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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 ορισμένων 
διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
(COM(2008)0803 - 17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2008)0803 -
17575/2008),

– έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με 
το άρθρο 161 της Συνθήκης ΕΚ (C6-0027/2009),

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

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0000/2009),

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

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση, η οποία χτύπησε αρχικά τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και σήμερα πλήττει την πραγματική οικονομία, με αρνητικές και 
ακόμη όχι απολύτως προβλέψιμες επιπτώσεις από την άποψη της μείωσης της ανάπτυξης και 
των προοπτικών απασχόλησης, καθώς και από την άποψη της αύξησης των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων, οδηγώντας ορισμένα κράτη μέλη σε κατάσταση πραγματικής ύφεσης.

Προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τη 
δύσκολη αυτή κατάσταση, αναλαμβάνονται σε εθνικό, αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο 
αρκετές συντονισμένες δράσεις.

Στις 26 Νοεμβρίου 2008, σε συνέχεια αιτήματος που υπέβαλαν οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας», στην οποία περιέχεται μια δέσμη 
προσαρμοσμένων μέτρων με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την ενίσχυση των 
εθνικών οικονομιών, υπό σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, με πρόσθετη δημόσια 
χρηματοδότηση ικανή να κινητοποιήσει εκ νέου τις εθνικές οικονομίες, να δώσει ώθηση στη 
ζήτηση και να οδηγήσει τελικά στην εκ νέου οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στο σύστημα.

Από δημοσιονομική άποψη, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής, με τα 347 δισεκατομμύρια ευρώ 
της για την περίοδο 2007-2013, εκ των οποίων 250 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευθεί
για στόχους που σχετίζονται με τη στρατηγική της Λισαβόνας, μοιάζει να είναι ένα από τα 
πλέον αξιόπιστα και αποδοτικά μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Επομένως, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τίθενται στο σχέδιο ανάκαμψης και με στόχο 
την επιτάχυνση των επενδύσεων και άρα της υλοποίησης των προγραμμάτων, στα τέλη του 
περασμένου Νοεμβρίου η Επιτροπή ενέκρινε σειρά προτάσεων που έχουν ωε στόχο να 
επιφέρουν τις δέουσες αλλαγές στην ισχύουσα δέσμη των κανονισμών των διαρθρωτικών 
ταμείων, και συγκεκριμένα στον κανονισμό αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής (γενικός κανονισμός), στον κανονισμό αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και στον κανονισμό αριθ.1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις στον γενικό κανονισμό, δύο είναι οι προτεραιότητες που 
επιδιώκονται: αφενός η επιτάχυνση των δαπανών ώστε να καταστεί διαθέσιμη περαιτέρω 
ρευστότητα για την υλοποίηση έργων και αφετέρου η απλούστευση των κανόνων ώστε να 
καταστεί δυνατή η ταχύτερη υλοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τέσσερις βασικούς τομείς παρέμβασης:

1. Αύξηση της στήριξης από την ΕΤΕπ και το ΕΤΕ: (άρθρα 44 και 46): στο πλαίσιο 
πράξεων χρηματοοικονομικής τεχνικής εισάγεται η δυνατότητα άμεσης ανάθεσης 
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συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ). Επιπλέον, αμφότερα τα όργανα μπορούν να παρέχουν ενισχυμένη 
οικονομική στήριξη σε τεχνικές δράσεις που σχετίζονται με την προετοιμασία και την 
υλοποίηση σχεδίων.

2. Απλούστευση της επιλεξιμότητας των δαπανών (άρθρο 56): εισάγεται τροποποίηση
που επιτρέπει την πληρωμή των πάγιων εξόδων σε κατ’ αποκοπή βάση. Επιπλέον, οι 
συνεισφορές σε είδος αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες, συμβάλλοντας έτσι στη 
συμπλήρωση του μεριδίου της συγχρηματοδότησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κοινή εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας στα σχέδια σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου προγραμματισμού, εισήχθη μια ρήτρα αναδρομικότητας προκειμένου το 
συγκεκριμένο άρθρο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2006.

3. Αύξηση της προχρηματοδότησης για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ (άρθρο 82): η δόση της 
προχρηματοδότησης του 2009 για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 12 αυξάνεται κατά 2%, 
ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 ωφελούνται από την εισαγωγή μιας νέας δόσης της 
τάξης του 2,5% για το ίδιο έτος. Όσον αφορά τα προγράμματα που υπάγονται στον
στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και εφόσον ένας τουλάχιστον από τους 
συμμετέχοντες είναι κράτος μέλος που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 
1η Μαΐου 2004, θεσπίζεται πρόσθετη προκαταβολή 2% για το 2009. Το συνολικό ποσό 
των πρόσθετων προκαταβολών μέσω αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 6,25 
δισεκατομμύρια ευρώ.

