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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής 
(COM(2004)0494 –2004/0166(AVC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής 
(CΟΜ(2004)0494 - 2004/0166(ΑVC))(1),

– έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με 
το άρθρο 161, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά 
την Τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (CΟΜ (2004) 107-C5-
0092/2004-2004/2005(ΙΝΙ))2,

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τις 
πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρημένης Ένωσης 2007-20133

καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 
2007-20134,

- έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (CΟΜ(2004)04925

– έχοντας υπόψη το άρθρο 75, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου των 
Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (Α6- 0000/2005),

1. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

α) εκτιμά ότι η οικονομική και κοινωνική συνοχή πρέπει να παραμείνει ουσιώδες και 
θεμελιώδες στοιχείο εν όψει του προσδιορισμού της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· εκτιμά, 
συνεπώς, ότι το Ταμείο Συνοχής πρέπει να συνεχίσει να υπηρετεί τον στόχο της ΄Ενωσης 
για την προαγωγή της συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών·

β) υποστηρίζει τους στόχους του Ταμείου Συνοχής και τα κύρια μέσα που 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους, όπως προτείνονται από την Επιτροπή·

γ) υποστηρίζει την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής από 
18 (για την περίοδο 2000-2006) σε 62,99 εκατομ. ευρώ και την ισόρροπη κατανομή 

  
1 ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].
2 ΕΕ C 61 Ε της 10.3.2004, σ. 370· Ρ5_ΤΑ(2004)0368.
3 2004/2009(ΙΝΙ) της 5.2.2005
4 CΟΜ (2004) 487
5 ΕΕ C [...] της [...], σ. [...].
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μεταξύ των επιλέξιμων τομέων του περιβάλλοντος και των μεταφορών, με κάποια 
ελαστικότητα στην παρέμβαση του Ταμείου.

δ) εκτιμά ότι οι κανόνες που αφορούν τα μεγάλα έργα, που διέπονται από τα άρθρα 38-
40 της πρότασης γενικού κανονισμού, πρέπει να ενσωματωθούν ρητώς στον κανονισμό 
για το Ταμείο Συνοχής·

ε) ζητεί επίσης να συμπεριληφθεί ρητώς η χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας 
(μελέτες, αξιολογήσεις, πραγματογνωμοσύνες, στατιστικές κ.λ.π), δυνάμει του άρθρου 43 
της πρότασης γενικού κανονισμού

στ) εκτιμά ότι θα ήταν ευκταίο το Ταμείο Συνοχής να προβάλλει τις δικές του 
προτεραιότητες, χωριστά από εκείνες του ΕΤΠΑ, εντός των εθνικών στρατηγικών 
πλαισίων αναφοράς·

ζ) υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης ρήτρας ελαστικότητας για να εξαιρούνται από 
την επιλεξιμότητα οι δαπάνες αγοράς γηπέδων για ποσό που υπερβαίνει το 10% της 
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τις πράξεις που προβλέπονται από το άρθρο 2, 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
υλοποίηση του έργου στις περιπτώσεις όπου ο συντελεστής αυτός είναι ανεπαρκής και 
μπορεί να θέσει προβλήματα στην εφαρμογή,

η) ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάσταση ενδεικτικών προτεραιοτήτων στη 
φάση του προγραμματισμού για την ποιότητα και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των έργων, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων·

θ) ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει την αρχή ενός μηχανισμού "συστήματος 
πριμοδότησης", προκειμένου να επιβραβεύεται η πρόοδος που επιτελούν τα κράτη μέλη 
με την καλύτερη αποδοτικότητα·

ι) κρίνει ότι θα ήταν χρήσιμο να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις των εθνικών και 
περιφερειακών αρχών για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Συνοχής: ειδικές 
συνοδευτικές δράσεις και εφαρμογή του συστήματος των "βέλτιστων πρακτικών" 

ια) υποστηρίζει την εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης 
(επονομαζόμενου κανόνα Ν+2) στο Ταμείο Συνοχής· ζητεί, ωστόσο, κάποια ευκαμψία 
στην εφαρμογή του κατά την πρώτη τριετία της νέας περιόδου προγραμματισμού·

