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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧVI
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ

∆ιαµόρφωση Περιφερειακών Πολιτικών

Η νέα περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 :
Μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

Η επαλήθευση της προσθετικότητας όσον αφορά το
στόχο 1
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο άρθρο 11 του νέου κανονισµού που θεσπίζει τις γενικές διατάξεις για τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, αναφέρονται ορισµένες µεταβολές ως προς την αρχή της
προσθετικότητας, σε σύγκριση µε το άρθρο 9 του παλαιού κανονισµού για το
συντονισµό. Μολονότι διατηρείται το βασικό πνεύµα της εν λόγω αρχής - τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία δεν αντικαθιστούν δηµόσιες ή άλλες ισοδύναµες δαπάνες του
κράτους µέλους - θα υπάρξουν ορισµένες σηµαντικές µεταβολές ως προς τη
διαδικασία επαλήθευσης:

•  Η συχνότητα µειώνεται σε τρεις συνολικά επαληθεύσεις : µια εκ των προτέρων
επαλήθευση για τα έγγραφα προγραµµατισµού, µια ενδιάµεση επαλήθευση πριν
από τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και µια επαλήθευση "λήξης της περιόδου" πριν
από την 31η ∆εκεµβρίου 2005.

•  Στην εκ των προτέρων επαλήθευση προστίθεται ένα στοιχείο διαπραγµάτευσης
µεταξύ του κράτους µέλους και της Επιτροπής, κατά τον καθορισµό, στο
έγγραφο προγραµµατισµού, του επιδιωκόµενου ύψους της δαπάνης, το οποίο
θα πρέπει "κατά κανόνα" να ισούται τουλάχιστον µε τη δαπάνη κατά την
προηγούµενη περίοδο προγραµµατισµού.

•  Όταν αποφασισθεί, κατά την εκ των προτέρων επαλήθευση, το επίπεδο της
δαπάνης το οποίο θα πρέπει να διατηρήσει το κράτος µέλος, στις επακόλουθες
επαληθεύσεις δεν παρέχεται πλέον ελαστικότητα µέσω γενικών εξαιρέσεων
ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες, αλλά µέσω της δυνατότητας
αναθεώρησης του επιδιωκόµενου επιπέδου δαπάνης, µετά από ενδιάµεση
επαλήθευση, εάν η οικονοµική κατάσταση έχει οδηγήσει σε εξελίξεις των
δηµοσίων εσόδων που διαφέρουν σηµαντικά από τα αναµενόµενα κατά τη
στιγµή της εκ των προτέρων επαλήθευσης.

Η περαιτέρω ανάγκη για µεταβολές προκύπτει από την εµπειρία της τελευταίας
περιόδου, σχετικά µε την οποία ορισµένα προβλήµατα έχουν επίσης σχολιαστεί
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ενόψει των εν λόγω µεταβολών, το παρόν έγγραφο
παρέχει ορισµένα µεθοδολογικά στοιχεία που βοηθούν την επαλήθευση της
προσθετικότητας για το στόχο 1 κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Το βασικό στοιχείο είναι η συγκέντρωση των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν
πράγµατι για επιλέξιµα µέτρα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια µιας
συγκεκριµένης περιόδου στις περιφέρειες του στόχου 1 (σε αντίθεση µε τις
αναλήψεις υποχρεώσεων ή την προγραµµατισθείσα δαπάνη). Στο συνηµµένο
πίνακα εµφαίνονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισµό της µέσης
ετήσιας δαπάνης κατά τις περιόδους 1994-99 και 2000-2006, και στις δύο
περιπτώσεις σε εκατ. ευρώ, σε τιµές του 1999. Σε σύγκριση µε τον πίνακα
προσθετικότητας της περιόδου 1994-99, ο παρών πίνακας έχει απλουστευθεί. Οι
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κατηγορίες δαπανών που περιλαµβάνονται στους πίνακες, απαιτείται να είναι οι
ίδιες για τις δύο περιόδους.

Για να παρασχεθεί η δυνατότητα εκτίµησης του πίνακα, πρέπει να παρασχεθούν
στις υπηρεσίες της Επιτροπής συµπληρωµατικά στοιχεία, αποκλειστικά για
εσωτερική χρήση. Ειδικότερα, τα συστατικά στοιχεία του πίνακα - δηλ. η ετήσια
και/ή περιφερειακή κατανοµή - είναι σηµαντικά. Είναι επίσης σηµαντικό να
διευκρινίζονται όλες οι πηγές, οι µέθοδοι και οι υποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων
των εφαρµοζόµενων αποπληθωριστών (κατά κανόνα του αποπληθωριστή  ΑΕΠ)
και της ισοτιµίας (οι σταθερές ισοτιµίες θα εφαρµοστούν για τα κράτη  µέλη στην
περιοχή του ευρώ).

