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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και το Ταμείο Συνοχής  
(COM(2004)0492 - 2004/0163(AVC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής  (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 161 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε στις 22 Απριλίου 2004 σχετικά με την τρίτη 
έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή1,

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

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της 
Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Αλιείας και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2005),

1. θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού είναι σε γενικές γραμμές συμβατό με το ψήφισμα της 
22ας Απριλίου 2004 και, επομένως, δεν κρίνει απαραίτητο να εκφράσει περαιτέρω τη 
συναίνεσή του όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής, αλλά καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις συζητήσεις στους κόλπους του Συμβουλίου, να 
λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συγκεκριμένες συστάσεις·

2. απορρίπτει κάθε σημαντική τροποποίηση της συνολικής αρχιτεκτονικής της πρότασης της 
Επιτροπής και ιδίως κάθε προσπάθεια εκ νέου υπαγωγής στο εθνικό επίπεδο μέρους ή του 
συνόλου της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης (Τίτλος 1)·

3. ζητεί την επέκταση στα 200 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ των 
θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας για το σκοπό 
της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας· 
ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία 
της θέσπισης διατάξεων για τη συνδεσιμότητα των απόμακρων περιοχών (άρθρο 7)·

4. απορρίπτει οποιαδήποτε εξασθένηση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως προβλέπεται 
στην πρωτότυπη πρόταση και ζητεί τη διατήρηση του καταλόγου αρμόδιων οργάνων που 
πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει περιβαλλοντικές ΜΚΟ και φορείς που εκπροσωπούν 

  
1 Εγκριθέντα κείμενα, PA_TA(2004)0368.
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τα άτομα με ειδικές ανάγκες (άρθρο 10)·

5. ζητεί την επέκταση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απουσία διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, και 
θέτει ως προϋπόθεση για την εξασφάλιση των ωφελειών από τα Ταμεία την 
προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, η οποία παρακολουθείται κατά τα 
διάφορα στάδια εκτέλεσης των πιστώσεων των Ταμείων (άρθρο 14)·

6. ζητεί να απορριφθούν δυναμικά όλες οι προσπάθειες προσαρμογής του προτεινόμενου 
χρηματοδοτικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των γενικών πόρων όσο και της 
κατανομής των πόρων στους διάφορους στόχους και τις συνιστώσες τους (άρθρα 15 –
22)·

7. ζητεί τη διατήρηση σαφών και δεσμευτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της 
Κοινότητας σχετικά με τη συνοχή, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 161 της Συνθήκης· ζητεί, επιπλέον, κάθε ενδιάμεση 
αναθεώρηση να διενεργείται βάσει της ίδιας διαδικασίας, εκτός αν έχει τεθεί σε ισχύ η 
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη· στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί το άρθρο III-119, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης νομοθετική
συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 23 – 24)·

8. ζητεί την προσθήκη μνείας σε νησιωτικές, αραιοκατοικημένες και ορεινές περιοχές στο 
πλαίσιο των θεματικών και εδαφικών προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο 
στρατηγικό τμήμα του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (άρθρο 25)·

9. ζητεί τη διατήρηση εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς το οποίο εκπονείται σε 
στενή συνεργασία με τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 και το οποίο πρέπει 
να παραμείνει στο πεδίο απόφασης της Επιτροπής, κατόπιν διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο 
της εταιρικής σχέσης (άρθρο 26)·

10. ζητεί την προσθήκη της δυνατότητας αναθεώρησης του εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
αναφοράς (άρθρο 26)·

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης της 
στρατηγικής, ώστε να υποβάλλονται εξαμηνιαίες εκθέσεις από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή (άρθρα 27 και 28)· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη διεξαγωγή εξαμηνιαίων 
συζητήσεων σε ένα στρατηγικό φόρουμ που συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες (άρθρο 29)·

12. ζητεί, στο πλαίσιο της προσέγγισης σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από ένα μόνο Ταμείο, αύξηση από 5% σε 10% του ανώτατου ορίου 
μέχρι το οποίο είτε το ΕΚΤ είτε το ΕΤΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα που εμπίπτουν
στο πεδίο ενίσχυσης του άλλου Ταμείου (άρθρο 33)·

