Τομέας Πολιηικής Εσθύνης Περιθερειακής Πολιηικής
Κωζηής Μοσζοσρούλης - Βοσλεσηής Ν. Χίοσ

Ενημερωηικό Σημείωμα
H Διαπραγμάηεσζη ηης ΝΔ για ηην Περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ)
Ο πνιπεηήο δεκνζηνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο Δ.Δ. απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε θαη
επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηνπο πφξνπο πνπ έρεη αλάγθε ε Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζηνπο
θεληξηθνχο πνιηηηθνχο ηεο ζηφρνπο. Αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο πνπ απνηειεί έλα απφ ηα
πιένλ ζεκαληηθά πνιηηηθννηθνλνκηθά γεγνλφηα ηνπ Κνηλνηηθνχ γίγλεζζαη, είλαη ε πξφηαζε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα πεξίπνπ δπν έσο ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ
έλαξμε κηαο λέαο δεκνζηνλνκηθήο πεξηφδνπ. Απηφ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δηαζέζηκνο
ρξφλνο γηα δηαπξαγκάηεπζε ζην Σπκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (πνπ αθνινπζεί
ηελ θαηάζεζε ηεο πξφηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο).
Η Δπηηξνπή κε ηελ Αλαθνίλσζε COM(2004) 101 ηειηθφ, παξνπζίαζε, ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ
2004, ηελ πξφηαζή ηεο γηα ηνπο θεληξηθνχο πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. θαη ηα
δεκνζηνλνκηθά κέζα πξνο επίηεπμή ηνπο γηα ηε λέα πεξίνδν πνπ μεθηλνχζε ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ
2007 θαη ζα ιήμεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Με ηελ πξφηαζε απηή νη δαπάλεο ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. δηαξζξψζεθαλ ζε πέληε θεθάιαηα : Πξψην : Βηψζηκε αλάπηπμε κε
δπν ππνθαηεγνξίεο : 1α Αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη 1β
Σπλνρή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, δεχηεξν : Γηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ
πφξσλ, ηξίην : Ιδηφηεηα ηνπ πνιίηε, Διεπζεξία, Αζθάιεηα θαη Γηθαηνζχλε, ηέηαξην: ε Δ.Δ. σο
παγθφζκηνο εηαίξνο - εμσηεξηθέο δξάζεηο θαη, πέκπην : Γηνίθεζε.
Τν ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ (δεζκεχζεηο) αλεξρφηαλ ζε 1.025 δηο
Δπξψ ζε ηηκέο 2004, θαη αληηζηνηρνχζε ζε 1,26% ηνπ ΑΔΔ ηεο Δ.Δ. - 27 κε ηελ παξαδνρή φηη
ε εηήζηα αχμεζε ηνπ Αθαζαξίζηνπ Δγρσξίνπ Δηζνδήκαηνο (ΑΔΔ) ζα είλαη θαηά κέζν φξν
2.3% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2007-13. Η Δπηηξνπή πξφηεηλε επίζεο ηε δηαηήξεζε ηνπ
ίδηνπ θαησθιίνπ ησλ ηδίσλ πφξσλ ηνπ Κνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΔ ηεο
Δ.Δ. (1,24%), κε κέζν δηαζέζηκν πεξηζψξην 0,10%. Τν ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πιεξσκψλ
αλεξρφηαλ ζε 929 δηο Δπξψ θαη αληηζηνηρνχζε ζε 1,14% ηνπ ΑΔΔ. Σε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν
2000-2006, νη πηζηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο 1α (Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, Γηεπξσπατθά δίθηπα)
είραλ ζρεδφλ ηξηπιαζηαζηεί, ε θαηεγνξία 1β (Σπλνρή) είρε απμεζεί θαηά 33%, ε Κνηλή
Αγξνηηθή Πνιηηηθή παξέκελε ζρεδφλ ζηαζεξή, νη δαπάλεο ηνπ θεθαιαίνπ 3 είραλ
ππεξδηπιαζηαζηεί ελψ ηνπ θεθαιαίνπ 4 είραλ απμεζεί θαηά 40%.
