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1. Ιστορικό

Το Ταμείο Συνοχής1 ιδρύθηκε το 1993 με τη Συνθήκη του Μάαστριχ στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Πράγματι, για να συμμετάσχουν 
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τα δημόσια 
ελλείμματά τους και να ελέγχουν το δημόσιο χρέος τους. Από την άλλη πλευρά, τα λιγότερο 
ευημερούντα κράτη πρέπει να προβούν σε μεγάλες επενδύσεις προκειμένου να φθάσουν στο 
επίπεδο των περισσότερο ανεπτυγμένων γειτόνων τους και να αυξήσουν την αναπτυξιακή 
τους ικανότητα. Συνεπώς, το Ταμείο Συνοχής ιδρύθηκε προκειμένου να επιτρέψει στα 
λιγότερο ευημερούντα κράτη να προσεγγίσουν τα κριτήρια σύγκλισης, συνεχίζοντας 
παράλληλα τις επενδύσεις τους στις υποδομές, χάρη στην ενίσχυση που χορηγείται από το 
Ταμείο Συνοχής. 

Το άρθρο 161 παράγραφος 2 της Συνθήκης προβλέπει : «Ένα Ταμείο Συνοχής, ιδρυθέν από 
το Συμβούλιο (...) συμμετέχει χρηματοδοτικώς σε σχέδια περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών 
δικτύων στον τομέα της υποδομής των μεταφορών».
Συνεπώς, ο στόχος είναι η ίδρυση ενός Ταμείου που να είναι συμπληρωματικό προς τα άλλα 
κοινοτικά μέσα περιφερειακής ανάπτυξης, στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών 
μεταφορών κοινού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική 
συνοχή και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Το Ε.Κ. ανέκαθεν υποστήριζε τη σημασία και την ύπαρξη του Ταμείου Συνοχής και τη 
συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Επιλέξιμα είναι μόνο τα κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ) είναι κατώτερο του 90 % του κοινοτικού μέσου όρου, και τα οποία θέσπισαν 
ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ικανοποίηση των οικονομικών κριτηρίων σύγκλισης, όπως 
αυτά καθορίζονται στο άρθρο 104 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Μετά τη διεύρυνση της Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004, το Ταμείο Συνοχής εφαρμόζεται στα δέκα 
νέα κράτη μέλη, όπως και στα τρία δικαιούχα κράτη μέλη της Ε.Ε. των 15 (Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ελλάδα) έως τη λήξη της περιόδου 2000-2006. Η Ιρλανδία δεν είναι πλέον 
δικαιούχος, μετά την 01.01.2004. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Eurostat), η Ισπανία δεν θα πληροί πλέον τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Συνοχής, μετά την 01.01.2007.

2. Παρουσίαση της πρότασης κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής

Στην τρίτη της έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή2 και στην πρότασή της για 

  
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94, όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1264/1999 και (ΕΚ) 
αριθ. 1265/99.
2 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. 
COM (2004) 107 τελικό, της 17.02.2004.



DT\553195EL.doc 3/7 PE 353.399v02-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής υπό μορφή ενός γενικού κανονισμού1, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προβλέπει, για την περίοδο 2007-2013, να επικεντρώσει τις προτεραιότητες της 
πολιτικής συνοχής στους τρεις θεμελιώδεις στόχους: σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και 
συνεργασία. 
Ο κανονισμός ίδρυσης του Ταμείου Συνοχής είναι ειδικός κανονισμός, που συμπληρώνει τις 
γενικές διατάξεις που διέπουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. 
Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προσδιορίσει την αποστολή του Ταμείου Συνοχής 
και τους ειδικούς κανόνες παρέμβασής του, ιδίως όσον αφορά τους τομείς παρέμβασης και 
τους όρους παροχής ενίσχυσης.
Η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν στο Ταμείο Συνοχής 62,99 δισεκατομμύρια ευρώ για την 
περίοδο 2007/2013 - ήτοι 23,86% των μέσων που διατίθενται για τον στόχο της σύγκλισης2-, 
γεγονός που συνιστά σημαντική αύξηση των μέσων του Ταμείου Συνοχής σε σχέση με τα 18 
δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2000-2006.

Επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Συνοχής (άρθρο 5 παράγραφος 3
της πρότασης γενικού κανονισμού3)
Όπως και για την περίοδο 2000-2006, επιλέξιμα είναι μόνο τα κράτη μέλη των οποίων το 
κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) είναι κατώτερο του 90 % του κοινοτικού 
μέσου όρου, και τα οποία θέσπισαν ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ικανοποίηση των 
οικονομικών κριτηρίων σύγκλισης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 104 της Συνθήκης 
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα εν λόγω κριτήρια είναι: 
- έλεγχος των δημοσίων δαπανών : το κράτος μέλος δεν δικαιούται ενισχύσεων μέσω του 
Ταμείου Συνοχής, αν το δημοσιονομικό έλλειμμά του είναι υπερβολικό (αν υπερβαίνει το 3% 
του ΑΕγχ.Π)
- τήρηση των κριτηρίων οικονομικής σύγκλισης, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης)

Πεδίο παρέμβασης (άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού)
Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ιδίως δε τα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και οι 
υποδομές που συνδέονται με το περιβάλλον, παραμένουν οι προτεραιότητες παρέμβασης του 
Ταμείου Συνοχής. Η καινοτομία που εισάγεται με τον κανονισμό συνίσταται στο ότι, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ, το Ταμείο Συνοχής 
ενισχύει τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη. Συνεπώς, μπορεί εφεξής να χρηματοδοτεί 
έργα του τομέα των μεταφορών, εκτός των διευρωπαϊκών δικτύων, σε σχέση με τους 
σιδηροδρόμους, την εσωτερική και θαλάσσια ναυσιπλοΐα, τα προγράμματα πολυτροπικών  
μεταφορών, τις βιώσιμες αστικές μεταφορές, καθώς και στους τομείς που ευνοούν την 
αειφόρο ανάπτυξη και παρουσιάζουν περιβαλλοντική διάσταση, όπως είναι οι καίριοι τομείς 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης από το Ταμείο (άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού)

  
1 COM (2004) 492
2 Ο Στόχος 1, η σύγκλιση, αντιπροσωπεύει το 78,5% των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται για τους τρεις 
στόχους, ήτοι 264 δισεκατομμύρια ευρώ. 17,2% διατίθενται για τον Στόχο 2, την περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, ήτοι 57,9 δισεκατομμύρια ευρώ και 3,94% για τον Στόχο 3, την 
ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, ήτοι 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
3 COM (2004) 492
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Στο ισχύον σύστημα, σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου δημοσιονομικού 
ελλείμματος, αναστέλλονται οι πιστώσεις πληρωμών και σταματούν συνεπώς αμέσως τα υπό 
εξέλιξη έργα.
Στον νέο κανονισμό, σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου ελλείμματος, 
αναστέλλονται μόνο οι αναλήψεις υποχρεώσεων, από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, 
αν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα , μετά την εκ μέρους 
του Συμβουλίου διαπίστωση περί υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος. Η αναστολή 
των αναλήψεων υποχρεώσεων επισύρει την αναστολή των μελλοντικών και όχι των υπό 
εξέλιξη έργων. Αυτή η αναστολή παύει όταν το Συμβούλιο, αποφαινόμενο υπό τους ιδίους 
όρους, διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει λάβει διορθωτικά μέτρα, που 
επιτρέπουν την επαναφορά σε μια κατάσταση που να συνάδει με τη Συνθήκη και τις 
αποφάσεις του Συμβουλίου.