13. ζητεί, προκειμένου να τονίσει την αστική διάσταση, στα επιχειρησιακά προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» να διατηρηθεί η υποχρέωση 
υποβολής πληροφοριών σχετικά με την προσέγγιση που αφορά τις αστικές περιοχές, 
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συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου επιλεγμένων πόλεων και των διαδικασιών 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων· ζητεί αυτές οι διαδικασίες να ενταχθούν στο πλαίσιο της 
περιφερειακής εταιρικής σχέσης (άρθρο 36)·

14. ζητεί να διατηρηθεί η πρόταση για σύσταση κοινοτικού αποθεματικού ποιότητας και 
επίδοσης ως μηχανισμού επιβράβευσης της προόδου, αλλά με πιο δίκαια, πιο 
αντικειμενικά και πιο ευρέως αποδεκτά κριτήρια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι πραγματικά 
επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός (άρθρο 48)·

15. ζητεί τη διατήρηση της αρχής της υποχρεωτικής τήρησης εθνικών αποθεματικών για 
απρόβλεπτα, αλλά συνιστά μεγαλύτερη ευελιξία των μέσων εφαρμογής τους (άρθρο 49)·

16. απορρίπτει τις πιέσεις για αλλαγή των προτεινόμενων ποσοστών συγχρηματοδότησης 
(άρθρο 51), αλλά ζητεί διπλασιασμό της επιτρεπόμενης αύξησης στις 10 ποσοστιαίες 
μονάδες για τις περιοχές με περισσότερα του ενός γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα, 
όπως ορίζονται στην πρόταση (άρθρο 52)·

17. ζητεί τη διατήρηση της πρότασης απλούστευσης που περιορίζει το κοινοτικό ποσοστό 
συγχρηματοδότησης σε ποσοστό των δηλωθεισών δημόσιων δαπανών μόνο· επομένως, 
αποκλείει κάθε απόπειρα μερικής χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων με κονδύλια 
της Κοινότητας (άρθρα 51 και 76)·

18. ζητεί την προσθήκη μνείας στην ανάγκη για υψηλού επιπέδου ικανότητες και προσόντα 
διαχείρισης έργων ως βασικό στοιχείο που διασφαλίζει ότι τα έργα παραδίδονται 
εγκαίρως και δεν υπερβαίνουν το προβλεπόμενο προϋπολογισμό (άρθρο 57)·

19. ζητεί τη διατήρηση του πνεύματος των προτεινόμενων ορίων όσον αφορά τις αναλογικές 
ρυθμίσεις ελέγχου (συγχρηματοδότηση 33% και κόστος 250 εκατ. ευρώ) κάτω από τα 
οποία δεν διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι από την Επιτροπή· ζητεί, ωστόσο, να 
ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων Ταμείων (άρθρο 73)·

20. απορρίπτει κάθε αλλαγή των προτεινόμενων ποσών προκαταβολής (άρθρο 81)·

21. απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένηση της ρύθμισης N+2, εκτός από την 
ευελιξία που έχει ήδη προταθεί για μεγάλα έργα, εφόσον τα οφέλη αυτής της ρύθμισης 
έχουν αποδειχθεί μέσω της αποτελεσματικότητάς της στη βελτίωση της εκτέλεσης των 
πιστώσεων των Ταμείων για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (άρθρο 93)·

22. ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να παραταθεί η προτεινόμενη προθεσμία των δύο μηνών 
που διαθέτουν τα κράτη μέλη για να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις της Επιτροπής· ζητεί αυτή η προθεσμία να διαφοροποιείται 
ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος (άρθρο 100)·

23. απορρίπτει κάθε προσπάθεια συμπερίληψης δαπανών που δεν σχετίζονται με επενδύσεις, 
όπως αποδείξεις ΦΠΑ ή κόστος στέγασης, ως επιλέξιμων για τους σκοπούς του 
υπολογισμού της συγχρηματοδότησης από την Κοινότητα·

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις 
για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών που 
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υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί τη διατήρηση της εδαφικής διαφοροποίησης, 
κυρίως όσον αφορά τα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα, κατά την εφαρμογή των 
κρατικών ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός του στόχου «Σύγκλιση»·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να ζητήσει τη διεξαγωγή περαιτέρω συζητήσεων με το 
Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος 3, του Κανονισμού του·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Αυτή η ενδιάμεση έκθεση ακολουθεί την έκθεση και το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την τρίτη έκθεση για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή1 και το έγγραφο εργασίας που εκπόνησε ο εισηγητής το 
Δεκέμβριο του 20042.