Η πξνζπάζεηα ησλ “θαζαξψλ ζπλεηζθνξέσλ” (net contributors), θπξίσο, ηεο Γαλίαο, ηεο
Γαιιίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Σνπεδίαο θαη ηεο Απζηξίαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε
πφξσλ θαη ηε κείσζε ηνπ χςνπο ηεο νξνθήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ εζηηάζηεθε
ζηελ θαηεγνξία 1, πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 46,6% ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ αιιά θαη ζην
ειαζηηθφηεξν κέξνο ηεο ΚΑΠ πνπ ήηαλ ε Αλάπηπμε ηεο Υπαίζξνπ (Καηεγνξία 2). Καη απηφ
δηφηη ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην θεθάιαην ηεο ΚΑΠ είρε ήδε θιείζεη ην Σεπηέκβξην ηνπ 2003
φηαλ είρε επηηεπρζεί ζπκθσλία γηα ηε λέα ΚΑΠ, εθηφο ησλ πφξσλ γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε,
ηα θεθάιαηα 3 θαη 5 είραλ ζπγθξηηηθά πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη νη δαπάλεο ηνπ θεθαιαίνπ 4
γηα ηηο εμσηεξηθέο δξάζεηο ήηαλ “αλειαζηηθέο” ιφγσ ηνπ λένπ ξφινπ πνπ επεδίσθε ε Δ.Δ. ζε
παγθφζκην επίπεδν σο “global partner”.
Σην θεθάιαην 1, ε ειαζηηθφηεηα αθνξνχζε θπξίσο ηελ ππνθαηεγνξία 1β “Σπλνρή” ε νπνία
αληηζηνηρνχζε ζην 33,6% ηνπ ζπλνιηθνχ παθέηνπ θαη ιηγφηεξν, έσο θαζφινπ, ηελ
ππνθαηεγνξία 1α “Αληαγσληζηηθφηεηα” ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζην 12,95% ηνπ ζπλνιηθνχ
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παθέηνπ. Καη απηφ γηαηί ε ππνθαηεγνξία απηή εμέθξαδε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ζηήξημε ηεο
Σηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο.
Ήηαλ επίζεο γλσζηφ φηη ε ΚΑΠ θαη ε Πνιηηηθή ηεο Σπλνρήο εμαζθαιίδνπλ ζηε ρψξα καο ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνιήςεψλ ηεο απφ ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (ηη εηζπξάηηνπκε
απφ ηελ Δ.Δ.) θαη φηη ε ζπκθσλία γηα ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ηδίσλ πφξσλ ηεο Δ.Δ.
πξνζδηνξίδεη θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηηο ζπλνιηθέο δεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο ηεο Δ.Δ.
(ηη πιεξψλνπκε ζηελ Δ.Δ.).
Η ρψξα καο παξαδνζηαθά σθειείην νξηαθά απφ ηα θεθάιαηα 1α, 3 θαη 4. Κπξίσο σθειείην
απφ ηελ ππνθαηεγνξία 1β φπνπ ζε ηηκέο 1999 ην πνζφ γηα ηε ρψξα καο αλήιζε ζε 24.8 δηο
Δπξψ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2006(ζρεδφλ 4,0 δηο Δπξψ ζε εηήζηα βάζε) θαη απφ ηελ ΚΑΠ
(πεξίπνπ 2,5 δηο Δπξψ ζε εηήζηα βάζε). Σεκεηψλεηαη φηη νη κεηαβηβάζεηο πφξσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνο ηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο Σπλνρήο θαη ηεο ΚΑΠ, επέηξεςαλ ζηε
ρψξα καο λα δηαζέηεη έλα θαζαξφ ππφινηπν ηεο ηάμεο ηνπ 3,5 έσο 4,0 % ηνπ ΑΔΠ ηεο γηα ην
δηάζηεκα 1996-2002, δειαδή πιένλ ησλ 4 δηο Δπξψ ζε εηήζηα βάζε.
Σπλεπψο θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ηερληθνχο θαη δηαξζξσηηθνχο ιφγνπο ε Διιάδα δελ
κπνξνχζε λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε ζέζε ηεο φζνλ αθνξά ηα θεθάιαηα 1α, 3 θαη 4, ε
δηαηήξεζε ηνπ θαζαξνχ ππνινίπνπ ηεο ρψξαο γηα ην δηάζηεκα 2007-2013, εμαξηάην θαζαξά
απφ ηα θνλδχιηα πνπ ζα απνζπνχζε ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο..
