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 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής όρισε 
συντάκτη γνωµοδότησης τον …. 

Κατά τις συνεδριάσεις της στις … και …, η επιτροπή εξέτασε το σχέδιο γνωµοδότησης. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε τις ακόλουθες προτάσεις µε … 
ψήφους υπέρ, … ψήφους κατά και … αποχές. 

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές … (πρόεδρος), … (αντιπρόεδρος), … 
(αντιπρόεδρος), … (Συντάκτης γνωµοδότησης), …, … (αναπλ. …), … (αναπλ. … σύµφωνα 
µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), … και …. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισµών, που είναι 
αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

…. … 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Εισαγωγή και επισκόπηση 
 
Υπάρχουν τρία θέµατα που ξεχωρίζουν κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού 2005 όσον 
αφορά τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και την Περιφερειακή Πολιτική. Κατ' αρχήν, το 2005 είναι το 
πρώτο πλήρες δηµοσιονοµικό έτος για την Ευρώπη των 25. Κατά δεύτερον και ως συνέπεια 
του προαναφερθέντος, έχουν αυξηθεί τα ποσά που διαθέτει το ΠΠ1 για την Περιφερειακή 
Πολιτική. Η αύξηση των πιστώσεων πληρωµών ξεπερνάει τη µετριοπαθέστερη αύξηση των 
πιστώσεων υποχρεώσεων. Κατά τρίτον, η κατανοµή των πιστώσεων αντικατοπτρίζει τη 
συνέχιση της µετάβασης από τα προενταξιακά µέσα στην είσπραξη της στήριξης του Ταµείου 
Συνοχής στην περίπτωση 8 εκ των νέων κρατών µελών. 
 
Οι µεταβολές στη δοµή της περιφερειακής πολιτικής και των δαπανών του Ταµείου Συνοχής 
πρέπει να αντιπαραβληθούν µε τις εξελίξεις του συνολικού επιπέδου των προτεινόµενων 
δαπανών του προϋπολογισµού. Η αύξηση των πιστώσεων πληρωµών στον προτεινόµενο 
προϋπολογισµό γενικά ανέρχεται σε 9,7%, µε σύνολο δαπανών ύψους 109,5 δις ευρώ. Οι 
πιστώσεις υποχρεώσεων για το σύνολο του προϋπολογισµού αυξάνονται σε 117,2 δις, 
αύξηση κατά 5,2%. Οι πιστώσεις πληρωµών για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία αυξάνονται κατά 
14,8% στη διευρυµένη Ένωση φτάνοντας τα 35,4 δις ευρώ, ενώ οι πιστώσεις υποχρεώσεων 
κατά 3,3% φτάνοντας τα 42,4 δις ευρώ. Στα πλαίσια του συνολικού αυτού ποσού για τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, οι δαπάνες του Ταµείου Συνοχής αυξάνονται κατά 7,3% σε λίγο πάνω 
από 3 δις ευρώ, ενώ οι πιστώσεις υποχρεώσεων για το Ταµείο Συνοχής µειώνονται κατά 9,7% 
σε 5,1 δις ευρώ. Η µείωση των πιστώσεων υποχρεώσεων του Ταµείου Συνοχής οφείλεται σε 
µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι δεν είναι πλέον επιλέξιµη η Ιρλανδία. 
 
Μία προκαταρκτική παρατήρηση είναι ότι ο µικρότερος ρυθµός αύξησης ή, στην περίπτωση 
του Ταµείου Συνοχής, η µείωση των πιστώσεων υποχρεώσεων σε σύγκριση µε τις αυξήσεις 
των πιστώσεων πληρωµών θα πρέπει να συµβάλει στον περιορισµό της αύξησης των RAL 
(reste a liquider: συσσωρευµένα ανεκτέλεστα υπόλοιπα), του καταλοίπου των εκκρεµουσών 
πιστώσεων υποχρεώσεων. 
 