4. Επιτάχυνση των δαπανών για μεγάλα σχέδια (άρθρο 78): με στόχο την επιτάχυνση 
των πληρωμών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για πληρωμές σχετικά με 
δαπάνες που έγιναν πριν από την έγκριση του σχεδίου από την Επιτροπή. Επιπλέον, το 
τρέχον όριο του 35% για προκαταβολές στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων βάσει του 
άρθρου 87 της Συνθήκης καταργείται, καθιστώντας έτσι δυνατές προκαταβολές έως και 
100% για τους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί την άμεση δραστηριοποίηση της Επιτροπής που 
πρότεινε αυτές τις νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες οπωσδήποτε θα βοηθήσουν να 
αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες αυτής της απροσδόκητης οικονομικής κρίσης,
εκφράζει όμως τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι δεν προβλέφθηκαν άλλες σημαντικές 
αλλαγές. Συγκεκριμένα, θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό να γίνει μια αλλαγή στο άρθρο 71 
(Θέσπιση συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου) ώστε να δοθεί ρευστότητα στο οικονομικό 
σύστημα. Η πρόταση επρόκειτο να επιτρέπει, μόνο για το 2009, την πραγματοποίηση 
ενδιάμεσων πληρωμών όταν στη γνώμη των κρατών μελών δεν εκφράζονται επιφυλάξεις,
ακόμη και αν η Επιτροπή διατύπωσε παρατηρήσεις (δαπάνες οι οποίες αργότερα 
αποδεικνύεται ότι δεν συμμορφώνονται με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου αφαιρούνται 
από την πρώτη πληρωμή μετά την υποβολή αίτησης πληρωμής)

Η δέσμη αναθεώρησης σχεδιάστηκε ως απάντηση σε μια προσωρινή, αλλά εξαιρετικά 
σοβαρή, κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, ανταποκρίνεται πράγματι πλήρως στο αίτημα για 
μεγαλύτερη απλούστευση των διαδικασιών και μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των 
ισχυόντων κανόνων βάσει των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία, το οποίο έχει 
διατυπώσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια.
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Συγκεκριμένα, η ευελιξία που παρέχεται στη διανομή της κοινοτικής και της εθνικής 
χρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού θα εξασφαλίσει στις 
εθνικές οικονομίες άμεση ρευστότητα, η οποία είναι αναγκαία για να χειριστούν τους 
τρέχοντες δημοσιονομικούς περιορισμούς τους.

Τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να εγκριθούν γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
άμεση ανάγκη για ρευστότητα στο εσωτερικό των κρατών μελών, βοηθώντας τους 
δικαιούχους να δαπανήσουν περισσότερους πόρους, και να τους δαπανήσουν ταχύτερα. Η 
ταχεία έναρξη ισχύος των προτεινόμενων αλλαγών είναι μάλιστα αναγκαία προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης αποτελεσματικότητά τους, ιδίως σε ό,τι αφορά την αύξηση των 
δόσεων προχρηματοδότησης για το 2009.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καλούνται, επομένως, σε μια ταχεία διαδικασία λήψης 
αποφάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των μέτρων και η επίτευξη των 
πρώτων αποτελεσμάτων εντός των επόμενων μηνών, θέση την οποία στηρίζει πλήρως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρ’ όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να είχε μεγαλύτερη και καλύτερη
συμμετοχή: ο επείγων χαρακτήρας των προτάσεων και το σύντομο χρονοδιάγραμμα δεν 
επέτρεψαν στο ΕΚ να υποβάλει παρατηρήσεις στον γενικό κανονισμό και να υποβάλει 
τροπολογίες στους κανονισμούς ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.

Ωστόσο, οι παρούσες συνθήκες αποτελούν μια χρήσιμη άσκηση, αναδεικνύοντας την ανάγκη 
για έγκαιρη έναρξη του διοργανικού διαλόγου με την ευκαιρία των διαπραγματεύσεων για τη 
νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα διαρθρωτικά ταμεία μετά το 2013.

Επιπλέον, σε αυτό το κοντινό μέλλον, η αρχή της απλούστευσης κανόνων και διαδικασιών, 
της οποίας οι τρέχουσες προτάσεις αποτελούν απλώς ένα δείγμα, πρέπει να επιδιωχθεί ενεργά 
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δικαιούχων στα διαρθρωτικά ταμεία και η χρήση 
τους.

Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του 
Συμβουλίου να συγκροτήσει άτυπη ομάδα εμπειρογνωμόνων για την απλούστευση και 
ευελπιστεί να καταφέρει να διατυπώσει τις απόψεις του επί των πρώτων αποτελεσμάτων και 
προτάσεων σε αυτήν την κατεύθυνση για το μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
λάβουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις του και να το ενημερώνουν τακτικά για τις διαδικασίες, 
τις συζητήσεις και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.

Παρότι οι τρέχουσες τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αλλαγή του γενικού περιεχομένου 
της πολιτικής συνοχής, οι παρούσες κρίσιμες συνθήκες μπορεί να αποτελούν έναν τρόπο 
ταχύτερης προσαρμογής της μελλοντικής πολιτικής στις ανάγκες και τις προσδοκίες ενός 
μεταβαλλόμενου κόσμου και τρόπο προετοιμασίας του εδάφους για τις πολύπλευρες 
προκλήσεις της επόμενης περιόδου προγραμματισμού.
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