ιβ) εκτιμά ότι ο κανονισμός για το Ταμείο Συνοχής πρέπει να προσδιορίζει τις 
προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες εφαρμογής ενός μεταβατικού μηχανισμού σταδιακής 
κατάργησης των ενισχύσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη δικαιούχους, των οποίων 
το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) υπερβαίνει το 90% του μέσου 
κοινοτικού όρου, προκειμένου να αποσοβηθούν σοβαροί οικονομικοί κλονισμοί που θα 
απέρρεαν από τη μείωση της ενίσχυσης·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να ζητήσει από το Συμβούλιο να συνεχίσει την εξέταση του 
κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 3, και, ενδεχομένως, να κινήσει τη 
διαδικασία συνεννόησης με το Συμβούλιο που προβλέπεται από την κοινή δήλωση του 
1975, σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού.
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3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Βασικοί στόχοι του Ταμείου Συνοχής

Το Ταμείο Συνοχής1 ιδρύθηκε το 1993 με τη Συνθήκη του Μάαστριχ στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Πράγματι, για να συμμετάσχουν 
στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τα δημόσια 
ελλείμματά τους και να ελέγχουν το δημόσιο χρέος τους. Από την άλλη πλευρά, τα λιγότερο 
ευημερούντα κράτη πρέπει να προβούν σε μεγάλες επενδύσεις προκειμένου να φθάσουν στο 
επίπεδο των περισσότερο ανεπτυγμένων γειτόνων τους και να αυξήσουν την αναπτυξιακή 
τους ικανότητα. Συνεπώς, το Ταμείο Συνοχής ιδρύθηκε προκειμένου να επιτρέψει στα 
λιγότερο ευημερούντα κράτη να προσεγγίσουν τα κριτήρια σύγκλισης, συνεχίζοντας 
παράλληλα τις επενδύσεις τους στις υποδομές, χάρη στην ενίσχυση που χορηγείται από το 
Ταμείο Συνοχής. 

Το άρθρο 161 παράγραφος 2 της Συνθήκης προβλέπει : «Ένα Ταμείο Συνοχής (...) 
συμμετέχει χρηματοδοτικώς σε σχέδια περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα 
της υποδομής των μεταφορών».
Συνεπώς, ο στόχος είναι η ίδρυση ενός Ταμείου που να είναι συμπληρωματικό προς τα άλλα 
κοινοτικά μέσα περιφερειακής ανάπτυξης, στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών 
μεταφορών κοινού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική και κοινωνική 
συνοχή και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Επιλέξιμα είναι μόνο τα κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ) είναι κατώτερο του 90 % του κοινοτικού μέσου όρου και τα οποία θέσπισαν 
ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ικανοποίηση των οικονομικών κριτηρίων σύγκλισης, όπως 
αυτά καθορίζονται στο άρθρο 104 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2. Προσαρμογές στον κανονισμό για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής

Μετά τη διεύρυνση της Ε.Ε. την 1η Μαΐου 2004, το Ταμείο Συνοχής εφαρμόζεται στα δέκα 
νέα κράτη μέλη, όπως και στα τρία δικαιούχα κράτη μέλη της Ε.Ε. των 15 (Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ελλάδα) έως τη λήξη της περιόδου 2000-2006. Η Ιρλανδία δεν είναι πλέον 
δικαιούχος, μετά την 01.01.2004 και η Ισπανία δεν θα πληροί πλέον τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, μετά την 01.01.2007.
Η πρόταση της Επιτροπής είναι καλώς προσαρμοσμένη στις ανάγκες της διευρημένης 
Ένωσης, όπου οι ανισότητες μετξύ κρατών μελών και περιοχών είναι οξύτερες, καθώς και 
στην ανάγκη ενθάρρυνσης της αλληλεγγύης και ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής. Χάρη στις ενισχύσεις από το Ταμείο Συνοχής οι ολιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 
θα επωφεληθούν του στόχου "σύγκλιση".

