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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Προσωρινή Επιτροπή για τις πολιτικές 
προκλήσεις και τα δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013, που είναι 
αρµόδια επί της ουσίας, να συµπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός της τις ακόλουθες 
προτάσεις: 

1. φρονεί ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική αποτελεί απαραίτητο εργαλείο που 
επιτρέπει στην Ένωση να αναλαµβάνει δράσεις για τη µείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων, την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και για την 
ανάπτυξη και προαγωγή του οράµατός της για µια ανεκτική κοινωνία που µεριµνά και 
έχει ως κοινή επιδίωξη την αλληλεγγύη. Είναι πεπεισµένο ότι η ανάληψη κοινής δράσης 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αποτελεσµατική από άποψη κόστους, δεδοµένου ότι 
επιτρέπει την υλοποίηση οικονοµιών κλίµακας, τον εξορθολογισµό των διαδικασιών και 
την συγκέντρωση πόρων, ιδίως στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας. Η ύπαρξη 
µιας ισχυρής, επαρκώς χρηµατοδοτούµενης ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανότητα της Ένωσης να αντιµετωπίζει 
διαδοχικές διευρύνσεις·  

2. επαναλαµβάνει τις προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, 
Μεταφορών και Τουρισµού στη γνωµοδότησή της τής 18ης Μαρτίου 2004 σχετικά µε την 
ανακοίνωση της Επιτροπής "Οικοδόµηση του κοινού µέλλοντος: προκλήσεις πολιτικής 
και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης"1, και κυρίως το γεγονός ότι στην εν 
λόγω γνωµοδότηση: 

– υποστηρίζει τα επίπεδα επενδύσεων σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο που η 
Επιτροπή προτείνει στην ανακοίνωσή της "Οικοδόµηση του κοινού µέλλοντος:  
προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013" 
στο πλαίσιο της συνοχής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, χαιρετίζει δε την 
έµφαση που αποδίδει η Επιτροπή στην ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων µε στόχο τη 
βελτίωση του δυναµικού ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, 

– ζητείται από την Επιτροπή να αναπτύξει αναπτυξιακούς στόχους και δείκτες σύµφωνα 
µε τα συµπεράσµατα των ευρωπαϊκών συµβουλίων της Λισσαβόνας και του 
Γκότεµπουργκ. Οι εν λόγω στόχοι και δείκτες θα πρέπει να είναι µετρήσιµοι και 
συγκεκριµένοι, να καλύπτουν την οικονοµική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική 
διάσταση και να συµπεριληφθούν πλήρως, τόσο στα περιφερειακά όσο και στα εθνικά 
προγράµµατα των διαρθρωτικών ταµείων, 

– καλεί, για το λόγο αυτό, να ορισθεί το ανώτατο όριο των ∆ηµοσιονοµικών 
Προοπτικών σε 1,24%. του ΑΕΠ, όπως προτείνει η Επιτροπή, προκειµένου να 
διασφαλισθεί ότι θα διατεθούν επαρκείς πόροι για τα Περιφερειακά και ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία καθώς και για διευρωπαϊκά έργα µεταφορών ζωτικής σηµασίας· 

3. επιδοκιµάζει τις χρηµατοδοτικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν υπέρ των ιδιαίτερα 
αποµακρυσµένων περιοχών, µε στόχο την αντιστάθµιση των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν κατά την πρόσβαση της εσωτερικής αγοράς· 

                                                 
1 COM(2004)0101. 
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4. επισηµαίνει την σηµασία υποστήριξης των αραιοκατοικηµένων περιοχών και της ειδικής 
κατάστασης των νησιωτικών και ορεινών περιοχών· 

5. εκφράζει την επιδοκιµασία του για την ενοποίηση των προγραµµάτων URBAN και Equal, 
η οποία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της χρηµατοδότησης για τις πόλεις και τις 
αστικές περιοχές και η οποία αυξάνει τις δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ των δηµοτικών 
και περιφερειακών αρχών· 

6. σηµειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να παραµείνει το ανώτατο όριο των πόρων στο 1,24% 
του ΑΕΠ και συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι η προτεινόµενη αύξηση στη χρήση αυτών 
των πόρων εντός του ορίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να αντεπεξέλθει η 
Ένωση στις δεσµεύσεις της και να µην ενταθεί η απογοήτευση του κοινού όσον αφορά 
την Ευρώπη· 