Απλοποίηση (άρθρα 33 και 38 της πρότασης γενικού κανονισμού)
Στο πλαίσιο της απλοποίησης της εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής, οι παρεμβάσεις 
του Ταμείου Συνοχής εντάσσονται εφεξής στον πολυετή προγραμματισμό των Διαρθρωτικών 
Ταμείων και διέπονται από τις ίδιες γενικές αρχές1 που ισχύουν για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 
Στο μέλλον το Ταμείο Συνοχής θα συμμετέχει, μαζί με το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης), σε πολυετή επενδυτικά προγράμματα, η διαχείριση των οποίων 
θα γίνεται σε αποκεντρωμένη βάση. Θα χρηματοδοτεί «προτεραιότητες» αντί να απαιτείται 
να υποβάλλει «μεμονωμένα σχέδια» στην Επιτροπή προς έγκριση. Η χρηματοδότηση 
περιλαμβάνει «τα μεγάλα έργα», που υπερβαίνουν το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ για το 
περιβάλλον και των 50 εκατομμυρίων ευρώ για τους άλλους τομείς.

Κοινοτική συμμετοχή και προχρηματοδότηση (άρθρα 51 και 81 της πρότασης γενικού 
κανονισμού)
Για κάθε άξονα προτεραιότητας των προγραμμάτων, η συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής 
υπόκειται στο ανώτατο όριο του 85 % των δημοσίων δαπανών που συγχρηματοδοτούνται από 
το Ταμείο Συνοχής. Δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής που εγκρίνει τη συμμετοχή των 
Ταμείων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η Επιτροπή καταβάλλει στον οργανισμό που ορίζει 
το κράτος μέλος προχρηματοδότηση που αντιπροσωπεύει το 10,5 % της συμμετοχής του 
Ταμείου Συνοχής στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

3. Παρατηρήσεις και προτάσεις 

Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η υλοποίηση του Ταμείου Συνοχής υφίσταται 
σημαντική αλλαγή, ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των κανόνων εφαρμογής μεταξύ των ετών 
1993 και 2003. Το 1999, μια σημαντική μεταρρύθμιση του Ταμείου Συνοχής είχε ήδη 
επιφέρει τροποποίηση των κανόνων του Ταμείου Συνοχής και την εδραίωση μιας πιο 
στρατηγικής προσέγγισης, καθώς και τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, της 
διαχείρισης και του δημοσιονομικού ελέγχου των έργων. Συνεπώς, στη διάρκεια των 
προηγούμενων χρόνων, οι κανόνες του Ταμείου Συνοχής συνέκλιναν προς τους κανόνες των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, γεγονός που οδηγεί, στη νέα πρόταση της Επιτροπής, στην ένταξη 

  
1 Πολυετής προγραμματισμός, εταιρική σχέση, αξιολόγηση, συμπληρωματικότητα, διαχείριση, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της χρήσης των Ταμείων, πληρωμές και δημοσιονομικοί έλεγχοι, ο κανόνας N+2.  
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των κανόνων του Ταμείου Συνοχής στους κανόνες των Διαρθρωτικών Ταμείων. Αυτή η 
απλοποίηση αναμένεται να συμβάλει σε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη 
διαδικασία διαχείρισης των διαφόρων Ταμείων. 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου και με 
στόχο την καλύτερη λειτουργία στο μέλλον, καλό θα ήταν να ενταχθούν ρητώς οι κανόνες, 
που αφορούν τα μεγάλα έργα, τα οποία αποτελούν το σημαντικότερο μέσο παρέμβασης του 
Ταμείου Συνοχής, δυνάμει των άρθρων 38-40 της πρότασης γενικού κανονισμού, στον 
κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής. Ομοίως, θα πρέπει να αναφέρεται στον παρόντα 
κανονισμό και η χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας (μελέτες, αξιολογήσεις, 
πραγματογνωμοσύνες, στατιστικές κλπ.),  δυνάμει του άρθρου 43 της πρότασης γενικού 
κανονισμού.

Για την περίοδο 2007-2013, στην περίπτωση των υποδομών που συνδέονται με τις μεταφορές 
και το περιβάλλον, η διαχείριση του Ταμείου Συνοχής και του Ε.Τ.Π.Α. θα γίνει σύμφωνα με 
ένα σύστημα ενιαίου προγραμματισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη συνέργια. 
Ωστόσο, τα μεγάλα έργα, το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ για το 
περιβάλλον και τα 50 εκατομμύρια ευρώ για τους άλλους τομείς, θα εγκριθούν χωριστά από 
την Επιτροπή, η διαχείρισή τους όμως θα γίνει στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων. Θα 
ήταν ευχής έργο, εντός των εθνικών πλαισίων, το Ταμείο Συνοχής να προβάλλει τις δικές 
του προτεραιότητες, χωριστά από εκείνες του Ε.Τ.Π.Α. 