Ο εισηγητής, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον κανονισμό 
είναι ουσιαστικές:

Η αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής από 18 (για την περίοδο 

  
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94, όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1264/1999 και (ΕΚ) 
αριθ. 1265/99.
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2000-2006) σε 62,99 δις ευρώ είναι σημαντική, δεδομένου ότι περισσότερα από τα μισά 
κράτη μέλη θα είναι δικαιούχοι του Ταμείου Συνοχής. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 
των δράσεων του Ταμείου Συνοχής συνάδει με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης, είναι 
ευθυγραμμισμένη προς τις προτεραιότητες που τέθηκαν στη Λισσαβώνα και εντάσσεται στην 
προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης του Γκέτεμποργκ. Τούτο θα επιτρέψει την αντιμετώπιση 
των σημαντικών αναγκών χρηματοδότησης των κρατών μελών δικαιούχων στους τομείς του 
περιβάλλοντος και των μεταφορών. Η κατανομή της κοινοτικής χρηματοδότησης μεταξύ των 
επιλέξιμων τομέων του περιβάλλοντος και των μεταφορών πρέπει να είναι ισόρροπη. 
Ωστόσο, χάριν κάποιας ελαστικότητας της παρέμβασης του Ταμείου, η κατανομή αυτή 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κράτους μέλους.  

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, ιδίως δε τα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και οι 
υποδομές που συνδέονται με το περιβάλλον, παραμένουν οι προτεραιότητες παρέμβασης του
Ταμείου Συνοχής. Η καινοτομία που εισάγεται με τον κανονισμό συνίσταται στο ότι, 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ, το Ταμείο Συνοχής 
ενισχύει τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη. Συνεπώς, μπορεί εφεξής να χρηματοδοτεί 
έργα του τομέα των μεταφορών, εκτός των διευρωπαϊκών δικτύων, σε σχέση με τους 
σιδηροδρόμους, την εσωτερική και θαλάσσια ναυσιπλοΐα, τα προγράμματα πολυτροπικών  
μεταφορών, τις βιώσιμες αστικές μεταφορές, καθώς και στους τομείς που ευνοούν την 
αειφόρο ανάπτυξη και παρουσιάζουν περιβαλλοντική διάσταση, όπως είναι οι καίριοι τομείς 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στις αιτιολογικές σκέψεις (1), η Επιτροπή τονίζει ότι είναι σημαντικό να προσδιοριστεί από 
τον παρόντα κανονισμό η αποστολή του Ταμείου Συνοχής σε σχέση με το νέο πλαίσιο, ιδίως 
δε σε σχέση με τον κανονισμό που καθορίζει τις γενικές διατάξεις λειτουργίας. 
Λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων της τρέχουσας περιόδου και στοχεύοντας στην 
καλύτερη λειτουργία, στο μέλλον, καθώς και σε μεγαλύτερη διαφάνεια, ο εισηγητής εκτιμά 
ότι ο κανονισμός για το Ταμείο Συνοχής θα ήταν καλό να αναφέρει ρητώς τα μεγάλα έργα, 
τα οποία αποτελούν το σημαντικότερο μέσο παρέμβασης του Ταμείου Συνοχής, και τη 
χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας (μελέτες, αξιολογήσεις,  πραγματογνωμοσύνες, 
στατιστικές κλπ.). Η διαφάνεια αυτή ουδόλως αντίκειται στην απλοποίηση της εφαρμογής 
της περιφερειακής πολιτικής, ενώ υπογραμμίζει την αποστολή και τη σπουδαιότητα των 
μεγάλων έργων για τα προγράμματα του Ταμείου Συνοχής. 

Για την περίοδο 2007-2013, στην περίπτωση των υποδομών που συνδέονται με τις μεταφορές 
και το περιβάλλον, η διαχείριση του Ταμείου Συνοχής και του Ε.Τ.Π.Α. θα γίνει σύμφωνα με 
ένα σύστημα ενιαίου προγραμματισμού, προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη συνέργια. 
Ωστόσο, τα μεγάλα έργα, το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ για το 
περιβάλλον και τα 50 εκατομμύρια ευρώ για τους άλλους τομείς, θα εγκριθούν χωριστά από 
την Επιτροπή, η διαχείρισή τους όμως θα γίνει στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων. Θα 
ήταν ευχής έργο το Ταμείο Συνοχής να προβάλλει εντός των εθνικών πλαισίων τις δικές 
του προτεραιότητες, χωριστά από εκείνες του Ε.Τ.Π.Α. 