Σην πιαίζην απηφ ην ηφηε Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο πνπ είρε ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηε
καθξννηθνλνκηθή, δεκνζηνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε
Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο (ΓΓΔΑ), αλέιαβε ην ζπληνληζκφ ησλ
ζπλαξκνδίσλ Υπνπξγείσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ
Πξννπηηθψλ ηεο Δ.Δ. ηελ επζχλε ηεο νπνίαο είρε ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαζψο θαη ηελ
επζχλε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ Καλνληζκψλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.
Κχξηα αξκνδηφηεηά ηεο ΓΓΔΑ ήηαλ ε ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, ν ζρεδηαζκφο ζπληνληζκέλεο δξάζεο κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα
ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ πνιηηηθήο θαη ζέζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο
δηαπξαγκαηεπηηθέο νκάδεο άιισλ Κξαηψλ - Μειψλ.
Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνεηνηκαζία ηεο ρψξαο καο, ζπγθξνηήζεθε ην Σεπηέκβξην ηνπ
2004, θαηφπηλ αλνηθηήο δεκφζηαο πξφζθιεζεο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ΜΟΓ Α.Δ., κηα
ηερλνθξαηηθή νκάδα πςεινχ επηπέδνπ, ε Δηδηθή Οκάδα Κξνχζεο (Task Force) “Γηαξζξσηηθνί
Καλνληζκνί θαη Γεκνζηνλνκηθέο Πξννπηηθέο 2007-2013”. Η πξνεηνηκαζία απηή απαηηνχζε
ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη επεμεξγαζία εγγξάθσλ εξγαζίαο αιιά θαη παξαγσγή
εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη κέρξη ηελ
νινθιήξσζή ηεο.
Η Οκάδα Κξνχζεο, είρε σο βαζηθφ αληηθείκελν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ
δηεμάγνληαη ζην Σπκβνχιην γηα ζέκαηα Γεκνζηνλνκηθψλ Πξννπηηθψλ θαη Γηαξζξσηηθψλ
Καλνληζκψλ, ηελ επεμεξγαζία ζέζεσλ επί ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηεο Δ.Δ. θαη αλαιχζεσλ ησλ ζρεηηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηελ
Διιάδα, ηελ εθπφλεζε non papers γηα ηελ πξνεηνηκαζία δηακφξθσζεο ζπκκαρηψλ, ηελ
αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ππνινγηζηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηαλνκψλ ησλ
πφξσλ ηεο ζπλνρήο ζηα 25 Κξάηε – Μέιε, ηελ ππνζηήξημε ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζηε
δηαπξαγκάηεπζε κε ζρεηηθά ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα, ηελ παξαθνινχζεζε θαη επεμεξγαζία
ζέζεσλ θαη θεηκέλσλ επί ησλ λέσλ Γηαξζξσηηθψλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. (γεληθνχ θαη εηδηθψλ)
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θαη ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηελ εθαξκνγή. Η ΓΓΔΑ, εθηφο απφ ππνδνκέο θαη
ηερληθά κέζα, ππνζηήξημε ηελ Οκάδα Κξνχζεο κέζσ ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο πνπ ππέγξαςε
κε ην Κέληξν Έξεπλαο Δπξσπατθψλ Πνιηηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ STRATHCLYDE, ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ.
Γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαθέινπ Σπλνρήο ηεο ρψξαο, εζηηάζακε ηε
δηαπξαγκαηεπηηθή καο ζηξαηεγηθή ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπκκαρηψλ θαη ζηελ αλάδεημε
ηεο ζηαηηζηηθήο επίπησζεο ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δ.Δ. δεδνκέλνπ φηη ην 63% ηνπ πιεζπζκνχ
ηεο ρψξαο θαηνηθνχζε ζε Πεξηθέξεηεο πνπ έπαςαλ λα θαιχπηνληαη απφ ην Σηφρν 1. Γηα ην
ζθνπφ απηφ αλαπηχμακε πνιππαξακεηξηθά εξγαιεία γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίπησζεο
δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ ζηηο εηζξνέο πφξσλ αιιά θαη ζηηο ζπλεηζθνξέο ηεο ρψξαο ζηνλ
Κνηλνηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ Γηαξζξσηηθψλ Καλνληζκψλ, ε
Οκάδα Κξνχζεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ νκάδα ηνπ Σπκβνπιίνπ “Structural
Actions”, πξνέβε κε ηελ ππνζηήξημε εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ ζε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ
ησλ λέσλ θαλνληζκψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε, πινπνίεζε θαη
έιεγρν ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. πξνγξακκάησλ γηα ηε ρψξα καο, κε ζηφρν
ηελ εμαζθάιηζε ξπζκίζεσλ πνπ ζα επέηξεπαλ ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ.
