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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 αντιστοιχούν στις ανάγκες της Ένωσης για τις προσπάθειές 
της να μειώσει τις περιφερειακές διαφορές και να επιτύχει του στόχους της Λισαβόνας 
και του Γκότεμπεργκ· ως εκ τούτου, ζητεί να διατηρηθούν τα ποσά για όλες τις θέσεις του 
προϋπολογισμού ή, όπου κρίνεται δε αναγκαίο, να επανεγγραφούν·

2. Υπογραμμίζει την επιθυμία του Κοινοβουλίου να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο 
γενικού προϋπολογισμού για το 2009 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για τις 
μικρο-επιχειρήσεις λαμβάνοντας υπόψη του σημαντικού ρόλου τους στην περιφερειακή 
ανάπτυξη·

3. Ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει πιλοτικό πρόγραμμα για να δοκιμάσει μια νέα 
προσέγγιση σ' ό,τι αφορά την κατάρτιση και εκπαίδευση των κοινοτήτων Ρόμ, η οποία θα 
αρχίζει με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα συνεχίζει με την περαιτέρω εκπαίδευση 
νεαρών μητέρων και θα περιλαμβάνει την κατάρτιση και εκπαίδευση των ενηλίκων, 
προκειμένου να μπορούν οι Ρόμ να είναι αυτάρκεις στην ανάπτυξή τους· προτείνει 
μάλιστα το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα να βασισθεί σε σημερινά στοιχεία για τα 
προβλήματα των κοινοτήτων Ρόμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προκύψει από τη 
σύνθεση  και συνέργεια των καλύτερων σχετικών διαδικασιών. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο τέλος του πρώτου τρίμηνου του 2008 η Επιτροπή μπόρεσε να εγκρίνει όλα τα εθνικά 
στρατηγικά πλαίσια με αποτέλεσμα να μειώσει τον κίνδυνο των αδικαιολόγητων 
καθυστερήσεων όπως εκείνων που σημειώθηκαν κατά την έναρξη της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι σε αντίθεση με 
ορισμένους άλλους τομείς πολιτικής, ενώ ορίζονται γενικές προτεραιότητες στους σχετικούς 
κανονισμούς, και οι προβλεπόμενοι πόροι διανέμονται μεταξύ των 27 κρατών μελών  κατά το 
έτος που προηγείται της έναρξης της προγραμματικής περιόδου1, η ακριβής πρόβλεψη 
χρηματοδότησης σε διάφορα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο εξαρτάται από το εθνικό 
στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών κεφαλαίων για τα 
εγκριθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.

Προς τούτο υπενθυμίζεται ότι "Όλα τα στοιχεία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής προέρχονται από το κονδύλι που αποφασίζεται στη νομική βάση και είναι πλήρως 
συνεπή προς τα ανώτατα όρια του ΙΙΑ". Κατά την κατάρτιση λοιπόν των δημοσιονομικών 
προβλέψεών της, η Επιτροπή εκτίμησε τις δημοσιονομικές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τις 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2005, τις διατάξεις των δημοσιονομικών 
προοπτικών 2007-2013 και του IAA, όπου τα οφειλόμενα ποσά για τα προγράμματα που 
κλείνουν βάσει της προγραμματικής περιόδου 2000-2006, και τις πιθανές αιτήσεις για 
προκαταβολή για την τρέχουσα περίοδο. Κατά συνέπεια οι πιστώσεις των διαρθρωτικών 
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ταμείων 2009 αυξάνονται  κατά  2,5% και ανέρχονται σε ένα συνολικό ποσό ύψους 48.413,9 
εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις πληρωμών μειώνονται κατά 13,9%  στα 34.914,1 εκατ. ευρώ.

Η ανάγκη για συνεχή δημοσιονομική πειθαρχία και η ανά την Ευρώπη πτώση των δημόσιων 
επενδύσεων έχουν στρέψει την προσοχή στην ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για:

 καθαρά προγράμματα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· 
 την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού·
 την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης.

Επί του σημείου αυτού η Επιτροπή μας λέει ότι για την περίοδο 1 2007-2013 αναμένεται ότι 
θα δημιουργηθούν 775.000 ακαθάριστες θέσεις εργασίας  σύμφωνα με τον στόχο Σύγκλισης 
καθώς και το στόχο ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης.