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού προβλέπει να εξαιρούνται από την 
επιλεξιμότητα οι δαπάνες αγοράς γηπέδων για ποσό που ξεπερνά το 10 % της συνολικής 
επιλέξιμης δαπάνης της σχετικής δράσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το όριο του 10% για 
τις δαπάνες αγοράς γηπέδων εμποδίζει την υλοποίηση σχεδίου στο πλαίσιο του Ταμείου 
Συνοχής. Ο εισηγητής κρίνει αναγκαίο να θεσπιστεί ρήτρα ελαστικότητας, που να επιτρέπει, 
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σε ορισμένες περιπτώσεις, την εξασφάλιση παρέκκλισης και, συνεπώς, τη μεγαλύτερη 
ελαστικότητα στον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
υλοποίηση του έργου. Επίσης, η ρήτρα ελαστικότητας πρέπει να συνυπάρχει με ένα 
αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου προς αποφυγή προβλημάτων σε σχέση με απάτες και 
διαφθορά. 

Παρά την απλοποίηση, την αποκέντρωση και τον στρατηγικότερο προγραμματισμό, θα ήταν 
ευχής έργο να καταρτιστεί από την Επιτροπή κατάλογος ενδεικτικών προτεραιοτήτων στη 
φάση προγραμματισμού, για την ποιότητα και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
έργων, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. 

«Σύστημα πριμοδότησης», υπό μορφή «κοινοτικού αποθέματος ποιότητας και απόδοσης», 
προβλέπεται μόνο για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (άρθρα 20, 48, 49 της πρότασης γενικού 
κανονισμού). Ο στόχος του Ταμείου Συνοχής διαφέρει εκείνου των Διαρθρωτικών Ταμείων. 
Πράγματι, στοχεύει στο να υποκαταστήσει τις εθνικές δημοσιονομικές δαπάνες προκειμένου 
να υποστηρίξει τα έργα στα δικαιούχα κράτη μέλη, χωρίς εσωτερική διάκριση ανά 
περιφέρεια. Το Ταμείο Συνοχής έχει εξαιρετική σημασία για την περίοδο 2007-2013, 
δεδομένου ότι, μετά τη διεύρυνση, περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη θα είναι δικαιούχοι 
των παρεμβάσεών του· η κοινοτική χρηματοδότηση θα είναι εξάλλου τριπλάσια σε σύγκριση  
με εκείνην της προηγούμενης περιόδου. Συνεπώς, είναι σημαντικό η συμβολή του Ταμείου 
Συνοχής στην πραγμάτωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής να αξιολογηθεί σωστά 
και να πριμοδοτείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται από τα κράτη μέλη με την καλύτερη 
αποδοτικότητα. 
Προκειμένου να δοθούν κίνητρα στις χώρες και τα εδάφη τους για την κατάρτιση και επιλογή 
σχεδίων ποιοτικών και κοινοτικού ενδιαφέροντος, κρίνεται αναγκαίο να θεσπιστεί ένας 
μηχανισμός «συστήματος πριμοδότησης», που να εδράζεται σε ορισμένα βασικά κριτήρια, 
όπως, για παράδειγμα: η ποιότητα του προτεινόμενου και ολοκληρωμένου έργου, η 
ικανότητα του δικαιούχου κράτους μέλους να δαπανήσει τον συνολικό προϋπολογισμό που 
διατίθεται από το Ταμείο Συνοχής, η εκτέλεση του έργου, η διεθνική διάσταση του έργου, οι 
προσπάθειες υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης, ο βαθμός συνεργασίας και συντονισμού των 
παρεμβάσεων ανάμεσα στα γειτονικά κράτη μέλη σε επίπεδο μεταφορών καθώς και σε 
επίπεδο περιβάλλοντος, η ώθηση που δίνεται μέσω των έργων στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των αποβλήτων.