Σσνοπηική αποηίμηζη ηων αποηελεζμάηων ηης διαπραγμάηεσζης
Η πνιχκελε θαη επίπνλε δηαπξαγκάηεπζε νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ζην Δπξσπατθφ
Σπκβνχιην ηνπ Γεθεκβξίνπ 2005 ζε κηα δχζθνιε, νκνινγνπκέλσο, ζπγθπξία. Τν πεξηβάιινλ
ήηαλ ζαθψο ιηγφηεξν δεθηηθφ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πφξσλ δεδνκέλνπ φηη αξθεηέο απφ
ηηο πην πινχζηεο ρψξεο αληηκεηψπηδαλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη
ηζρπξέο πηέζεηο γηα κηα απζηεξή θαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθή ζπκθσλία νδήγεζαλ ζε πνιχ
κηθξφηεξε αχμεζε πφξσλ (13%) ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είραλ απμεζεί θαη νη δηθαηνχρνη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Σπλνρήο (100
εθαηνκκχξηα επηπιένλ θάηνηθνη) πξνεξρφκελνη απφ λέα Κξάηε - Μέιε πνπ πξάγκαηη είραλ
κεγαιχηεξεο αλάγθεο απφ ηελ Διιάδα ιφγσ ησλ αζζελψλ νηθνλνκηψλ ηνπο θαη νη νπνίεο
θαιχπηνληαη θπξίσο απφ θνλδχιηα γηα ηε Σπλνρή. Έηζη, ην ζπλνιηθφ χςνο πηζηψζεσλ πξνο
φιεο ηηο ρψξεο Σπλνρήο πξνζδηνξίζηεθε ζηα 864,3 δηζ. Δπξψ ή 1.05% ηνπ ΑΔΔ ηεο ΔΔ27.
Ο ηειηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Δ.Δ. κεηψζεθε θαηά 16% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή πξφηαζε
ηεο Δπηηξνπήο. Ο θάθεινο ηεο Σπλνρήο κεηψζεθε θαηά 36,1 δηο Δπξψ. Οη κεηψζεηο απηέο
αληαλαθινχζαλ ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ δηακνξθψζεθαλ, απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2003, φηαλ νη έμη ζπλεηζθέξνπζεο ρψξεο δήηεζαλ πξνυπνινγηζκφ 825 δηο,
ζέηνληαο ζέκα ππεξβνιηθήο δεκνζηνλνκηθήο ηνπο επηβάξπλζεο θαη αζθψληαο ζνβαξέο
πηέζεηο γηα επλντθφηεξεο ππέξ απηψλ ξπζκίζεηο αιιά θαη γηα θαηάξγεζε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ,
φπσο π.ρ. ηα κεηαβαηηθά θαζεζηψηα ηεο Διιάδαο (Πεξηθέξεηεο Σηαηηζηηθήο θαη Φπζηθήο
Σχγθιηζεο).
Οη εηαίξνη καο δελ έπαςαλ λα ππελζπκίδνπλ ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα φηη ε Διιάδα
δηαρεηξίζηεθε επί πνιιά έηε Κνηλνηηθνχο πφξνπο ρσξίο λα θαηνξζψζεη λα επηηχρεη ζεκαληηθή
βειηίσζε σο πξνο ην κέζν Κνηλνηηθφ φξν, φηη θαηέγξαςε κεγάιεο απψιεηεο ζην Β’ ΚΠΣ,
ρακεινχο ξπζκνχο απνξξφθεζεο αιιά θαη πξνβιήκαηα λνκηκφηεηαο δαπαλψλ ζην Γ’ΚΠΣ.
Τειηθά, χζηεξα απφ ηηο ηδηαίηεξα επίπνλεο ηειηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη παξά ηελ αξλεηηθή
ζπγθπξία αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ Σπλνρήο, ζην Δπξσπατθφ
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Σπκβνχιην ηνπ Γεθεκβξίνπ 2005, δηακνξθψζακε ην ζπλνιηθφ θάθειν ηεο Διιάδαο ζε 20,1
δηζ. Δπξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ή ζε 24.3 δηο Δπξψ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο.
