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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 τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτυχε συμφωνία 
σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, αποδοκιμάζει όμως το γεγονός ότι 
οι προβλεπόμενοι πόροι δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της Ένωσης και 
ιδιαίτερα της περιφερειακής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου·  

2. φρονεί, ειδικότερα, ότι οι πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο της κατηγορίας 1β και ιδίως 
εκείνοι που αφορούν τους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής 
είναι καταφανώς ανεπαρκείς και, ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως αποκατάσταση των 
συναφών πιστώσεων στο επίπεδο που πρότεινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2005 σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τα δημοσιονομικά μέσα της 
διευρυμένης Ένωσης 2007-20131· 

3. σημειώνει ότι η πρόταση του Συμβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές θίγει το 
νομοθετικό σχέδιο που συζητείται επί του παρόντος ενώπιον του Κοινοβουλίου και 
υπενθυμίζει ότι η εν λόγω νομοθεσία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σύμφωνα με τους 
κανόνες της συναπόφασης·

4. χαιρετίζει την σύσταση ενός Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο θα 
πρέπει να βοηθήσει τους πληθυσμούς των περιφερειών να αντιμετωπίσουν τις μεταβολές 
που επιφέρουν η μεταφορά βιομηχανικών μονάδων λόγω χαμηλότερου κόστους και η 
παγκοσμιοποίηση·

5. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι τα αποθεματικά ευελιξίας και ιδιαίτερα το 
αποθεματικό για τη συνοχή και το αποθεματικό αλληλεγγύης βρίσκονται εκτός του 
δημοσιονομικού πλαισίου, πράγμα που υποδηλώνει ότι η εφαρμογή τους δεν θα πρέπει 
να επηρεάσει τα ποσά που προορίζονται για τα διαρθρωτικά ταμεία·

6. απαιτεί προσαρμογή των μηχανισμών και των διαδικασιών προσφυγής σε αυτά τα 
αποθεματικά, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική χρήση τους·

7. απαιτεί επαναφορά των πόρων που αποδεσμεύθηκαν στο πλαίσιο του κανόνα n+2 σε ένα 
αποθεματικό για την ποιότητα και την απόδοση καθώς και ρητή αναφορά αυτού του 
αποθεματικού στην διοργανική συμφωνία· επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στην οποία θα περιγράφεται 
η εφαρμογή ενός μηχανισμού ανακύκλωσης·

8. επισημαίνει την εμφανή βούληση όλων των κρατών μελών να αρχίσουν να καταρτίζουν 
χωρίς καθυστέρηση τα προγράμματά τους για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού·
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9. τονίζει ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρέπει να 
συμφωνήσουν ταχέως σχετικά με το πολυετές πλαίσιο 2007-2013, επιτρέποντας έτσι στα 
κράτη μέλη να σχεδιάσουν τα προγράμματά τους και να αποφύγουν περιττή 
καθυστέρηση της έναρξής τους· επιπλέον, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την εκτέλεση στις αρχές της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.