Ορισµένες ειδικές παρατηρήσεις ισχύουν για τα είδη της δαπάνης και τις πηγές
χρηµατοδότησης.

2.1. Είδη δαπανών

Τα είδη δαπανών που λαµβάνονται υπόψη στον χρηµατοδοτικό πίνακα
αναφοράς, είναι οι κατηγορίες λειτουργικών δαπανών στις οποίες ενδέχεται
να συµβάλουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Κοινότητας, σε όλες τις
σχετικές περιφέρειες του κράτους µέλους.

Οι διαρθρωτικές δαπάνες υποδιαιρούνται σε τέσσερις βασικούς τοµείς
(βλέπε στήλη  του συνηµµένου πίνακα):

(1) Βασική υποδοµή

Είναι επιλέξιµες οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τοµέα των µεταφορών,
των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της παροχής ύδατος, της προστασίας
του περιβάλλοντος και της υγείας. Η "παροχή ύδατος" περιλαµβάνει
δηµόσιες ή ανάλογες επενδύσεις στον τοµέα της υδροδότησης, δηλαδή της
άντλησης (συµπεριλαµβανοµένων των φραγµάτων), της επεξεργασίας και
της διανοµής.  Το "περιβάλλον" περιλαµβάνει δηµόσιες ή ανάλογες
επενδύσεις για δίκτυα αποστράγγισης, την επεξεργασία και τον έλεγχο
αστικών, γεωργικών και βιοµηχανικών λυµάτων καθώς και την
επεξεργασία, τον έλεγχο και την αποθήκευση άλλων γεωργικών και
βιοµηχανικών αποβλήτων.

(2) Ανθρώπινοι πόροι

Είναι επιλέξιµες οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, για την εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον, δύνανται να είναι
επιλέξιµες οι ακόλουθες τρέχουσες δαπάνες στον τοµέα του ανθρώπινου
δυναµικού:
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•  Εκπαίδευση: κατάρτιση διδακτικού προσωπικού, συνολικό κόστος της
δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης1 και της ανώτερης εκπαίδευσης,
µεταπτυχιακές υποτροφίες·

•  Κατάρτιση: συνολικό κόστος µαθηµάτων κατάρτισης και η κατάρτιση
εκπαιδευτών·

•  Έρευνα και ανάπτυξη: λειτουργικές δαπάνες υπηρεσιών σε επιχειρήσεις,
όσον αφορά τη διάδοση τεχνολογιών και την εφαρµοζόµενη έρευνα·
κατάρτιση και ειδικευµένη κατάρτιση για ερευνητές, τεχνικούς και
προϊσταµένους έρευνας, καθώς και ερευνητικές υποτροφίες.

(3) Παραγωγικό περιβάλλον

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις δαπάνες για την προώθηση
δραστηριοτήτων σε παραγωγικούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της
τοπικής οικονοµικής υποδοµής και της ενίσχυσης σε επιχειρήσεις: τη
βιοµηχανία και τις υπηρεσίες, την αλιεία, τον τουρισµό, τη βελτίωση των
γεωργικών διαρθρώσεων και την αγροτική ανάπτυξη.

(4) Λοιπές κατηγορίες

Σε ορισµένες περιπτώσεις, θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη, στο βαθµό
που συµβάλλουν επίσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, άλλες κατηγορίες
συγκριτικά µικρής κλίµακας δαπανών (π.χ. τεχνική βοήθεια).

2.2. Πηγές χρηµατοδότησης

Η συνολική δηµόσια επιλέξιµη δαπάνη (στήλες 2 και 8) περιλαµβάνει όλες
τις πηγές χρηµατοδότησης σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, καθώς και άλλους δηµόσιους φορείς εκτός των εν λόγω
προϋπολογισµών. Οι επιλέξιµες δαπάνες δηµοσίων επιχειρήσεων δύνανται
να συµπεριληφθούν (στις στήλες 3 και 9), τα κράτη µέλη όµως δεν είναι
υποχρεωµένα να τις συµπεριλάβουν εφόσον διασφαλίζεται η
συνεκτικότητα µεταξύ των δύο περιόδων. Τα κράτη µέλη πρέπει να
δηλώνουν σαφώς τα διοικητικά επίπεδα και τις δηµόσιες επιχειρήσεις που
έχουν συµπεριληφθεί ή αποκλεισθεί.