Η ρψξα καο θαηφξζσζε κάιηζηα λα απμήζεη ην κεξίδηφ ηεο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ παιαηψλ
Κξαηψλ Μειψλ (Δ.Δ. 15), ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2000-2006, δειαδή απφ 11.7% ζε
12.04%. Με ηε ζπκθσλία απηή ε Διιάδα ρσξίο λα είλαη πιένλ ε “θησρφηεξε” ζηνπο 15 φπσο
ην 1999, ππέζηε κηθξφηεξεο αλαινγηθέο απψιεηεο ζε ζρέζε κε ρψξεο ΔΔ-15 φπσο ε
Πνξηνγαιία.
Παξάιιεια, πεηχρακε πνιχ επλντθέο ζπλζήθεο απνξξφθεζεο κε θπξηφηεξεο ηε δηεχξπλζε
ηνπ θαλφλα Ν+2 ζε Ν+3 κφλν γηα ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Διιάδα θαη ηε δπλαηφηεηα
ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζε πνζνζηφ έσο 85%. Η αμία ηεο ξχζκηζεο απηήο ζήκεξα γίλεηαη πην
εκθαλήο απφ πνηέ.
Δπίζεο, πεηχρακε κεηά απφ ηζρπξή ηερλνθξαηηθή ηεθκεξίσζε, εηδηθή πιεζπζκηαθή ξχζκηζε
γηα ηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο νη νπνίεο
ππέζηεζαλ, φπσο πξναλέθεξα, ην ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο δηεχξπλζεο ιφγσ ηεο κείσζεο
ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ 25 έλαληη απηνχ ησλ 15 (ζηαηηζηηθή ζχγθιηζε). Η
εηδηθή απηή “θσηνγξαθηθή” ξχζκηζε, απέδσζε επηπιένλ 2,5 δηο Δπξψ γηα ηηο πεξηθέξεηεο
απηέο θαη ήηαλ κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ζε πφξνπο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ απνθάζηζε ην
Δπξσπατθφ Σπκβνχιην. Δηδηθά γηα ην Τακείν Σπλνρήο, θαηαθέξακε λα απμήζνπκε ην θάθειν
ηεο ρψξαο ζε ζρέζε θαη κε ηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο ηεθκεξηψζακε φηη
αλάγθεο ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνκείο πνπ ρξεκαηνδνηεί ην
ζπγθεθξηκέλν Τακείν, ζηε ρψξα καο παξέκελαλ ζεκαληηθέο.
Έηζη, ε Διιάδα θαηέθηεζε ηελ πςειφηεξε θαζαξή ζέζε (εηζξνέο κείνλ εθξνέο) απφ φια ηα
Κξάηε – Μέιε ζε επίπεδν Δ.Δ. 15 είηε σο πνζνζηφ εζληθήο επεκεξίαο (1,9% ηνπ AEE) είηε
σο απφιπην πνζφ (ηεο ηάμεο ησλ 25 δηο Δπξψ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013). Σην ζχλνιν ησλ
25 Κξαηψλ - Μειψλ, θαηέθηεζε ηελ ηξίηε πςειφηεξε θαζαξή ζέζε ζε απφιπηα πνζά, ελψ
ζην ζχλνιν ησλ 27 Κξαηψλ - Μειψλ θαηέθηεζε ηελ ηέηαξηε πςειφηεξε θαζαξή ζέζε ζε
απφιπηα πνζά.
Τν κέγεζνο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο επηηπρίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, αλαδεηθλχεηαη αθφκα
πεξηζζφηεξν αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην φηη: ε Ιζπαλία, έρεη θαζαξή ζέζε 0,09%, ζπλεηζθέξεη
κε 75 δηο Δπξψ ζηνλ Κνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ (9% ηνπ ζπλφινπ), έηεηλε λα γίλεη θαζαξφο
πιεξσηήο θαη γηα ζηαηηζηηθνχο κφλν ιφγνπο, έραζε απφ ην Τακείν Σπλνρήο πνζφ χςνπο 12
δηο Δπξψ. Η δε Ιηαιία, κε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε 44 δηο Δπξψ, ζπλεηζθέξεη κε 120 δηο Δπξψ
ζηνλ Κνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ (14% ηνπ ζπλφινπ). Οη φπνηεο ξπζκίζεηο έγηλαλ γηα ηηο ρψξεο
απηέο ήηαλ ειάρηζηεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο.