7. έχει συναίσθηση του γεγονότος ότι τα χρηµατοδοτικά µέσα θα πρέπει να δαπανώνται µε 
αποτελεσµατικό τρόπο, διευκρινίζει ωστόσο ταυτόχρονα ότι η πολιτική συνοχής και η 
διαρθρωτική πολιτική που εφάρµοσε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια κατέστησαν σαφή την 
επιτευχθείσα ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και συνέβαλαν πάντα στη διασφάλιση 
περαιτέρω χρηµατοδοτικών µέσων για τις περιφέρειες· 

8. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι τόσο το IPA1 και το ENPI2 θα περιλαµβάνουν ένα 
συγκεκριµένο συστατικό στοιχείο για την προαγωγής της διασυνοριακής συνεργασίας µε 
στόχο την ενίσχυση της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης, της αυστηρής τήρησης των 
περιβαλλοντικών περιορισµών και της προαγωγής της δηµοκρατίας· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πορεία της οπισθοδρόµησης των 
περιοχών που πλήττονται από τον στατιστικό αντίκτυπο και να υποβάλει λεπτοµερή 
ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά µε την κατάσταση σε αυτές τις περιοχές· 

10. επισηµαίνει ότι οι περιοχές που πλήττονται από τον στατιστικό αντίκτυπο εξακολουθούν 
να χρειάζονται και να λαµβάνουν επαρκή υποστήριξη από την ΕΕ· καµία περιοχή δεν 
επιτρέπετάι να νοιώθει ως "ο ηττηµένος της διεύρυνσης"· 

11. επιδοκιµάζει την δηµιουργία του Ταµείου Προσαρµογής στην Οικονοµική Μεγέθυνση, το 
οποίο θα πρέπει να επιτρέπει στην Ένωση να αναλαµβάνει ταχεία και αποτελεσµατική 
δράση προκειµένου να επισπευσθεί η πρόοδος των στόχων που η επίτευξη των οποίων 
καθυστερεί. Ζητεί από την Επιτροπή να λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τις περιοχές που 
πλήττονται από τον στατιστικό αντίκτυπο όταν προτείνει οποιαδήποτε ανακατανοµή 
πόρων και επιπλέον επιµένει ότι οι προτάσεις ανακατανοµής θα πρέπει να υπόκεινται 
στην διαδικασία συναπόφασης, εφόσον αφορούν προτεραιότητες που έχει προηγουµένως 
ορίσει το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο· 

12. σηµειώνει ότι στο µέλλον η οικονοµική διαχείριση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων θα είναι 
περισσότερο ανάλογη και αποκεντρωµένη, µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο µέρος της 
ευθύνης για χρηστή οικονοµική διαχείριση να µετακυλίεται στα κράτη µέλη και στις 
περιφέρειες. Ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της για εξορθολογισµό των 

                                                 
1 Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας. 
2 Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης. 
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διαδικασιών, µείωση των διοικητικών εξόδων και επίσπευσης των αποφάσεων. Ωστόσο, 
προκειµένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια, ζητεί από την Επιτροπή να ενηµερώνει το 
Κοινοβούλιο σχετικά µε οποιαδήποτε ανεπάρκεια εντοπισθεί στις εθνικές και 
περιφερειακές διαδικασίες δηµοσιονοµικού ελέγχου καθώς και µε τα µέτρα που έλαβε για 
να διορθωθεί η κατάσταση· 

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριµένες δράσεις, εντός του πλαισίου του 
Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, για την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης των µεταναστών και της πρόσβασής τους στην απασχόληση, επιτρέποντας µε 
αυτόν τον τρόπο σε πολίτες τρίτων χωρών µε διαφορετικό πολιτιστικό, θρησκευτικό, 
γλωσσικό και εθνοτικό υπόβαθρο να συµµετάσχουν σε όλους τους τοµείς της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας· 

14. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει µέτρα που να διασφαλίζουν ότι δεν θα περικοπεί η 
χρηµατοδότηση της πολιτικής συνοχής και της διαρθρωτικής συνοχής προς όφελος άλλων 
πολιτικών· 

15. ζητεί από την Επιτροπή να µεριµνήσει ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα και να 
διασφαλισθεί η έγκαιρη έναρξη των νέων προγραµµάτων της πολιτικής συνοχής και της 
διαρθρωτικής πολιτικής το 2007. 
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