής από τα κράτη µέλη" (Παράγρ. 
87). 

Όπως έχει ήδη συζητηθεί, µερικά κράτη µέλη αντιτίθενται στη στρατηγική κοινοτικού 
προσανατολισµού και προτιµούν µια πιο εθνική προσέγγιση. Στο ζήτηµα αυτό το ΕΚ 
ήταν συνεπές και ανένδοτο. Για τον λόγο αυτό στο ψήφισµά του "επικροτεί το γεγονός 
ότι η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική αφορά όλες τις 
περιφέρειες και όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης και εκφράζει, ως εκ τούτου, την 
ικανοποίησή του διότι δεν προτάθηκε η επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής." 
(Παράγρ. 4). 

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προχωρεί περισσότερο σε καθορισµό των βασικών 
στοιχείων των στρατηγικών κατευθύνσεων. Θα πρέπει να εξετασθεί εάν θα ήταν 
χρήσιµο αυτός ο κανονισµός να αναλύει λεπτοµερέστερα τα µέσα υλοποίησης των 
κυριότερων στόχων συνοχής, ή εάν είναι προτιµότερο να περιµένουµε µέχρι να 
εγκριθούν οι ίδιες οι στρατηγικές κατευθύνσεις. 

Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι η διεργασία που θα ακολουθηθεί πιθανώς για την 
έγκριση αυτών των κατευθύνσεων - διαδικασία σύµφωνης γνώµης βάσει του άρθρου 
161 της Συνθήκης -  δεν ικανοποιεί πλήρως το αίτηµα του Κοινοβουλίου για ίση 
εταιρική σχέση. Όπως επιβεβαίωσε το Κοινοβούλιο "το ευρωπαϊκό έγγραφο 
στρατηγικής για τη συνοχή θα πρέπει να είναι το αντικείµενο κοινοτικής νοµοθεσίας 
που θα περιλαµβάνει την πλήρη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη 
νοµοθετική εξουσία όπως προβλέπεται στα πλαίσια του άρθρου ΙΙΙ-119 του Σχεδίου 
Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης." (Παράγρ. 89). 

Όσον αφορά το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς, η ακριβής ισορροπία µεταξύ της 
προτεινόµενης στρατηγικής και των επιχειρησιακών τοµέων αφενός και του 
περιεχοµένου εκάστου τοµέα έχει ήδη οδηγήσει σε διατύπωση πολλών απόψεων. Επ' 
αυτού το Κοινοβούλιο επιθυµεί να επαναλάβει τη θέση του ότι "η ορθή διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταµείων" παραµένει κυρίαρχο µέληµά του (Παράγρ. 91). 

Στρατηγική παρακολούθηση και ετήσια συζήτηση (Άρθρα 27-30) 

Η πρόταση της Επιτροπής που προβλέπει ετήσια έκθεση από τα κράτη µέλη, ετήσια 
έκθεση από την Επιτροπή και ετήσια εξέταση δεν φαίνεται να συγκεντρώνει την 
πλειοψηφία των κρατών µελών. Αντίθετα υπάρχει µεγάλη προτίµηση για σύνταξη 
εκθέσεων ανά τριετία. 
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Το Κοινοβούλιο απάντηση ήδη ευνοϊκά στην πρόταση "για ετήσια αναθεώρηση από τα 
ευρωπαϊκά όργανα προκειµένου να συζητηθεί η επιτευχθείσα πρόοδος· προτείνει η 
αναθεώρηση αυτή να λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του Εαρινού Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, αφού προηγηθεί διαβούλευση µε το Κοινοβούλιο." (Παράγρ.90). 

Αξιολόγηση (Άρθρα 45-47) 

Σε σχέση µε την αξιολόγηση το ΕΚ ζήτησε ιδιαίτερα από "την Επιτροπή να συστήσει 
για την επόµενη περίοδο προγραµµατισµού διαδικασίες για την εξακρίβωση της 
συµπληρωµατικότητας οι οποίες πρέπει να είναι περισσότερο εφαρµόσιµες, να 
ενσωµατώνονται στον προγραµµατισµό, στην παρακολούθηση και στα πλαίσια 
αξιολόγησης και να είναι κατάλληλες για χρήση βάσει των διαθέσιµων 
δηµοσιονοµικών και στατιστικών ενηµερωτικών στοιχείων." Κάλεσε επιπλέον την 
Επιτροπή "να λάβει συγκεκριµένα µέτρα, όπως κυρώσεις, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η συµµόρφωση µε αυτή την αρχή." (Παράγρ. 97). 

Επί του παρόντος φαίνεται ότι οι προτάσεις της Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 
ex ante αξιολογήσεις προσέκρουσαν στην αντίθεση των κρατών µελών που τις θεωρούν 
περιττές και φορτικές. Αυτά τα κράτη µέλη προτιµούν τη διατήρηση των ει ισχύι 
ελαστικότερων ρυθµίσεων. 

Κοινοτικό αποθεµατικό ποιότητας και επίδοσης (Άρθρο 48) 

Το κοινοτικό αποθεµατικό ποιότητας και επίδοσης αποτελεί σηµαντικό µέρος της 
πρότασης της Επιτροπής που υποστηρίχθηκε από το ΕΚ στο ψήφισµά του ως 
µηχανισµός επιβράβευσης της προόδου. (Παράγρ. 96). 

Τα περισσότερα κράτη µέλη απ' ό,τι φαίνεται αντιτίθενται στην ιδέα αυτή. Πάντως, 
πρέπει να διατηρηθούν µερικά θετικά µέσα για να εξασφαλισθεί η εστίαση σε 
διάφορους στόχους. 

Εθνικό αποθεµατικό για απρόβλεπτα (Άρθρο 49) 

Το Κοινοβούλιο επιδοκίµασε ειδικά "τη δηµιουργία εθνικών αποθεµατικών για την 
αντιµετώπιση µη αναµενόµενων τοµεακών ή τοπικών δυσχερειών υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτά τα ταµεία έχουν πραγµατική οντότητα και δεν αποτελούν απλές συµβολικές 
χειρονοµίες." (Παράγρ. 96). 

Απ' ό,τι φαίνεται τώρα πλέον τα κράτη µέλη συµφωνούν τα αποθεµατικά αυτά να είναι 
προαιρετικά, ούτως ώστε κάθε κράτος µέλος να είναι ελεύθερο να αποφασίζει εάν θα 
δηµιουργήσει ή όχι τέτοιο αποθεµατικό. 