Η Πνξηνγαιία είρε θαηά θεθαιή ΑΔΔ 74,1 % ηνπ κέζνπ Κνηλνηηθνχ φξνπ έλαληη 81,6% ηεο
Διιάδαο ν δε πιεζπζκφο ηεο βξηζθφηαλ θαηά 95% ζε θαζεζηψο πιήξνπο ρξεκαηνδφηεζεο
ζηφρνπ 1, ζε αληίζεζε κε ην 36,6% ηεο Διιάδαο. Γειαδή επξφθεηην γηα κηα θησρφηεξε απφ
ηελ Διιάδα ρψξα πνπ δελ ππέζηε φπσο εκείο ηε ζηαηηζηηθή επίπησζε ηεο δηεχξπλζεο.
Δπίζεο, ζηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο εκθαλίζηεθε κε ειαθξά απμεκέλνπο πφξνπο ζε
ζρέζε κε ηελ Διιάδα (25 δηο Δπξψ, έλαληη 23 δηο Δπξψ). Παξφια απηά, θαηά ηελ πνξεία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, ε Πνξηνγαιία ππέζηε κεγαιχηεξεο αλαινγηθέο απψιεηεο ζπλνρήο απφ ηε
ρψξα καο (16% έλαληη 14% γηα ηελ Διιάδα), θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ηεξάζηηα επηηπρία καο
ζηελ πνξεία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, δεδνκέλεο θαη ηεο πνιχ κεγάιεο πίεζεο πνπ δέρηεθαλ ηα
κεηαβαηηθά θαζεζηψηα (Πεξηθέξεηεο πνπ εμήιζαλ απφ ηελ πιήξε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζηφρνπ
1). Σεκεηψλεηαη επίζεο φηη ε θαζαξή ζέζε ηεο Πνξηνγαιίαο ήηαλ θαηά 9 δηο Δπξψ
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ρακειφηεξε απφ απηή ηεο Διιάδαο, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη ζεκαληηθέο απνιήςεηο απφ ηελ
ΚΑΠ.
Η διαπραγμάηεσζη για ηο Νομοθεηικό πλαίζιο ηης περιόδοσ 2007-2013.
Σε ζπλέρεηα ηεο Σπκθσλίαο γηα ηηο Γεκνζηνλνκηθέο Πξννπηηθέο, νινθιεξψζακε κε επηηπρία
δχζθνιεο θαη καθξφρξνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ
Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ.
Με ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηφζν ζην Σπκβνχιην φζν θαη ηελ Δπηηξνπή θαη ην Κνηλνβνχιην
πεηχρακε κηα ζεηξά απφ πνιχ επλντθέο ξπζκίζεηο ζηνπο λένπο Καλνληζκνχο πνπ ζα
βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ηε ρψξα λα αμηνπνηήζεη θαιχηεξα ηνπο πφξνπο θαη λα πεηχρεη
αλάπηπμε θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Σηαηηζηηθήο θαη Φπζηθήο Σχγθιηζεο, φπνπ νη δπλαηφηεηεο ζα
ήηαλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε
δηακφξθσζε ησλ Καλνληζκψλ απηψλ, αλαιάβακε ελεξγφ ξφιν δεκηνπξγψληαο κέζα απφ
ζπλεξγαζίεο κε άιια Κξάηε - Μέιε ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο ζπκκαρίεο θαη πιεηνςεθίεο ζην
Σπκβνχιην πνπ καο επέηξεςαλ λα επηηχρνπκε ηα αθφινπζα πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα :
Πξψην : ηε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνδνκψλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
Παξά ηηο αληηξξήζεηο πνιιψλ Κξαηψλ-Μειψλ πεηχρακε ηε δηεχξπλζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ
δξάζεσλ γηα ηηο Πεξηθέξεηεο θπζηθήο ζχγθιηζεο (Νφηην Αηγαίν, Σηεξεά Διιάδα), ψζηε λα είλαη
ίδηα κε απηή ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο (Σηφρνο 1).
