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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. είναι της άποψης ότι τα ποσά για την περιφερειακή πολιτική που ενεγράφησαν στο 
προσχέδιο προϋπολογισμού ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ένωσης στο πλαίσιο των 
προσπαθειών της να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες και να υλοποιήσει τους 
στόχους της Λισσαβώνας και του Γκότεμπεργκ· συνεπώς ζητεί να διατηρηθούν ή όπου 
χρειάζεται να αποκατασταθούν όλες οι γραμμές του προσχεδίου προϋπολογισμού· 

2. τονίζει την επιθυμία του Κοινοβουλίου να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο του 
σχεδίου προϋπολογισμού για το 2008 στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις έχοντας κατά νου τον ρόλο τους στην περιφερειακή ανάπτυξη·

3. έχοντας υπόψη την ανάγκη για ανανέωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας υποστηρίζει μέτρα 
που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις νέες γυναίκες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα να 
εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενες και/ή υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρά τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές και τη 
διοργανική συμφωνία η Επιτροπή των ΕΚ ελπίζει ότι θα μπορέσει να εγκρίνει όλα τα εθνικά 
στρατηγικά προγράμματα έως τον Ιούλιο 2007 αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τις περιττές 
καθυστερήσεις όπως εκείνες που σημειώθηκαν στην αρχή της προηγούμενης περιόδου 
προγραμματισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι αντίθετα με ορισμένους άλλους 
τομείς πολιτικής όπου οι συνολικές προτεραιότητες καθορίζονται στους σχετικούς 
κανονισμούς, η ακριβής διάθεση των πιστώσεων στα διάφορα έργα εξαρτάται από το 
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς του κράτους μέλους, το οποίο επί του παρόντος καταρτίζεται 
και εγκρίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή και σε συνάρτηση με την χρησιμοποίηση των 
κοινοτικών κονδυλίων για τα συμφωνηθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.

Στην κατάσταση προβλέψεων για το 20081 η Επιτροπή μας θυμίζει ότι όλα τα ποσά σχετικά 
με τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής προέρχονται από κονδύλια που έχουν 
αποφασισθεί στη νομική βάση και είναι απολύτως συνεπή προς τα ανώτατα όρια που 
προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία. Η Επιτροπή επομένως κατά την κατάρτιση των 
δημοσιονομικών διατάξεων αξιολόγησε τις χρηματοοικονομικές ανάγκες λαμβάνοντας 
υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2005, τις διατάξεις των 
δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 και της διοργανικής συμφωνίας, τα οφειλόμενα 
ποσά βάσει των εν εξελίξει έργων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2000-
2006, καθώς και τις πιθανές αιτήσεις για προπληρωμές για την τρέχουσα περίοδο. Κατά 
συνέπεια οι αναλήψεις υποχρεώσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία 2008 αυξάνονται κατά 
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0,9%1 και οι πληρωμές2 κατά 3,2% ενώ οι αναλήψεις υποχρεώσεων3 για το Ταμείο Συνοχής 
αυξήθηκαν κατά 14,4% οι δε πληρωμές4 κατά 36%. Πρέπει να σημειωθεί ότι μια γραμμή του
προϋπολογισμού της κατηγορίας 1β) δεν εντάσσεται στον τομέα πολιτικής διαρθρωτικά 
ταμεία/συνοχή. Πρόκειται για τη γραμμή του προϋπολογισμού για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης(ENPI), που αποτελεί τη συμβολή της διασυνοριακής 
συνεργασίας από την κατηγορία αυτή. Η γραμμή αυτή εμπίπτει στον τομέα πολιτικής 
Εξωτερικές Σχέσεις.

Η ανάγκη για συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
ύφεση των δημοσίων επενδύσεων μετατόπισαν την έμφαση στην ανάγκη για δημιουργία των 
συνθηκών που απαιτούνται για 
Ø κατάρτιση προγραμμάτων καθαρής δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, 
Ø καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,
Ø ανάπτυξη της κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση.

Αυτή είναι η προσέγγιση όπως προσαρμόσθηκε στις νέες συνθήκες της Ευρώπης των 27 που 
θα χρησιμεύσει ως μέτρο για τον υπολογισμό της επιτυχίας της περιφερειακής πολιτικής κατά 
τη σημαντική επισκόπηση στο μέσον της περιόδου που θα πραγματοποιηθεί το 2008-2009. 
Κατά τη διάρκεια του 2008 η Επιτροπή θα παρακολουθεί επιμελώς την περίοδο 
προγραμματισμού 2000-2006 και το κλείσιμο των προγραμμάτων και έργων και θα 
αποτιμήσει τον αντίκτυπο της πολιτικής κατά την περίοδο αυτή. Παράλληλα θα εξασφαλίσει 
ότι τα προγράμματα λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις προτεραιότητες της ατζέντας για την 
οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση.

Η Επιτροπή μας πληροφορεί5 ότι το 2007 η κατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων είναι προσωρινή και βασίζεται στα ιστορικά δεδομένα της περιόδου 
προγραμματισμού 2000-2006. Εντούτοις η Επιτροπή των ΕΚ είναι σαφώς το μόνον όργανο 
που έχει πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά όλες τις απαιτήσεις του 
προϋπολογισμού και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συντάκτης προτείνει κάθε 
αδικαιολόγητη αλλαγή που προτείνεται από το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού του 
να διορθώνεται αμέσως από το Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή μας πληροφορεί επίσης ότι η γήρανση του πληθυσμού, ιδίως σε μερικές περιοχές 
και κράτη μέλη, που οφείλεται στη φθίνουσα τάση του ποσοστού γεννήσεων, έχει γίνει μία 
από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Επομένως έχει σημασία να 
προωθηθούν οι αξίες της οικογένειας και να δοθεί βοήθεια στους νέους που δημιουργούν 
οικογένεια για να συνδυάζουν τα επαγγελματικά με τα οικογενειακά καθήκοντα.
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