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Θεσσαλονίκη: Κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα 
δεν διατρέχει ούτε και φέτος κίνδυνο αυτόματης 
αποδέσμευσης πόρων του Γ' ΚΠΣ, έδωσε την Παρασκευή ο 
αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ, στη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Χαλκιδική, με την 
ευκαιρία του Ατυπου Συμβουλίου των υπουργών 
Οικονομίας και Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ.

Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει 
θετικά και το 2003 την «περίοδο χάριτος» που δίνεται από 
την ΕΕ για την υλοποίηση των δεσμεύσεων των εθνικών 
κυβερνήσεων, όσον αφορά το ποσοστό απορρόφησης των 
πόρων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

«Υπερβολικές κορώνες»

Παράλληλα, ο κ. Μπαρνιέ επεσήμανε ότι οι πόροι του 
Β ’ ΚΠΣ που δεν κατόρθωσε να απορροφήσει η Ελλάδα δεν 
ξεπερνούν το 3% των συνολικών διαθέσιμων κονδυλίων 
του, ποσοστό απόλυτα συγκρίσιμο με τον μέσο όρο των 
υπόλοιπων κρατών-μελών της ΕΕ.

ί«Αυτή τη στιγμή κλείνουμε τα προγράμματα της περιόδου 
1994-1999 και επεξεργαζόμαστε 700 φακέλους, ύψους 8 
δισ. ευρώ. Στις περισσότερες χώρες διαπιστώνουμε 
υποκατανάλωση πόρων σε σχέση με τις δεσμεύσεις, η 
οποία κυμαίνεται μεταξύ 0,7% και 10%. Στην Ελλάδα το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται γύρω στο 3% και άρα είναι 
συγκρίσιμο με τα υπόλοιπα κράτη. Γνωρίζω την πολεμική 
που έχει ξεσπάσει γύρω από αυτό το θέμα στον ελληνικό 
Τύπο και μερικές φορές θεωρώ υπερβολικές τις κορώνες»

I ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπαρνιέ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομίας Νίκος 
Χριστοδουλάκης υπογράμμισε ότι το ποσοστό των πόρων 
που δεν κατόρθωσε να απορροφήσει η Ελλάδα από το 
Β' ΚΠΣ δεν ξεπερνά στην πραγματικότητα το 2% με 2,5% 
και είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Στο Α'ΚΠΣ, επειδή δεν υπήρχε και η απαιτούμενη
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εμπειρία, οι επιστροφές πόρων τόσο για τα υπόλοιπα 
κράτη, όσο και για την Ελλάδα, ήταν πολύ μεγάλες. 
Ωστόσο, στο Β'ΚΠΣ υπήρχε μεγάλη βελτίωση, ενώ στο 
Γ'ΚΠΣ οι απορροφήσεις θα είναι ακόμη πιο σημαντικές» 
υπογράμμισε ο υπουργός.

Δ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Όσον αφορά το Δ'ΚΠΣ, από το οποίο εκφράζονται φόβοι 
ότι θα αποκλειστούν ορισμένες ελληνικές περιφέρειες, ο κ. 
Μπαρνιέ επισήμανε ότι «στο σύνολο της ΕΕ υπάρχουν 
πράγματι περί τις 18 γεωγραφικές περιφέρειες, που 
κανονικά θα εντάσσονται στον στόχο 1, αλλά τελικά θα 
πέσουν θύματα της στατιστικής επίπτωσης, λόγω της 
διεύρυνσης της ΕΕ».

Τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει δυναμικά τους 
απαιτούμενους πόρους από το Δ '' ΚΠΣ, ώστε να 
προχωρήσει η σύγκλιση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ, 
έδωσε από την πλευρά του ο κ. Χριστοδουλάκης. «Όταν 
έρθει η ώρα των διαπραγματεύσεων η Ελλάδα θα είναι 
έτοιμη για δυναμικές διεκδικήσεις, αφού έχει ήδη αποδείξει 
τη δυνατότητά της να διαχειριστεί σωστά τους πόρους» 
είπε.
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