Γεχηεξν : Ύζηεξα απφ καθξά ζπδήηεζε θαη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηελ Οκάδα “Γηαξζξσηηθέο
Γξάζεηο”, πεηχρακε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2005,
επηιεμηκφηεηα γηα ηνλ κε αλαθηήζηκν ΦΠΑ . Σχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο
«Αξρή Πιεξσκήο» ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, αλ ππήξρε απηή ε ξχζκηζε ηελ πεξίνδν
2000-2006 (Γ ΚΠΣ), ε ρψξα καο ζα είρε σθειεζεί πεξίπνπ θαηά 3,5 δηζ. Δπξψ.
Τξίην : Μεηά απφ ηδηαίηεξα επίπνλν αγψλα θαζψο φρη κφλν ε Δπηηξνπή αιιά θαη ζρεδφλ φια
ηα Κξάηε – Μέιε πνπ είλαη θαζαξνί ζπλεηζθέξνληεο ήηαλ αληίζεηα, πεηχρακε ηε δπλαηφηεηα
ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιψλ ζην πιαίζην δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. Έρνπκε έηζη ηε
δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηε δήισζε δαπαλψλ ηηο πξνθαηαβνιέο ζηηο ΜκΔ έσο
πνζνζηνχ 35%. Μάιηζηα, ε θάιπςε ησλ πξνθαηαβνιψλ απηψλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο ελ ιφγσ
θνξείο κε ηελ απνζηνιή δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηηο δαπάλεο ησλ ΜκΔ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ
έσο θαη ηξία έηε κεηά ηελ εθηακίεπζε ηεο πξνθαηαβνιήο πεηπραίλνληαο, ζηελ νπζία, λα ηζρχεη
ν θαλφλαο Ν+3 απφ ηνλ νπνίν εμαηξνχληαλ νη θξαηηθέο εληζρχζεηο. Απηή θαη κφλν ε δηάηαμε
άλνημε ην δξφκν γηα πξνθεξχμεηο απφ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΣΠΑ.
Τέηαξην : Πεηχρακε ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πφξσλ ΔΤΠΑ πνπ
ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ιφγσ κε εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ δηαζπλνξηαθήο / δηαθξαηηθήο
ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηνπ κεραληζκνχ Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ENPI) θαζψο θαη
ηνπ κεραληζκνχ γηα ηελ πξνεληαμηαθή ζπλδξνκή (IPA). Η πξνζπάζεηά καο απηή έγηλε ιφγσ
ησλ παξαιείςεσλ θαη θαζπζηεξήζεσλ ζπλεξγαδφκελσλ Κξαηψλ ζην INTERREG. Με ηε
ξχζκηζε απηή, ζηελ πξάμε ηα ζπλεξγαδφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα είλαη πην ζπλεπή ζηε
ζπλεξγαζία ηνπο κε Κξάηε - Μέιε ηεο Δ.Δ. Δηδηθά γηα ηελ Τνπξθία, ε ξχζκηζε απηή ζεκαίλεη
φηη εάλ ην λέν πξφγξακκα παξνπζίαδε εκπινθέο αλεμάξηεηεο απφ ηελ πνξεία ηνπ, έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπκε ζε άιιν πξφγξακκα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ηεο Διιάδαο,
αιιά ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα ηεο Δ.Δ. ηελ εηήζηα θαηαλνκή ηνπ έηνπο ηεο εκπινθήο αιιά θαη
ησλ επφκελσλ εηψλ. Τέινο, θαηαλνκέο εηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ην πξφγξακκα ζα
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είλαη ζε εμέιημε, κπνξνχζαλ λα παξακέλνπλ δεζκεπκέλεο ζην πξφγξακκα ψζηε λα κπνξνχλ
λα απνπιεξσζνχλ αλεηιεκκέλεο δεζκεχζεηο.
Πέκπην : Πεηχρακε κεγαιχηεξε επειημία γηα ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ έληνλνπ ειιεληθνχ
ελδηαθέξνληνο. Σην πιαίζην ηνπ Kθαλνληζκνχ ΔΤΠΑ, πεηχρακε λα πξνζηεζνχλ δξάζεηο θαηά
ηεο εξεκνπνίεζεο, δξάζεηο θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ
πνιηηηζκφ θαζψο θαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κηθξψλ απνζηάζεσλ. Σην
πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο πξνζηέζεθε ε δηαρείξηζε ηεο ζαιάζζηαο
θπθινθνξίαο, ελψ απνθαζίζζεθε φηη ε θαηάιιειε ηζνξξνπία ηεο ζπλδξνκήο ζα πξέπεη λα
ζπκθσλείηαη ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ Κξαηψλ Μειψλ θαη Δπηηξνπήο.
