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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ρ. 2

AGENDA 2000 - Δημοσιονομικές Προοπτικές

Σχέδιο Ομιλίας του «.Πρωθυπουργού

Ως προς το σκέλος των Δημοσιονομικών Προοπτικών οι προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέχουν πολλά θετικά στοιχεία

-Αναγνωρίζεται η προτεραιότητα των πολιτικών οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής και διασφαλίζεται η συνέχεια της διαρθωτικής βοήθειας προς τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ε.Ε

-Αναγνωρίζεται η ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων του Ταμείου Συνοχής 
υπέρ των χωρών συνοχής (Ισπανία,Ελλάδα,Πορτογαλία,Ιρλανδΐα) και αυτό 
ανεξάρτητα απο την ένταξή τους στην Ο,Ν.Ε.

-Στην κατανομή των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων διατηρείται η 
προτεραιότητα των περιοχών του Στόχου 1 ( στις οποίες εντάσσονται όλες 
οι περιφέρειες της Ελλάδας) λαμβάνοντας τα 2/3 του συνόλου των διαρθρωτικών 
πόρων.

-Οι πόροι για τα υφιστάμενα κράτη μέλη είναι σαφώς διαχωρισμένοι απο τους 
πόρους που απαιτούνται για τα υπο ένταξη κράτη και δεν συνδέονται με την 
πορεία και την έκταση της διεύρυνσης.

-Δεν προτείνεται μείωση των συνολικών πόρων για την Κ.Α.Π. η δε 
εξοικονόμηση πόρων προέρχεται απο τον περιορισμό της στήριξης των προϊόντων 
των βορείων χωρών όχι των μεσογειακών. 1, 1

Ομως οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδέχονται σημαντικών 
βελτιώσεων σε αρκετά σημεία για τμ οποία δίνουμε μια διαπραγματευτική μάχη 
στα Συμβούλια Υπουργών έχοντας διασφαλίσει, το συντονισμό με τις άλλες Χώρες 
Συνοχής.

-Πιστεύουμε ότι το 0,46 %  του κοινοτικού ΑΕΠ που προβλέπεται να καλύψει τις 
διαρθρωτικές πολιτικές πρέπει να αφορά τους πόρους των υφιστάμενων κρατών- 
μελών αποκλειστικά και να μην συμπεριλαμβάνει ( όπως προτείνει η Επιτροπή) 
και τους πόρους για τα υπό ένταξη κράτη.

-Δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε την τεκμηρίωση ούτε την σκοπιμότητα για τον 
περιορισμό της παρεχόμενης διαρθρωτικής βοήθειας σε κάθε κράτος μέλος στο 
4 % του ΑΕΠ. Αντίθετα η ρύθμιση αυτή είναι αντίστροφα προοδευτική αφού 
αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια χρηματοδότησης στα κράτη με τα υψηλότερα 
ΑΕΠ.
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-Η πρόταση για δημιουργία αποθεματικού ύψους 10 %  των διαρθρωτικών πόρων 
το οποίο θα κατανεμηθεί στα κράτη που θα παρουσιάσουν τις καλύτερες 
επιδόσεις είναι εξαιρετικά ασαφήςΛημιουργεί ανασφάλεια όσον αφορά τον 
πολυετή προγραμματισμό και δεν διευκρινίζει με ποιά κριτήρια και ποιές 
διαδικασίες θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις των κρατών μελών,

-Οι προβλεπόμενοι πόροι για την διεύρυνση κρΐνονται μάλλον ανεπαρκείς- Σε 
περίπτωση υπέρβασης των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν 
προτείνεται η προέλευση των επιπλέον πόρων.Για τον λόγο αυτό θεωρούμε 
ότι η οροφή του 1,27 %  του κοινοτικού ΑΕΠ που προτείνεται απο την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύνολο των πόρων του Κοινοτικού 
Προϋπολογισμού πρέπει να επανεξεταστεί λίγο πριν την ένταξη των 
νέων κρατών.

Ομως ανεξάρτητα απο την έκβαση των διαπραγματεύσεών μας για τα 
σημεία που επιδέχονται βελτίωση εκτιμούμε ότι η Ελλάδα ούτως ή άλλως 
διασφαλίζει κατά την νέα δημοσιονομική περίοδο 2000-2006 ένα διαρθρωτικό 
πακέτο σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το ισχύον. Παράλληλα οι όροι υπό 
τους οποίους θα διατίθενται οι νέοι πόροι αναμένεται ότι θα είναι αυστηρότεροι 
απο τους ισχύοντες και θα απαιτούν υψηλή προγραμματική ετοιμότητα και 
διαχειριστική επάρκεια για την αποτελεσματική απορρόφησή τους,

Για τους λόγους αυτούς η Κυβέρνηση ήδη απο το Β'Εξάμηνο του 1997 έχει 
αρχίσει την προετοιμασία του ΠΚΠΣ έτσι ώστε αυτό θα είναι σε βάθος 
μελετημένο άρτια οργανωμένο και με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση 
το αργότερο μέχρι τις αρχές του 1999, δηλαδή εγκαίρως πριν την έναρξη της νέας 
δημοσιονομικής περιόδου. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις 
προχειρότητες της τελευταίας στιγμής με τις οποίες η Κυβέρνηση της Ν.Δ. 
προσπάθησε να προγραμματίσει το Β'Πακέτο Ντελόρ το 1993.