Στόχος της δεν είναι να επαναλάβει τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν στα δύο 
προηγούμενα έγγραφα, αλλά να προβάλει, όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά, τις προτεραιότητες 
του Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Ως εκ 
τούτου, το ψήφισμα σκοπίμως περιορίζεται σε συγκεκριμένες «συστάσεις» για προσθήκες 
στον γενικό κανονισμό. Δεν περιλαμβάνει αιτιολογικές σκέψεις ούτε γενικές δηλώσεις, παρά 
μόνο προτάσεις για ανάληψη δράσης.   

Αυτές οι προτάσεις αφορούν τόσο την πρόταση της Επιτροπής άμεσα όσο και τις 
πληροφορίες που έχει λάβει ο εισηγητής όσον αφορά την επικρατούσα κατάσταση στους 
κόλπους του Συμβουλίου των Υπουργών. Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, είναι 
σαφώς σε μεγάλο βαθμό συμβατή με τις θέσεις που έχει ήδη εγκρίνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ωστόσο, διατυπώνονται ορισμένα αιτήματα αλλαγών ή προσθηκών. Στην 
περίπτωση του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο μπορεί να προβεί σε παρόμοιες συστάσεις, 
εφόσον η συζήτηση φαίνεται  να προχωρά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν ισχύει, το Κοινοβούλιο μπορεί, σε πρώτη φάση, να επιδιώξει 
να αποτρέψει ανεπιθύμητες εξελίξεις, δηλώνοντας την αντίθεσή του· τελικά όμως μπορεί να 
αναγκαστεί να μη δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, αν η θέση του Συμβουλίου θεωρηθεί 
πολιτικά απαράδεκτη.

Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα;

Πολιτικές προτεραιότητες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τονίσει σε πολλές περιστάσεις την ανάγκη κατάρτισης ενός 
ελάχιστου αξιόπιστου προϋπολογισμού για την υλοποίηση της μελλοντικής πολιτικής 
συνοχής. Επομένως, απορρίπτει κάθε άποψη κατά την οποία η περιφερειακή πολιτική της 
Ευρώπης μπορεί να θεωρηθεί μεταβλητή που μπορεί απλά να προσαρμοστεί κατά την 
έγκριση των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013. Η δημοσιονομική 
σταθερότητα που προτείνει το σχέδιο κανονισμού στο 0,41% του κοινοτικού AEE (0,46% 
συμπεριλαμβανομένων των ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ) πρέπει να θεωρηθεί μέτρια, δεδομένης της 
τεράστιας αύξησης του επιλέξιμου πληθυσμού στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», 

  
1 Έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή (COM(2004) 107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών 
και Τουρισμού, εισηγητής: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης. Εγκριθέν κείμενο, P5_TA-PROV(2004)0368.

2 Έγγραφο εργασίας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής που αντικαθιστά 
τον κανονισμό 1260/1999 (COM (2004) 492τελικό), Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, εισηγητής: 
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, 16 Δεκεμβρίου 2004.  
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αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διεύρυνσης άνευ προηγουμένου. Πρέπει, επομένως, να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί το ελάχιστο όριο που απαιτείται για τη θέση σε εφαρμογή της 
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής.  

Επιπλέον, προκειμένου η διεύρυνση να αποδειχθεί πραγματικά επιτυχής από πολιτική και 
οικονομική άποψη, είναι καίριας σημασίας να διασφαλιστεί ορθή ισορροπία ανάμεσα στις 
ανάγκες περιφερειών από τα νέα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου 
«Σύγκλιση», στις φτωχότερες περιφέρειες των παλαιών κρατών μελών, στις περιφέρειες που 
υπόκεινται στη στατιστική επίδραση και στις περιφέρειες σταδιακής εισόδου. Πολλές 
προτάσεις έχουν υποβληθεί για την αύξηση ή τη μείωση ολόκληρου ή μέρους του 
χρηματοδοτικού συνόλου. Για το λόγο αυτό ο εισηγητής παρέχει στο παράρτημα πίνακα1, 
ώστε να αξιολογηθούν οι δημοσιονομικές συνέπειες αυτών των προτάσεων.  