Οι δαπάνες ΚΠΣ διαχωρίζονται σε ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ (στήλες 4
και 10) και σε εθνική συγχρηµατοδότηση (στήλες 5 και 11). Οι κοινοτικές
πρωτοβουλίες δεν απαιτείται να αναφέρονται χωριστά, δεδοµένου ότι η
εθνική συγχρηµατοδότηση θα συµπεριλαµβάνεται στα αντίστοιχα είδη
δαπανών στον πίνακα. Οι στήλες 6 και 12 περιλαµβάνουν τις δαπάνες που
θα µπορούσαν να έχουν συγχρηµατοδοτηθεί από το ΚΠΣ, δεν έχουν όµως
συγχρηµατοδοτηθεί από αυτό για διάφορους λόγους. Σε περίπτωση που ένα

                                                

1 Σε περίπτωση που θα ήταν άκρως δυσχερές να αποµονωθούν οι λειτουργικές δαπάνες της
δευτεροβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης από τις δαπάνες για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση γενικά, θα
µπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι λειτουργικές δαπάνες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
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κράτος µέλος είναι επιλέξιµο στο πλαίσιο του Ταµείου Συνοχής, η εθνική
συγχρηµατοδότηση για το Ταµείο Συνοχής αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη η
οποία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στις κολόνες 6 και 12 ενώ η
συγχρηµατοδότηση της ΕΕ δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να
συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα. Η συνολική εθνική επιλέξιµη δαπάνη
(στήλες 7 και 13) είναι το αποτέλεσµα του βασικού ενδιαφέροντος που
παρουσιάζει η επαλήθευση της προσθετικότητας και υπολογίζεται ως
εναποµένον ποσό, µε έναν από τους δύο τρόπους που προτείνονται.

3. ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Μελλοντικά, η επαλήθευση θα πραγµατοποιείται χρονικά σε τρία στάδια: εκ των
προτέρων επαλήθευση, ενδιάµεση επαλήθευση και επαλήθευση κατά το πέρας της
περιόδου. Τούτο θα πραγµατοποιείται για τις περιφέρειες του στόχου 1, ενώ οι
περιφέρειες του στόχου 1 σε µεταβατική φάση, υπολογίζονται συνολικά σε εθνικό
επίπεδο.

3.1. Εκ των προτέρων επαλήθευση

Σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 του κανονισµού περί των γενικών
διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, τα σχέδια και τα κοινοτικά πλαίσια
στήριξης περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα στοιχεία για την εκ των
προτέρων επαλήθευση της προσθετικότητας, συµπεριλαµβανοµένου του
πίνακα χρηµατοδοτικών στοιχείων. Το άρθρο 11 ορίζει ότι η Επιτροπή και
το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος καθορίζουν το επίπεδο της δηµόσιας ή
ισοδύναµης διαρθρωτικής δαπάνης την οποία το κράτος µέλος πρέπει να
διατηρήσει στο σύνολο των περιφερειών του, που καλύπτονται από το
στόχο 1, κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού. Τούτο πρέπει
να πραγµατοποιείται πριν από την απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση
κάθε Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ή Ενιαίου Εγγράφου
Προγραµµατισµού, και ενσωµατώνεται στα εν λόγω έγγραφα. Σε
περίπτωση που τούτο δεν πραγµατοποιηθεί ικανοποιητικά, το έγγραφο
προγραµµατισµού δεν θα εγκρίνεται. Σε εξαιρετικές και αιτιολογηµένες
περιπτώσεις και για να αποφευχθεί σηµαντική καθυστέρηση στη
διαδικασία προγραµµατισµού, η Επιτροπή θα µπορούσε να προσθέσει στο
έγγραφο προγραµµατισµού µια ρήτρα για την αναστολή επακόλουθων
αναλήψεων υποχρεώσεων, µετά τις πρώτες αναλήψεις υποχρεώσεων, έως
ότου παρασχεθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκ των προτέρων
επαλήθευση της προσθετικότητας.