Η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής από 18 (για την περίοδο 
2000-2006)  σε 62,99 δις ευρώ είναι σημαντική, δεδομένου ότι περισσότερα από τα μισά 
κράτη μέλη θα είναι δικαιούχοι του Ταμείου  Συνοχής. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 
των δράσεων του Ταμείου Συνοχής εντάσσεται στην προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης του 
Γκέτεμποργκ και θα επιτρέψει την αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών χρηματοδότησης 
των νέων κρατών μελών στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών. Η κατανομή 
της κοινοτικής χρηματοδότησης μεταξύ των επιλέξιμων τομέων του περιβάλλοντος και των 
μεταφορών πρέπει να είναι ισόρροπη. Ωστόσο, χάριν κάποιας ελαστικότητας της παρέμβασης 
του Ταμείου, η κατανομή αυτή πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κράτους 
μέλους.  

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού προβλέπει την εξαίρεση από την 
επιλεξιμότητα των δαπανών αγοράς γηπέδων για ποσό που ξεπερνά το 10 % της συνολικής 
επιλέξιμης δαπάνης της σχετικής δράσης. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ρήτρα 
ελαστικότητας, που να επιτρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την εξασφάλιση παρέκκλισης 
και, συνεπώς, τη μεγαλύτερη ελαστικότητα στον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών. 

Η απλοποίηση και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης, που 
προτείνονται από την Επιτροπή, είναι ευπρόσδεκτες αλλαγές. Η πρόταση της Επιτροπής 
προβλέπει η προσέγγιση του προγραμματισμού να είναι πιο στρατηγική, με βάση τους 
«στρατηγικούς προσανατολισμούς της Κοινότητας για τη συνοχή», καθώς και τις 
προτεραιότητες της Επιτροπής και τα νέα εθνικά πλαίσια στρατηγικής αναφοράς. Αυτά τα 
έγγραφα αναφοράς θα αντικαταστήσουν τα ισχύοντα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), τα 
Ενιαία Έγγραφα Προγραμματισμού (Ε.Ε.Π.) και τα Συμπληρώματα Προγραμματισμού. 
Παρά ταύτα, θα ήταν ευχής έργο να καταρτιστεί από την Επιτροπή κατάλογος ενδεικτικών 
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προτεραιοτήτων στη φάση προγραμματισμού, για την ποιότητα και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των έργων, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων. 

