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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

για την πολιτική συνοχής: επένδυση στην πραγματική οικονομία
(2009/2009(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη 
της οικονομίας’ (COM(2008)0800),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ‘Πολιτική συνοχής: επένδυση στην 
πραγματική οικονομία’ (COM(2008)0876),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Δεκεμβρίου 2008,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με 
την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων περί δημοσιονομικής διαχείρισης του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με σκοπό την επέκταση των τύπων δαπανών που 
είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0000/2009),

1. υποστηρίζει ένθερμα την έγκριση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της 
οικονομίας, το οποίο εκθέτει τη συντονισμένη δράση των κρατών μελών και της 
Επιτροπής προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Το σχέδιο βασίζεται στην αρχή 
της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι σύμφωνο προς τη Στρατηγική 
της Λισαβόνας. Τα προτεινόμενα σε αυτό μέτρα θα συμβάλουν σε βαθύτερες και 
μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

2. τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν ισχυρά εργαλεία, σχεδιασμένα για να 
βοηθούν τις περιοχές στην οικονομική και κοινωνική τους αναδιάρθρωση, και επομένως 
για να εφαρμόσουν τις δράσεις βάσει των τεσσάρων τομέων προτεραιότητας του σχεδίου 
προς τόνωση της οικονομίας, και υποστηρίζει τη χρήση τους, αντί να προχωρήσουμε 
βιαστικά στην επινόηση νέων οικονομικών εργαλείων· επισημαίνει ότι οι ενέργειες αυτές 
συμπληρώνουν τις αναληφθείσες σε εθνικό επίπεδο·

3. υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές των εκτελεστικών κανόνων που επιδιώκουν να 
ενισχύσουν την ευελιξία των διαρθρωτικών ταμείων και να τα προσαρμόσουν στην 
κάλυψη των αναγκών των έκτακτων οικονομικών συνθηκών. Ενθαρρύνει πάντως την 
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Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα απλούστευσης των υφισταμένων μέσων·

4. πιστεύει ότι μέτρα όπως η επιτάχυνση των πληρωμών, η χρήση κατ’ αποκοπήν πληρωμών 
και ενιαίων τελών θα τονώσουν την εκτέλεση έργων, ιδίως στους τομείς των υποδομών, 
της ενέργειας και του περιβάλλοντος·

5. τονίζει τη σημασία των μέτρων υποστήριξης της απασχόλησης και των επιχειρήσεων για 
μια επιτυχή οικονομική ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ευρεία χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων υπέρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της επιχειρηματικότητας·

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν συχνότερα τις δυνατότητες που προσφέρει η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ειδικότερα τα χρηματοοικονομικά μέσα JESSICA 
και JEREMIE. Τονίζει τη σημασία του JASPERS για την ετοιμασία σχεδίων·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει την τεχνική συνδρομή που προσφέρει στα κράτη 
μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των σχεδίων και η αποτελεσματικότητα της 
εκτέλεσής τους·

8. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των μεταβολών επί της εκτέλεσης 
των διαρθρωτικών ταμείων και να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του κατά την ενδιάμεση 
ανασκόπηση των κοινοτικών στρατηγικών προσανατολισμών για τη συνοχή·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.
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