Όσον αφορά τον στόχο «Σύγκλιση», ο εισηγητής θεωρεί κατ’ αρχήν ότι η πλήρης 
επιλεξιμότητα, υπολογιζόμενη στα 6 δισ. ευρώ περίπου, των περιφερειών που υπόκεινται στη 
στατιστική επίδραση μπορεί να θεωρηθεί σχετικά ανέξοδο μέσο επίτευξης διατηρήσιμης και 
αρμονικής ισορροπίας. Ωστόσο, αυτή τη φορά σκοπίμως δεν υιοθετεί θέση για το εν λόγω 
ζήτημα, αλλά θα επιδιώξει να επιτύχει εύλογο συμβιβασμό με τους συναδέλφους.   

Όσον αφορά το υπόλοιπο της επικράτειας της Κοινότητας, το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει 
συνεπώς ένα ισορροπημένο πολυκεντρικό υπόδειγμα αειφόρου ανάπτυξης που καλύπτει 
ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο θα προαγάγει τις στρατηγικές της Λισσαβώνας και του 
Γκέτεμποργκ. Για το λόγο αυτό, απορρίπτει κάθε άποψη σχετικά με την εκ νέου υπαγωγή στο 
εθνικό επίπεδο της πολιτικής συνοχής και ιδίως του στόχου «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητας και απασχόληση», όπως ακόμη και τώρα προτείνουν ορισμένα κράτη 
μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι προτάσεις 
της Επιτροπής για τις περιφέρειες  σταδιακής εισόδου και τις περιφέρειες με φυσικά ή 
γεωγραφικά μειονεκτήματα. Στη δεύτερη περίπτωση, πιστεύει ότι η προτεινόμενη πρόσθετη 
συγχρηματοδότηση ύψους 5% θα πρέπει να διπλασιαστεί όταν μια περιοχή πλήττεται από τις 
σωρευτικές επιπτώσεις περισσότερων του ενός μειονεκτημάτων. 

Σε σχέση με το μελλοντικό στόχο 3 για τη συνεργασία, θα πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη 
ευελιξία, ιδίως όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα, και θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η 
ανάγκη θέσπισης διατάξεων για τη συνδεσιμότητα των απόμακρων περιοχών.

Σχετικά με τη διαχείριση της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής, το Κοινοβούλιο εξαρχής 
έχει επιμείνει ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στην απλούστευση με στόχο την  
καλύτερη αποδοτικότητα της δαπάνης και στην ανάγκη διατήρησης της κοινοτικής 
προσέγγισης και της εταιρικής σχέσης. Η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να μετατραπεί σε 25 ή 
27 "επιταγές εν λευκώ", αλλά πρέπει να αποτελεί μέρος συνεπούς προσέγγισης για την 
επίτευξη των σημαντικότερων στρατηγικών στόχων της Ευρώπης: αλληλεγγύη, 
ανταγωνιστικότητα και αειφόρος ανάπτυξη.  Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τη στενή 

  
1 Adaptation Of Cohesion Policy To The Enlarged Europe And The Lisbon And Gothenburg Objectives, Notre 
Europe για τη Μονάδα Διαρθρωτικής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
IP/B/REGI/ST/2004-008, Ιανουάριος 2005
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συνεργασία μεταξύ στρατηγικής σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ 
τούτου, κρίνεται σημαντική η διατήρηση των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών της 
Κοινότητας, των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των αρχών της εταιρικής 
σχέσης και της απουσίας διακρίσεων. Επιπλέον, η στρατηγική προσέγγιση πρέπει να 
περιλαμβάνει τις προτεραιότητες που θα μπορέσουν να μετατρέψουν, με ισότιμο τρόπο, τους 
ευρωπαϊκούς στόχους σε επιτόπου δράση στο επίπεδο του περιφερειακού προγραμματισμού. 
Επομένως, θα πρέπει ήδη να προστεθεί μια αναφορά σε νησιωτικές, αραιοκατοικημένες και 
ορεινές περιοχές στο πλαίσιο των θεματικών και εδαφικών προτεραιοτήτων που 
προσδιορίζονται στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο έχει ήδη δηλώσει με αποφασιστικότητα 
την ανάγκη συμμετοχής του στις προτεινόμενες ετήσιες στρατηγικές συζητήσεις. Ωστόσο, θα 
ήταν πιο ενδεδειγμένο να εξασφαλιστεί ότι σε αυτές τις συζητήσεις θα εκπροσωπούνται όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι φορείς, μέσω της διοργάνωσης στρατηγικού φόρουμ που περιλαμβάνει το 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, το οποίο θα μπορούσε σε 
αυτή την περίπτωση να λαμβάνει χώρα δύο φορές το χρόνο. Το φόρουμ αυτό θα μπορούσε να 
εξετάζει: 

- τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στη στρατηγική της Λισσαβώνας και τα 
αναγκαία μέσα αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωσή της;

- την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της εταιρικής 
σχέσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίο να τονιστεί η σημασία της άμεσης συμμετοχής όλων των 
περιφερειακών και τοπικών παραγόντων στην εφαρμογή της πολιτικής. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να προβάλλεται η αστική διάσταση, ώστε ο ρόλος των πόλεων να οριστεί ορθά και να 
τεθεί σε εφαρμογή μια συνεπής προσέγγιση για τις αστικές περιοχές. Για το σκοπό αυτό, 
φαίνεται ότι μια εταιρική σχέση σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί το καταλληλότερο 
πλαίσιο. Από αυτή την άποψη επίσης, μολονότι το Κοινοβούλιο στήριξε και συνεχίζει να 
στηρίζει την προσέγγιση της χρηματοδότησης από ένα μόνο Ταμείο όσον αφορά τον 
προγραμματισμό, θα ήταν ίσως κατάλληλο να προβλεφθεί μεγαλύτερο ποσοστό κοινής 
χρηματοδότησης (έως 10%) μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. 

Σε σχέση με τα αποθεματικά, ο εισηγητής πιστεύει ότι αμφότερα μπορούν να διαδραματίσουν 
κάποιο ρόλο και πρέπει να διατηρηθούν. Ωστόσο, και τα δύο χρειάζονται τροποποιήσεις. 
Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση του κοινοτικού αποθέματος που αναμένεται να δώσει 
κίνητρα στα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να επιτύχουν πραγματική 
ανάπτυξη. Το σημερινό σύστημα, το οποίο επιβραβεύει απλώς τα καλύτερα προγράμματα 
εντός ενός κράτους μέλους, δεν μπορεί να δώσει  πραγματικά κίνητρα  για την επίτευξη 
σημαντικής προόδου όσον αφορά τα ποσοστά απορρόφησης, την ανάπτυξη ή τις επιδόσεις. 
Επομένως, τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην κατανομή αυτών των πόρων πρέπει να είναι 
δίκαια και αντικειμενικά, ώστε να διαλύσουν κάθε υπόνοια ότι τα χρήματα καταλήγουν μόνο 
στα πλουσιότερα κράτη της ΕΕ. Όσον αφορά το εθνικό απόθεμα για απρόβλεπτα, η ανάγκη 
αποταμίευσης για περιόδους κρίσης σε τοπικό ή τομεακό επίπεδο είναι αυτονόητη. Ωστόσο, 
πρέπει να προβλεφθεί κάποια ευελιξία σε σχέση με την προσφυγή σε αυτό το αποθεματικό.

Όσον αφορά τις χρηματικές συνεισφορές των Ταμείων, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που 
προτείνει η Επιτροπή, τα οποία ανέρχονται στο 80% στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» 
στις χώρες του Ταμείου Συνοχής, είναι απολύτως συμβατές με τις εκκλήσεις που έχει 
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απευθύνει σε πολλές περιστάσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εισηγητής γνωρίζει τις 
προτάσεις που διατυπώνονται σε ορισμένους κύκλους ότι πρέπει να εφαρμόζεται μέγιστο 
ποσοστό 85%. Αυτό ωστόσο θα άλλαζε την ισορροπία της πρότασης συνολικά και θα 
δημιουργούσε τον κίνδυνο τα Ταμεία να θεωρηθούν απλώς μια μεταφορά κεφαλαίων ή ένα 
μέσο αναπτυξιακής ενίσχυσης.   