Η επίπτωση της διεύρυνσης 
 
Η κατά 14,8% αύξηση των δαπανών για διαρθρωτικά µέτρα οφείλεται κυρίως στο 
διπλασιασµό των πιστώσεων πληρωµών που διατίθενται στα νέα κράτη µέλη. Οι δαπάνες των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ των 10 αυξάνονται κατά 82% και οι δαπάνες του Ταµείου 
Συνοχής κατά 330%, παρότι βεβαίως στην περίπτωση των νέων κρατών µελών εξαλείφονται 
σταδιακά οι προενταξιακές διαρθρωτικές δαπάνες. Για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, οι πιστώσεις 
πληρωµών στα νέα κράτη µέλη θα φτάσουν τα 3,09 δις ευρώ, ενώ οι πιστώσεις υποχρεώσεων 
τα 5,3 δις ευρώ. 
 
Υπάρχουν 0,7 δις ευρώ σε πιστώσεις πληρωµών για το Ταµείο Συνοχής της ΕΕ των 10 και 

                                                 
1 Προσχέδιο Προϋπολογισµού. 
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2,39 δις σε πιστώσεις υποχρεώσεων. 
 
Οι πιστώσεις για την ΕΕ των 15 
 
Οι πιστώσεις τόσο υποχρεώσεων όσο και πληρωµών για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία στην ΕΕ 
των 15 αυξάνονται στο ΠΠ. Οι πιστώσεις πληρωµών αυξάνονται κατά 11,3% σε 29,3 δις 
ευρώ και οι πιστώσεις υποχρεώσεων φτάνουν σχεδόν τα 33 δις ευρώ. Παρότι η αύξηση αυτή 
φαίνεται ενδεχοµένως επαρκής, είναι σαφές από το µεγάλο ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού το 2004 για το Περιφερειακό Ταµείο και από την εφαρµογή του κανόνα 
N+2 ότι θα χρειαστεί µάλλον περαιτέρω αύξηση των πιστώσεων πληρωµών. Από την άλλη 
πλευρά, δεν είναι ακόµη σαφής η ικανότητα απορρόφησης των δαπανών των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων στα νέα κράτη µέλη. Θα πρέπει σχετικά να διαβιβάσει η Επιτροπή οπωσδήποτε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερωµένα στοιχεία για τις προβλέψεις δαπανών του 
προϋπολογισµού το 2004. 
 
Αξιολόγηση και τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή 
 
Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να προβαίνει για κάθε περίοδο προγραµµατισµού σε έρευνα 
των δαπανών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Αυτές οι εκ των υστέρων έρευνες να 
δηµοσιευτούν το 2004 για την περίοδο προγραµµατισµού 1994-1999. Οι αξιολογήσεις, που 
γενικώς είναι ευνοϊκές για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, ενσωµατώνονται σε ενδιάµεση 
αναθεώρηση της περιόδου προγραµµατισµού 2000-2006 και στην Τρίτη Έκθεση για την 
Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αδυναµίες κατά τη θέση 
στόχων το 1994 κατέστησαν αδύνατη τη σε βάθος ανάλυση της σχέσης κόστους / 
αποτελεσµατικότητας. Πάντως, ο συντάκτης έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το σχέδιο 
προϋπολογισµού 2005 πρέπει να εξεταστεί και υπό το φως του Γενικού Κανονισµού για τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία και τα Ταµεία Συνοχής (2007-2013) που αντικαθιστά τον Κανονισµό 
1260/1999, όταν τεθεί τελικώς σε ισχύ. Ειδικά για το Ταµείο Συνοχής, είναι λυπηρό το 
γεγονός ότι η ex-post αξιολόγηση δεν θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το Νοέµβριο του 2004. 
 