«Σύστημα πριμοδότησης», υπό μορφή «κοινοτικού αποθέματος ποιότητας και απόδοσης», 
προβλέπεται μόνο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (άρθρα 20, 48, 49 της πρότασης γενικού 
κανονισμού). Ο στόχος του Ταμείου Συνοχής διαφέρει εκείνου των Διαρθρωτικών Ταμείων. 
Πράγματι, στοχεύει στο να υποκαταστήσει τις εθνικές δημοσιονομικές δαπάνες προκειμένου 
να υποστηρίξει τα έργα στα δικαιούχα κράτη μέλη, χωρίς εσωτερική διάκριση ανά 
περιφέρεια. Το Ταμείο Συνοχής έχει εξαιρετική σημασία για την περίοδο 2007-2013, 
δεδομένου ότι, μετά τη διεύρυνση, περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη θα είναι δικαιούχοι 
των παρεμβάσεών του· η κοινοτική χρηματοδότηση θα είναι εξάλλου τριπλάσια σε σύγκριση  
με εκείνην της προηγούμενης περιόδου. Συνεπώς, είναι σημαντικό η συμβολή του Ταμείου 
Συνοχής στην πραγμάτωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής να αξιολογηθεί σωστά 
και να πριμοδοτείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται από τα κράτη μέλη με την καλύτερη 
αποδοτικότητα. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί ανταγωνισμός ανάμεσα στις χώρες και τα εδάφη τους, 
κρίνεται αναγκαίο να θεσπιστεί ένας μηχανισμός «συστήματος πριμοδότησης», που να 
εδράζεται σε τρία βασικά κριτήρια: την ποιότητα του προτεινόμενου και ολοκληρωμένου 
έργου, την ικανότητα του δικαιούχου κράτους μέλους να δαπανήσει τον συνολικό 
προϋπολογισμό που διατίθεται από το Ταμείο Συνοχής, και την εκτέλεση του έργου. Θα 
μπορούσαν να εξεταστούν και άλλα κριτήρια αυτού του «μηχανισμού πριμοδότησης», όπως 
για παράδειγμα η διεθνική διάσταση του έργου και οι προσπάθειες υπέρ της αειφόρου 
ανάπτυξης· ο βαθμός συνεργασίας και συντονισμού των παρεμβάσεων ανάμεσα στα 
γειτονικά κράτη μέλη σε επίπεδο μεταφορών καθώς και σε επίπεδο περιβάλλοντος, η ώθηση 
που δίνεται μέσω των έργων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή η φιλική προς το 
περιβάλλον διαχείριση των αποβλήτων.

Επί του παρόντος, η πολιτική συνοχής τείνει, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της 
επικουρικότητας, προς την προοδευτική και προσήκουσα ενίσχυση του ρόλου των 
περιφερειακών φορέων. Ωστόσο, όσον αφορά την υλοποίηση, η τεχνική και διοικητική 
ικανότητα σε τοπικό επίπεδο δεν προσαρμόζεται πάντοτε σε αυτόν τον νέο ρόλο. Ειδικές 
συνοδευτικές δράσεις και η εφαρμογή του συστήματος «βέλτιστων πρακτικών» θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμες παρεμβάσεις για τις εθνικές και περιφερειακές αρχές 
προκειμένου αυτές να βελτιώσουν τη διαχείριση των πόρων που λαμβάνουν. 

Η έναρξη εφαρμογής του κανόνα N+21 στο Ταμείο Συνοχής, που πλέον υπόκειται στους 
ίδιους κανόνες με εκείνους του Ε.Τ.Π.Α. και του Ε.Κ.Τ., ενθαρρύνει την ταχεία χρήση των 
πόρων του Ταμείου Συνοχής. Η εμπειρία της τρέχουσας περιόδου κατέδειξε ότι αυτός ο 
κανόνας συνέβαλε στην αποτελεσματική πειθαρχία όσον αφορά την επιμελή και ακριβή  
προετοιμασία των έργων και τη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων. Εντούτοις, είναι 
απαραίτητο να παρακολουθείται προσεκτικά η εφαρμογή του κανόνα N+2 στις παρεμβάσεις 
του Ταμείου Συνοχής, που είναι διαφορετικής φύσεως από εκείνες των Διαρθρωτικών 

  
1 Αυτόματη αποδέσμευση των πιστώσεων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εντός της διετίας που έπεται των 
αντίστοιχων αναλήψεων υποχρεώσεων (άρθρα 92-96 της πρότασης γενικού κανονισμού) 
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Ταμείων.

Στις συζητήσεις για το μέλλον του Ταμείου Συνοχής, ορισμένοι υποστηρίζουν έναν 
μηχανισμό «σταδιακής αποσύνδεσης για τις περιφέρειες που δεν πληρούν πλέον τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας», όπως ήδη προβλέπεται για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Αν και 
υφίστανται σημαντικές δυσχέρειες, τόσο σε χρηματοοικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, 
όσον αφορά την εφαρμογή ενός τέτοιου μηχανισμού, θα ήταν εξίσου ενδεδειγμένη μια 
μεταβατική ενίσχυση για τις χώρες που, εξ αιτίας της στατιστικής επίπτωσης συνεπεία της 
διεύρυνσης, δεν θα είναι πλέον δικαιούχες πόρων από το Ταμείο Συνοχής.