Αυτή είναι η προσέγγιση, η οποία θα αποτελέσει το μέτρο για να υπολογισθεί η επιτυχία της 
περιφερειακής πολιτικής κατά την ενδιάμεση επανεξέταση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί το 
2009 και εντός αυτού του πλαισίου αντιμετώπισης του προβλήματος του κοινωνικού 
αποκλεισμού θα πρέπει να εκτιμηθεί το προτεινόμενο πιλοτικό πρόγραμμα.
Κατά το 2009 η Επιτροπή θα ελέγξει την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και το κλείσιμο 
των προγραμμάτων και σχεδίων καθώς και την αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής 
κατά την περίοδο αυτή. Αναφέρεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς οι επιδόσεις των 
περιφερειών σ' ό, τι αφορά τους στόχους 1 και 2 του ΕΤΠΑ ήταν πολύ καλές από πλευράς 
στόχων ανάπτυξης και σύγκλισης. Συγκεκριμένα το ΑΕΠ των περιφερειών του στόχου 1 
αυξήθηκε από 64% του μέσου όρου της  ΕΕ των 15 το 1995 σε 70% το 2003.
Όπως για το 2008, η κατανομή των πιστώσεων υποχρεώσεων για το 2009 είναι προσωρινή 
και βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία της προγραμματικής περιόδου 2000-2006. Παρά ταύτα, η 
Επιτροπή είναι σαφώς το μόνο θεσμικό όργανο που έχει πρόσβαση στα στοιχεία που 
απαιτούνται για την εκτίμηση των πλήρων δημοσιονομικών απαιτήσεων και για το λόγο αυτό 
ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες αλλαγές του Συμβουλίου 
στο σχέδιο προϋπολογισμού να διορθώνονται αμέσως από το Κοινοβούλιο.

Όπως έχει πια καθιερωθεί, το συνολικό ποσό που διατίθεται για κάθε έτος δεσμεύεται στην 
αρχή του έτους και αφήνει ελάχιστα περιθώρια στο Κοινοβούλιο να προτείνει πιλοτικά 
προγράμματα. Ο συντάκτης γνωμοδότησης έχει επίγνωση των πολλών δραστηριοτήτων που 
αναλαμβάνουν οι Επιτροπή και τα κράτη μέλη υπέρ των μειονεκτουσών ομάδων και 
συγκεκριμένα των Ρόμ. Παρά ταύτα, έχει επίγνωση του σχετικά χαμηλού επιπέδου 
αποτελεσματικότητας και της έλλειψης συντονισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σ' ό, τι αφορά 
τις δραστηριότητες που στοχεύουν στο να συμβάλουν στην ένταξη αυτών των πληθυσμών.
Η κοινοτική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη έχει καθιερώσει αρκετές οριζόντιες 
πολιτικές. Η ανάπτυξη των κοινοτήτων Ρόμ είναι μια από τις πιο σημαντικές. Έχει τονισθεί 
σε όλα τα σχετικά εθνικά στρατηγικά πλαίσια ανά την Ένωση και υπάρχει μια κατά το 
μάλλον ή ήττον οριζόντια προσέγγιση για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ταυτόχρονα 
παρατηρείται έλλειψη στρατηγικού συντονισμού και ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, και μολονότι κάθε χώρα που αντιμετωπίζει το ζήτημα 
της ανάπτυξης της κοινότητας Ρομ έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το βασικό 
πρόβλημα  παραμένει το ίδιο.
                                               
1 p42 SEC(2008)514
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Στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι επομένως να καθιερωθεί μια νέα προσέγγιση στην 
κατάρτιση και εκπαίδευση των κοινοτήτων Ρομ, η οποία θα αρχίζει με τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, θα συνεχίζει με την περαιτέρω εκπαίδευση νεαρών μητέρων και θα περιλαμβάνει την 
κατάρτιση και εκπαίδευση των ενηλίκων.  Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα θα βασισθεί σε 
σημερινά στοιχεία για τα προβλήματα των κοινοτήτων Ρόμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα 
προκύψει από τη σύνθεση  και συνέργεια των καλύτερων σχετικών διαδικασιών. Κατά την 
άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης μόνο με τη δημιουργία μιας καλοσυντονισμένης, 
πανευρωπαϊκής προσέγγισης μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Τέλος, και δεδομένου του πολύ μικρού περιθωρίου που κατ' εξαίρεση διατίθεται στο κονδύλι 
τεχνικής βοήθειας, πρότεινα να μειωθεί το ποσό των πιστώσεων που διατίθενται στη θέση 
του προϋπολογισμού (13.03.20) και να μεταφερθεί το ποσό των 5 εκατ. ευρώ σε  μια νέα 
θέση του προϋπολογισμού που θα δημιουργηθεί με τον τίτλο:

Πρότυπο έργο: Πανευρωπαϊκές δραστηριότητες για τους Ρομ και συντονισμός των 
μεθόδων ένταξής τους. 
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