RAL- συσσωρευµένα ανεκτέλεστα υπόλοιπα 
 
Ως αναφέρεται ανωτέρω η προτεινόµενη αύξηση των πιστώσεων πληρωµών για τη 
διαρθρωτική πολιτική είναι µεγαλύτερη από την προτεινόµενη αύξηση των πιστώσεων 
υποχρεώσεων, γεγονός που θα πρέπει να επιβραδύνει την αύξηση των RAL. Εξακολουθεί 
πάντως να αληθεύει ότι, βάσει του ΠΠ, τα RAL θα αυξηθούν. Τα "αφύσικα" RAL που 
σχετίζονται µε τα προ του 1999 προγράµµατα θα πρέπει να έχουν εξαλειφθεί το 2004. 
 
Ειδικά ζητήµατα και σχέδια τροπολογιών 
 
Ο συντάκτης θα αναφέρει τώρα ιδιαίτερες πτυχές του προσχεδίου προϋπολογισµού, οι οποίες 
θεωρεί ότι µπορεί να αποτελέσουν το αντικείµενο τροπολογιών της επιτροπής. Η 
προκαταρκτική αυτή αναφορά δεν είναι οριστική. Η επιτροπή διατηρεί βεβαίως το 
δικαίωµα να προτείνει ή αποσύρει τροπολογίες ανάλογα µε την πρώτη ανάγνωση του 
προϋπολογισµού από το Συµβούλιο και την έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισµού την 
Παρασκευή 16 Ιουλίου, ιδίως όσον αφορά την αποκατάσταση των ποσών που µειώνει το 
Συµβούλιο στο ύψος του Προσχεδίου Προϋπολογισµού. 
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Ενόψει των υψηλών επιπέδων εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωµών στην ΕΕ των 15, ο 
συντάκτης προτείνει να αυξηθούν τα ποσά που χορηγούνται για την περιφερειακή πολιτική 
του στόχου 1 (θέση 13-03-01) έναντι των αρχικά προτεινοµένων στο ΠΠ. Η αύξηση µε 
τροπολογία κατά 250 εκατ. ευρώ ή κατά ένα µετριοπαθές 0,2% πάνω από το επίπεδο του 
2004 θα ευθυγράµµιζε την αύξηση των πιστώσεων πληρωµών για τη θέση αυτή µε τη µέση 
αύξηση για τις µη υποχρεωτικές δαπάνες στο ΠΠ. 
 
Για τις πιστώσεις υποχρεώσεων, ο συντάκτης δεν πιστεύει ότι η µείωση των κονδυλίων του 
ΠΠ σε σύγκριση µε το διαθέσιµο το 2004 ποσό για την περιφερειακή πολιτική του στόχου 2 
(θέση 13-3-04) πρέπει να πραγµατοποιηθεί χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Τέτοια αιτιολόγηση δεν 
υπάρχει στην τεκµηρίωση του ΠΠ. Κατά συνέπεια προτείνει την αποκατάστασή του στα 
επίπεδα του 2004 µε τροπολογία που να προσθέτει 78,8 εκατ. ευρώ ή 2 % στη θέση αυτή. 
 
Ειδικότερα, προτείνεται µείωση των ποσών που διατίθενται για το ειδικό πρόγραµµα για την 
ειρήνη και συµφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις γειτονικές χώρες της Ιρλανδίας (θέση 
13-03-02). Μέχρι να υποβληθούν πειστικά επιχειρήµατα υπέρ της µείωσης αυτής, ο 
συντάκτης προτείνει να αποκατασταθούν οι πιστώσεις του προγράµµατος αυτού στο ύψος 
που είχαν το 2004. Αυτό συνεπάγεται τροπολογίες που θα αυξάνουν τις πιστώσεις πληρωµών 
κατά 6,87 εκατ. ευρώ. 
 
Όλες αυτές οι τροπολογίες εµπίπτουν στα περιθώρια που επιβάλουν οι ∆ηµοσιονοµικές 
Προοπτικές για το 2005. 
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