Επί του παρόντος, η πολιτική συνοχής τείνει, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της 
επικουρικότητας, προς την προοδευτική και προσήκουσα ενίσχυση του ρόλου των 
περιφερειακών φορέων. Ωστόσο, όσον αφορά την υλοποίηση, η τεχνική και διοικητική 
ικανότητα σε τοπικό επίπεδο δεν προσαρμόζεται πάντοτε σε αυτόν τον νέο ρόλο. Ειδικές 
συνοδευτικές δράσεις και η εφαρμογή του συστήματος των «βέλτιστων πρακτικών» θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμες παρεμβάσεις για τις εθνικές και περιφερειακές αρχές 
προκειμένου αυτές να βελτιώσουν τη διαχείριση των πόρων που λαμβάνουν. 

Η έναρξη εφαρμογής της αυτόματης αποδέσμευσης των πιστώσεων (κανόνας N+2) στο 
Ταμείο Συνοχής, που πλέον υπόκειται στους ίδιους κανόνες με εκείνους του Ε.Τ.Π.Α. και του 
Ε.Κ.Τ., ενθαρρύνει την ταχεία χρήση των πόρων του Ταμείου Συνοχής. Η εμπειρία της 
τρέχουσας περιόδου κατέδειξε ότι αυτός ο κανόνας συνέβαλε στην αποτελεσματική 
πειθαρχία όσον αφορά την επιμελή και ακριβή  προετοιμασία των έργων και τη διαχείριση 
των Διαρθρωτικών Ταμείων. Εντούτοις, είναι απαραίτητο να παρακολουθείται προσεκτικά η 
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εφαρμογή του κανόνα N+2 στις παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής, που είναι διαφορετικής 
φύσεως από εκείνες των Διαρθρωτικών Ταμείων.
Ο εισηγητής εκτιμά ότι μία τριετής μεταβατική περίοδος θα αποτελούσε καλό συμβιβασμό 
μεταξύ της υποχρέωσης του δικαιούχου κράτους μέλους να δαπανά τις διατιθέμενες 
πιστώσεις εντός διετίας από την αποδέσμευσή τους και των δυσχερειών που συνεπάγεται η 
διαχείριση των μεγάλων σχεδίων. 

Στις συζητήσεις για το μέλλον του Ταμείου Συνοχής, η διεύρυνση διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο, δεδομένου ότι περισσότερα από τα μισά κράτη θα επωφεληθούν του Ταμείου Συνοχής. 
Τα λιγότερο ευημερούντα κράτη πρέπει να προβούν σε μεγάλες επενδύσεις για να φθάσουν 
στο επίπεδο των περισσότερο αναπτυγμένων και να αυξήσουν την αναπτυξιακή τους 
ικανότητα. Η κατάργηση των ενισχύσεων για τα κράτη μέλη που ήταν επί πολλά έτη 
δικαιούχοι του Ταμείου Συνοχής και των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ) φθάνει το 90% του μέσου κοινοτικού όρου, δεν μπορεί παρά να έχει 
επιπτώσεις στην οικονομία τους. Η κατάργηση αυτή κινδυνεύει να οδηγήσει σε 
οπισθοδρόμηση σε σχέση με την πρόοδο που είχε επιτευχθεί χάρη στο Ταμείο Συνοχής και να 
έχει συνέπειες όχι μόνο για την ενδιαφερόμνη χώρα αλλά, επίσης, για τη σταθερότητα της 
Κοινότητας σ'ό,τι αφορά την οικονομική και κοινωνική συνοχή.
Παρά τις σημαντικές δυσχέρειες που υφίστανται τόσο σε χρηματοοικονομικό όσο και σε 
τεχνικό επίπεδο, ο εισηγητής εκτιμά ότι θα ήταν σκόπιμη η εφαρμογή ενός μεταβατικού 
κανονισμού σταδιακής κατάργησης της ενίσχυσης προς τα κράτη μέλη που παύουν να είναι 
δικαιούχοι του Ταμείου Συνοχής. Ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός πρέπει να έχει μεταβατικό και 
προσωρινό χαρακτήρα και να περιορισθεί στα υπό εκτέλεση προγράμματα.

Ο κανονισμός για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής πρέπει να τεθεί σε ισχύ εγκαίρως ώστε, 
στο πλαίσιο της νέας φάσης προγραμματιασμού, τα νέα προγράμματα να μπορούν να είναι 
λειτουργικά από την 1η Ιανουαρίου 2007.


