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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η
Επιτροπή)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όσον αφορά ορισμένα έργα 
που παράγουν έσοδα
(COM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2008)0558),

– έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με 
το άρθρο 161 της Συνθήκης ΕΚ (C6-0000/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 75, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2008),

1. εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διατάξεις του άρθρου 55 του κανονισμού αριθ. 1083/2006 αφορούν τα "έργα που 
παράγουν έσοδα" και έχουν προκαλέσει δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους στην πράξη.

Πράγματι, όταν πρόκειται για μικρά έργα που συγχρηματοδοτούνται βάσει των διατάξεων 
αυτών όπως μικρές πράξεις με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής ή πράξεις με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), οι κανόνες παρακολούθησης που πρέπει να τηρούνται 
– όπως, ότι τα έσοδα μπορούν να ληφθούν υπόψη ακόμη και μία τριετία μετά το κλείσιμο του 
επιχειρησιακού προγράμματος – φαίνονται δυσανάλογος διοικητικός φόρτος σε σχέση με τα 
ποσά που προσδοκώνται, όπως επίσης και σοβαρός παράγοντας κινδύνου κατά την εκτέλεση 
των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή αναγκάστηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επίλυσης των δυσκολιών που 
περιέγραψαν τα κράτη μέλη σχετικά με το άρθρο 55 δια της ερμηνευτικής οδού , δεδομένου 
ότι αυτό απεδείχθη νομικά αδύνατον.

Για το λόγο αυτό, και μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή κρίνει 
απαραίτητη την έγκριση τροποποίησης του κανονισμού 1083/2006 , η οποία θα πρέπει να 
περιορίζεται στο άρθρο 55 παράγραφος 5 και θα αφορά μόνο τα εξής δύο σημεία: την 
εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 55 των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ και τον καθορισμό ενός κατώτατου ορίου κάτω από το οποίο θα εξαιρούνται από τις 
διατάξεις του άρθρου 55 τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή από το Ταμείο 
Συνοχής, αφενός, όσον αφορά τον υπολογισμό της μέγιστης επιλέξιμης δαπάνης και, 
αφετέρου, όσον αφορά την παρακολούθηση. Οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 55 δεν 
τροποποιούνται. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η επιβολή κοινών κανόνων 
εκτέλεσης των έργων καθόλη την περίοδο προγραμματισμού, έχει συμπεριληφθεί όρος 
αναδρομικής ισχύος, ούτως ώστε η αναθεωρημένη διάταξη να ισχύει από 1ης Αυγούστου
2006.

Αυτή η - τεχνικού χαρακτήρα - τροποποίηση θα απλοποιήσει, όσο είναι δυνατόν, τη 
διαχείριση των έργων που παράγουν έσοδα , περιορίζοντας το διοικητικό φόρτο σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας.

Επιπλέον, το τροποποιημένο άρθρο 55 θα διευκολύνει αναμφίβολα τόσο την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση σημαντικών μεσαίου μεγέθους έργων σε ευαίσθητους τομείς της 
πολιτικής όπως το περιβάλλον, η κοινωνική ένταξη, η έρευνα, η ανταγωνιστικότητα, η
καινοτομία και η ενέργεια, όσο και τη σωστή εκμετάλλευση και την αποτελεσματικότητα των 
διαρθρωτικών ταμείων.

Η απουσία δημοσιονομικών επιπτώσεων θα πρέπει να οδηγήσει στη σύντομη έγκριση της 
πρότασης, ούτως ώστε να περιοριστεί χρονικά η ανασφάλεια δικαίου και οι αντικανονικές 
ερμηνείες από τα κράτη μέλη και τους τελικούς δικαιούχους, που, ενδεχομένως, καθυστερούν
την υποβολή έργων και, τελικά, την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
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Τέλος, η ισχύουσα θετική πρακτική της καλής διοργανικής συνεργασίας αποτελεί ένα καλό 
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η απλούστευση μπορεί να λειτουργήσει
αποτελεσματικά , στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, υπέρ του συμφέροντος των 
ευρωπαίων πολιτών. Η νέα αυτή διάταξη θα συμβάλει οπωσδήποτε στην καλύτερη 
συμμόρφωση προς τις προτεραιότητες των περιόδων προγραμματισμού τόσο αυτών που 
ισχύουν σήμερα όσο και των μελλοντικών. 
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