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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. θεωρεί ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η κοινοτική περιφερειακή πολιτική έχει αποδείξει 
στους ευρωπαίους πολίτες τη μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, προωθώντας 
αποτελεσματικά την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ 
ταυτοχρόνως συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση· τάσσεται, συνεπώς, κατά οιασδήποτε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης της εν λόγω κοινοτικής πολιτικής· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του
ότι η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να αφορά το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ και ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων θα έπρεπε να διατίθεται 
για τις ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών·

2. θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για το διάστημα μετά το 
2013, ώστε να επιτραπεί στην πολιτική συνοχής όχι μόνο να συνεχίσει την επιτυχημένη 
επιτέλεση των παραδοσιακών καθηκόντων της, αλλά και να ασχοληθεί με μια σειρά νέων 
παγκόσμιων προκλήσεων με σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο, όπως οι κλιματικές και οι 
δημογραφικές αλλαγές, η ενεργειακή απόδοση και η αστικοποίηση, όπως αναφέρεται 
λεπτομερώς στην τέταρτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική και κοινωνική
συνοχή (COM(2007)0273)· για τον λόγο αυτόν, θεωρεί ότι η διάθεση του 0,35% του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ δεν θα επαρκέσει για τη χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής·

3. τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την υλοποίηση των διαρθρωτικών 
ταμείων, ιδίως των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου· σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα 
του συστήματος ευθύνεται έως έναν βαθμό για τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση συγκεκριμένες προτάσεις για την απλούστευση των συναφών 
διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως·

4. σημειώνει ότι η Επιτροπή πραγματοποίησε για πρώτη φορά συστηματική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων για το διάστημα 2000-2006·
αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η οποία 
αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων της 
πολιτικής για τη συνοχή· σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμήσει 
κανείς πλήρως τα θετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει στην πραγματικότητα η 
πολιτική συνοχής, καθώς δεν μπορούν να μετρηθούν με καθαρά οικονομικούς όρους·

5. αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αλλάξει σημαντικά την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη· σημειώνει ότι, λόγω της κρίσης, οι 
εθνικές επενδυτικές προτεραιότητες μπορούν να αλλάξουν και, για τον λόγο αυτόν, 
διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα ίσως να πρέπει να προσαρμοστούν· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας 
που δεν τους επιτρέπουν να διασφαλίζουν την καταβολή των εθνικών εισφορών για την 
υλοποίηση των διαρθρωτικών δράσεων και προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη σε μια κοινή προσπάθεια αναθέρμανσης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει αλλαγές επί του 
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υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα διαρθρωτικά ταμεία για το διάστημα 2007-
2013, όπου αυτές απαιτούνται·

6. στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, συνιστά τη σημαντική ενίσχυση του στόχου 
«ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε οικονομικό 
επίπεδο, και συνιστά τη διασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επιδοκιμάζει τις πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει 
την εδαφική συνεργασία, μέσω της δημιουργίας δομών διακρατικής συνεργασίας για 
χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα· σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον τη 
στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία δείχνει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο χάραξης παρόμοιων στρατηγικών για άλλες περιφέρειες στο μέλλον·

7. υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους κανονισμούς των 
διαρθρωτικών ταμείων για το διάστημα 2007-2013, το Κοινοβούλιο υπέβαλε, στο πλαίσιο 
ενός άτυπου τριμερούς διαλόγου, πρόταση για την αναδιάθεση των μη δαπανηθέντων 
πόρων που χάνονται λόγω του κανόνα N+2 / N+3 στον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη 
συνοχή (τομέας 1β) και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα με καλύτερα αποτελέσματα 
απορρόφησης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόταση αυτή δεν 
ελήφθη τότε υπόψη από το Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή στην επικείμενη ενδιάμεση 
αναθεώρηση να απαντήσει στην πρόταση του Κοινοβουλίου και να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την αναδιάθεση των εν λόγω πόρων.