Ωστόσο, μπορεί να διατυπωθεί ένα ισχυρό επιχείρημα για περιφέρειες του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» που έχουν φυσικό ή γεωγραφικό 
μειονέκτημα, οι οποίες θα πρέπει, βάσει των προτάσεων, να λάβουν επιπλέον 
συγχρηματοδότηση ύψους 5%. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν λογικό το ποσοστό να 
διπλασιαστεί στο 10% για περιφέρειες με περισσότερα του ενός μειονεκτήματα. Αυτό θα 
ήταν σχετικά ανέξοδο και δεν έρχεται απαραιτήτως σε αντίθεση με τη διάταξη ότι η αύξηση 
για περιφέρειες με γεωγραφικό ή φυσικό μειονέκτημα δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα η 
συνολική χορήγηση ενίσχυσης σε μια προτεραιότητα να υπερβαίνει το 60% των δημόσιων 
δαπανών για την εν λόγω προτεραιότητα. Αυτή η πρόταση του εισηγητή είναι συμβατή με τις 
νέες διατάξεις του σχεδίου Συντάγματος.

Στο ψήφισμα δεν γίνεται αναφορά στις εξόχως απόμακρες περιοχές, καθώς ο εισηγητής 
θεωρεί ότι καλύπτονται επαρκώς από τις προτάσεις της Επιτροπής. 

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής ότι η συγχρηματοδότηση από την 
Κοινότητα πρέπει να υπολογίζεται σε συνάρτηση με τις συνολικές δημόσιες δαπάνες μόνο 
και δεν λαμβάνει υπόψη ιδιωτικές αναλήψεις υποχρεώσεων. Φυσικά γνωρίζει ότι πολλοί 
ισχυρίζονται ότι η συγχρηματοδότηση πρέπει να υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού 
κόστους.  Ωστόσο, πέρα από τις σημαντικές απλουστευτικές της απόψεις, η πρόταση είναι 
επίσης πιο ρεαλιστική. Οι ιδιωτικές αναλήψεις υποχρεώσεων είναι πάντοτε υποθετικές χωρίς 
να υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα υλοποιηθούν. Οι δημόσιες αναλήψεις υποχρεώσεων μπορούν 
να ακυρωθούν, αλλά αυτό είναι δυσκολότερο και πρέπει να γίνει δημοσίως. Υπάρχει ακόμη 
ένα σημαντικό στοιχείο προσθετικότητας στην πρόταση, με την έννοια ότι οι δημόσιες αρχές 
υποχρεώνονται να δηλώνουν εκ των προτέρων τους πόρους που σχεδιάζουν να δεσμεύσουν, 
χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να τους αντικαταστήσουν αργότερα με ιδιωτικές 
επενδύσεις και να διοχετεύσουν αλλού τα δημόσια κονδύλια. Το στοιχείο προσθετικότητας 
που παρέχει η Κοινότητα, και ακόμη κάθε περαιτέρω ιδιωτική επένδυση, είναι συνεπώς πολύ 
πιο διαφανές.

Επιπλέον, η πρόταση είναι συμβατή με τις κοινοτικές προτεραιότητες συγκέντρωσης πόρων 
σε έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, όπως έρευνα, μεταφορές και περιβάλλον, προς τα 
οποία σπάνια στρέφονται οι ιδιωτικές επενδύσεις. Η συμπερίληψη μεγάλου αριθμού μικρών 
έργων θα αποθαρρυνθεί, περιορίζοντας έτσι το φαινόμενο «διάδοσης» που παρατηρείται στην 
παρούσα περίοδο προγραμματισμού, κατά την οποία τα διαρθρωτικά κονδύλια εκταμιεύονται 
σε πολύ ευρεία κλίμακα και σε μικρά ποσά. Τέλος, βάσει των ισχυόντων κανόνων, οι 
επενδυτές σε ορισμένα έργα μικρής κλίμακας μπορούν να αποκομίσουν μεγάλα οφέλη σε 
σχέση με μικρή προσωπική ανάληψη υποχρεώσεων χρηματοδότησης. Αυτή η πρόταση θα 
απαλλάξει την Κοινότητα από την επιβάρυνση του να χρηματοδοτεί το ιδιωτικό κέρδος. 