Η διαπραγμάηεσζη για ηις Σηραηηγικές Καηεσθσνηήριες Γραμμές για ηη Σσνοτή (ΣΚΓΣ).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Φηλιαλδηθήο Πξνεδξίαο, νινθιεξψζακε κε κεγάιε επηηπρία ηε
δηαπξαγκάηεπζε γηα ηηο Σηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε Σπλνρή
(απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2006 αξηζ. 2006/702/ΔΚ). Η πηνζέηεζε ησλ
ΣΚΓΣ ήηαλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα γηα ηελ θαηάζεζε απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007 απφ ηα
Κξάηε - Μέιε ησλ Δζληθψλ Σηξαηεγηθψλ Πιαηζίσλ Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαζψο θαη ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ ηνπο Πξνγξακκάησλ (ΔΠ) γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013.
Σχκθσλα κε ηηο ΣΚΓΣ θαη ηελ αλαζεσξεκέλε Σηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, ηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ζα πξέπεη λα
πξνζαλαηνιίζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο ζηηο εμήο ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο: (α) βειηίσζε ηεο
ειθπζηηθφηεηαο ησλ Κξαηψλ - Μειψλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ πφιεσλ βειηηψλνληαο ηελ
πξνζβαζηκφηεηα, εμαζθαιίδνληαο επαξθή πνηφηεηα θαη επίπεδν ππεξεζηψλ θαη
πξνζηαηεχνληαο ην πεξηβαιινληηθφ ηνπο δπλακηθφ, (β) ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο κε ηθαλφηεηεο έξεπλαο θαη
θαηλνηνκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο
θαη (γ) δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πξνζειθχνληαο
πεξηζζφηεξα
άηνκα
ζηελ
επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα,
βειηηψλνληαο
ηελ
πξνζαξκνζηηθφηεηα εξγαδφκελσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη απμάλνληαο ηηο επελδχζεηο ζε
αλζξψπηλν θεθάιαην. Οη ΣΚΓΣ επηρείξεζαλ λα αλαπηχμνπλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ δηηηνχ
ζηφρνπ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εδαθηθή ζπλνρή.
Με ηε δηαπξαγκάηεπζε απηή, πεηχρακε νη ΣΚΓΣ λα θαζνξίδνπλ έλα ελδεηθηηθφ πιαίζην γηα ηελ
παξέκβαζε ησλ Τακείσλ θαη λα κελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα φπσο είρε πξνηείλεη ε
Δπηηξνπή θαζψο θαη πξνβιέςεηο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ Διιάδα : φπσο επηιεμηκφηεηα
ηφζν γηα ηα δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξψλ φζν θαη γηα κηθξφηεξεο ζεκαζίαο δηαζπλνξηαθέο
νδνχο, δξάζεηο γηα ηε δηαζχλδεζε αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, φρη κφλν νδηθά αιιά θαη
κε έκθαζε ζε ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα θαη ηηο ζαιάζζηεο νδνχο (motorways of the seas),
δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ, ηε δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ, ηελ πξνψζεζε
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θιπ.
Όια ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα ήηαλ θαξπφο πνιχκελσλ εμαληιεηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη
δηαβνπιεχζεσλ ηφζν ζε δηκεξέο, ηερληθφ θαη πνιηηηθφ, επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν
ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκαρηψλ. Δπεηεχρζεζαλ δε, αλ θαη ππφ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, επεηδή
ε Διιάδα δηεμήγαγε κία ζπληεηαγκέλε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηαπηφρξνλα επέδεημε ζνβαξφηεηα
ζηελ δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ πφξσλ ηνπ ΚΠΣ 2000-2006, γεγνλφο πνπ πξνζέδσζε ην
επηρείξεκα κίαο λέαο αμηνπηζηίαο ζην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φινη απηνί νη πφξνη πνπ
δηεθδηθνχζακε.
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