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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιδρώντας στην παγκόσμια οικονομική κρίση πρότεινε στα κράτη 
μέλη ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ επιβεβαίωσαν την ανάγκη μιας συντονισμένης απάντησης και η
Επιτροπή δημοσίευσε στις 26 Noεμβρίου 2008 την Ανακοίνωση  “Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για 
την ανάκαμψη της οικονομίας”· σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, η πολιτική συνοχής 
παρέχει σημαντική ενίσχυση στις δημόσιες επενδύσεις που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη 
και οι περιοχές και πρέπει να λειτουργήσει ως μέσο για την έξοδο από την παρούσα κρίση. 

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας συνιστά, ειδικότερα, την ανάληψη
δράσεων σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής της Λισαβώνας ώστε να επιτευχθεί η 
αύξηση και η απασχόληση. Όλα τα μέσα που ενεργοποιούνται επιδιώκουν αυτόν τον στόχο 
καθώς και να επιταχύνουν την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το πνεύμα αυτό, η 
επέκταση του πεδίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και η 
κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) έγιναν με βασικό στόχο να 
δώσουν απάντηση στις πολλαπλές καταστάσεις κοινωνικής και οικονομικής άμεσης ανάγκης 
που χρειάζονται στήριξη. Είμεθα βέβαιοι, τόσο σήμερα όσο και κατά το παρελθόν, ότι η 
δράση τους θα είναι τόσο περισσότερο αποτελεσματική, όσο περισσότερο συμπληρωματικές
θα είναι οι δράσεις και τα πεδία τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει πολιτικές και προτεραιότητες για την επίτευξη
προόδου στην πραγματοποίηση της πλήρους απασχόλησης, της βελτίωσης της ποιότητας και
της παραγωγικότητας στην εργασία, της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της συνοχής
και έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των μέτρων αυτού του
προγράμματος για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προβλέπεται ούτε διάθεση νέων κεφαλαίων ούτε νέες γραμμές
δράσης στον τομέα αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το
δυναμικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την επίλυση του προβλήματος της
ανεργίας και της ταχείας αύξησης της πίεσης της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή
οικονομία, που απορρέουν από την παρούσα δημοσιονομική κρίση και οικονομική ύφεση. 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να απλοποιήσει τις μεθόδους 
διαχείρισης και χρήσης των συγχρηματοδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για 
να ευνοήσει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εφαρμογή των διατιθέμενων πόρων,  
ώστε να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι περιοχές που έρχονται αντιμέτωπα με την 
οικονομική κρίση. 

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιφερειακής
Ανάπτυξης (REGI) έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η απλοποίηση έχει πρωταρχική σημασία 
για τη βελτίωση της διαχείρισης και της εκτέλεσης των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του σχετικά
με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2007, συνιστά και αυτό «απλούστευση της βάσης 
υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών και διεύρυνση της καταβολής κατ’ αποκοπή ποσών ή 
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της χρήσης κατ’ αποκοπή ποσοστών αντί της απόδοσης των "πραγματικών δαπανών».1

Η καταβολή των κατ' αποκοπή ποσοστών, από το 2007, είναι δυνατή για τις έμμεσες δαπάνες 
ενώ  αυτή των κατ’ αποκοπή ποσών δεν είναι ακόμη επιλέξιμη βάσει των κανόνων του ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί να επεκτείνει τη χρηματοδότηση των
κατ' αποκοπή ποσοστών στις άμεσες δαπάνες, να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής τους σε 
κλίμακες μοναδιαίου κόστους· και να καταστήσει δυνατή τη χρήση των συστημάτων 
καταβολής κατ’ αποκοπή. Συνεπώς, η πρόταση που υποβάλλει η Επιτροπή ακολουθεί τις
συστάσεις που ήδη είχε διατυπώσει προηγουμένως η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
προκειμένου να προσαρμοσθεί στα συμφέροντα των εμπλεκόμενων φορέων στα κράτη μέλη. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων επείγει, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καλείται να εγκρίνει τη θέση του το ταχύτερο δυνατόν.

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουδέποτε δίστασε να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες. Στο
πλαίσιο αυτό, παρά το γεγονός ότι η ιδιαιτερότητα της συγκυρίας είναι τέτοια που επιδέχεται 
πολλές απόψεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να επιτευχθούν ταχύτερες 
διαδικασίες και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες, όπως αποσκοπεί η πρόταση, δεν 
επιθυμεί, επί του παρόντος, να υποβάλει νέες προτάσεις και τροπολογίες. Ωστόσο, εφιστά την
προσοχή στην ανάγκη να αρχίσει ευθύς αμέσως, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
διαδικασία αξιολόγησης του ταμείου αυτού, με σκοπό την συμπληρωματική αναθεώρηση η 
οποία πρέπει να διεξαχθεί το ταχύτερο δυνατό. 

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης εγκρίνει την παρούσα πρόταση της 
Επιτροπής.

******

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ως επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της 
Επιτροπής. 

                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - C286, τεύχος 51, της 10ης Νοεμβρίου 2008, Ετήσια έκθεση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2007, 
συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων, Κεφάλαιο 2, παράγραφος 42.
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