Κατά παρόμοια λογική, ο εισηγητής είναι αντίθετος με τη συμπερίληψη αποδείξεων ΦΠΑ ή 
κόστους στέγασης για τους σκοπούς του υπολογισμού της συγχρηματοδότησης από την 
Κοινότητα. Τα κοινοτικά κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται για επενδύσεις και όχι για 
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την αποζημίωση δημόσιων δαπανών. 

Παρά τις διαφορετικές προτάσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό εξέταση, ο εισηγητής 
υποστηρίζει, κατ’ αρχήν, την εφαρμογή της ρύθμισης N+2. Πράγματι, αυτή η ρύθμιση 
αποτελεί μόνιμη απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εφαρμογή της έχει αποδειχθεί 
ευεργετική όχι μόνο για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, καθώς παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια 
και διαφάνεια κατά την εκτέλεσή του, αλλά και για τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη. Αυτό 
οφείλεται στο ότι η ίδια η ρύθμιση έχει λειτουργήσει ως κίνητρο για την αποδοτική εκτέλεση 
των πιστώσεων των Ταμείων και των προγραμμάτων εντός του πλαισίου της περιφερειακής 
πολιτικής. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής δεν κάνουν αναφορά στη σχέση μεταξύ περιφερειακής πολιτικής 
και πολιτικής ανταγωνισμού, σε αντίθεση με τους προηγούμενους κανονισμούς που 
αφορούσαν την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006. Πιο συγκεκριμένα, δεν δίνονται 
ενδείξεις σχετικά με τη σχέση με τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τις 
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις. Αυτό είναι πράγματι συμβατό με την άποψη που είχε 
εκφράσει προηγουμένως το Κοινοβούλιο ότι ο γενικός κανονισμός για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία δεν είναι το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να εξεταστεί το ζήτημα της συνέπειας 
μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και της περιφερειακής πολιτικής.1 Ωστόσο, αυτό 
σημαίνει ότι παραμένει απροσδιόριστο ένα σημαντικό στοιχείο που διέπει τη μελλοντική 
δυνατότητα αντιμετώπισης διαρθρωτικών προβλημάτων.

Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν οι 
απαραίτητες διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής, ώστε 
να διασφαλιστεί κυρίως η διατήρηση της αρχής της εδαφικής διαφοροποίησης  των 
επιτρεπόμενων ανώτατων ορίων για τις περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις στην Ένωση των 
27. Κάθε προσέγγιση που μειώνει αυτά όρια στις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» πρέπει 
να απορριφθεί. Εκτός του στόχου αυτού, θα είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η αρχή της 
εδαφικής συνοχής και να εξασφαλιστεί πιο ευνοϊκή μεταχείριση για τις περιφέρειες με 
φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα. 

  
1 Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία (COM(98)0131 - C4-0285/98 - 98/0090(AVC), A4-0391/98, 4 Nοεμβρίου 1998.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δημοσιονομικές συνέπειες των αντιπροτάσεων (2007-2013)

Πίνακας που χρησιμοποίησε ο εισηγητής κατά την εκπόνηση της έκθεσής του. Παρέχεται για 
να επιτρέψει την αξιολόγηση των δημοσιονομικών συνεπειών των τροπολογιών.
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επίδραση)
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σταδιακής 
εισόδου

9,6 -100% +10%

Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότη-
τα και 
απασχόληση

48,3 -50%

Στόχος εδαφικής 
συνεργασίας

13,2

Εσωτερικά 
σύνορα

4,7

Eξωτερικά 
σύνορα

1,6

Διεθνικό επίπεδο 6,3 -66%
Διαπεριφερειακό 
επίπεδο

0 4,3

Δίκτυα 0,6
Τεχνική βοήθεια 1,0
Σύνολο κονδυλίου 
1β

336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1

Προς υπόμνηση :
Κονδύλιο 2:
Ανάπτυξη της 
υπαίθρου 
(ΕΓΤΑΑ)

88,7
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EL

Πρώην ΕΓΤΠΕ -
τμήμα 
Προσανατολισμού 
ή –
Προσανατολισμός

87,3

LEADER+ 1,4
EΤΑ 4,9
Κονδύλιο 4: IPA 12,9 +63%

~21
Κονδύλιο 1α : 
PROGRESS

0,6

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπολογισμοί EPRC και Notre Europe
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