Ο γενικός στόχος της εκ των προτέρων επαλήθευσης πρέπει να είναι ο
καθορισµός ρεαλιστικών και επαρκώς φιλόδοξων στόχων για τις δηµόσιες
διαρθρωτικές δαπάνες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσθετικότητα των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Κατά κανόνα, το µέσο ετήσιο επίπεδο δαπανών σε
πραγµατικούς όρους είναι τουλάχιστον ίσο µε το επίπεδο που επετεύχθη
κατά την προηγούµενη περίοδο προγραµµατισµού, λαµβάνοντας υπόψη
ορισµένες ειδικές συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 11. Οι εν λόγω
ειδικές συνθήκες δύνανται να είναι:
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•  Ιδιωτικοποίηση: Οι θεσµικές µεταβολές στον δηµόσιο τοµέα ενός
κράτους µέλους πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και ενδέχεται να
δηµιουργήσουν ειδικά προβλήµατα όσον αφορά τον προσδιορισµό της
επιλέξιµης δαπάνης ιδιωτικοποιηµένων επιχειρήσεων. Όπως επεξηγείται
ανωτέρω, οι δηµόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αποκλείονται ή να
περιλαµβάνονται κατά τρόπο συνεκτικό, καθόλη τη διάρκεια των δύο
περιόδων·

•  Εξαιρετικό επίπεδο δηµόσιας διαρθρωτικής δαπάνης που
πραγµατοποιήθηκε κατά την προηγούµενη περίοδο προγραµµατισµού: Για
να αποφευχθεί η εφαρµογή της εν λόγω ειδικής περίστασης σε ευρεία
κλίµακα, για τη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης των κρατών µελών η
Επιτροπή θα θέσει σε ισχύ ορισµένα µέτρα σύγκρισης, όπως είναι το
επίπεδο της επιλέξιµης δαπάνης σε σχέση µε το ΑΕΠ ή σε σχέση µε τον
πληθυσµό των επιλέξιµων περιφερειών·

•  Εθνικές οικονοµικές τάσεις: Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
έκτακτες κινήσεις στον κύκλο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
ενός κράτους µέλους κατά το παρελθόν, ή οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι για το
µέλλον·

•  Μειώσεις των δαπανών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων σχετικά µε την
περίοδο 1994-1999, όπως είναι, για παράδειγµα, οι µεταβατικές ρυθµίσεις
που περιγράφονται στο άρθρο 6.: Για λόγους απλούστευσης, οι
περιφέρειες σε µεταβατική φάση δύνανται να ληφθούν υπόψη για
ολόκληρη την περίοδο 2000-2006. Εντούτοις, κατά κανόνα,
προκειµένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις για την περιφέρεια,
οι αντίστοιχες εθνικές δαπάνες σε µια περιφέρεια στην τελευταία φάση
υλοποίησης, δεν πρέπει να µειωθούν στο ίδιο βαθµό µε τα ποσά των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων όπου αυτά έχουν ήδη µειωθεί, δεδοµένου ότι η
µη συνχρηµατοδοτούµενη διαρθρωτική δαπάνη θα πρέπει να
διατηρηθεί.

Οι σχετικοί µε την προσθετικότητα στόχοι πρέπει να βασίζονται σε σαφώς
διευκρινισµένες υποθέσεις σχετικά µε την εξέλιξη των δηµοσίων εσόδων,
καθώς και στις βασικές µακροοικονοµικές υποθέσεις, έτσι ώστε να
παρέχεται η δυνατότητα για πιθανή ενδιάµεση αναθεώρηση του επιπέδου
αναφοράς της δαπάνης, εφόσον η οικονοµική κατάσταση έχει οδηγήσει σε
σηµαντικά διαφορετική εξέλιξη σε σχέση µε την αναµενόµενη. Οι εν λόγω
υποθέσεις πρέπει επίσης να είναι συνεκτικές µε εκείνες που
περιλαµβάνονται στα προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης.

3.2. Ενδιάµεση επαλήθευση και αναθεώρηση

Τρία έτη µετά από την έγκριση του εγγράφου προγραµµατισµού, κατά
κανόνα όµως µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2003, η Επιτροπή πρέπει να
είναι σε θέση να προβεί σε εκτίµηση της τήρησης των απαιτήσεων σχετικά
µε την προσθετικότητα από τα κράτη µέλη, καθώς και της τήρησης των
στόχων. Η προσθετικότητα θεωρείται ότι έχει ελεγχθεί εφόσον ο ετήσιος
µέσος όρος της εθνικής δηµόσιας επιλέξιµης δαπάνης κατά τα έτη 2000
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έως 2002 έχει φθάσει τουλάχιστον το επίπεδο της δαπάνης που
συµφωνήθηκε εκ των προτέρων. Τα κράτη µέλη πρέπει να γνωρίζουν ότι η
υποβολή ή η µη υποβολή στοιχείων, ή η υποβολή ανεπαρκών από
µεθοδολογική άποψη στοιχείων  θα θεωρείται ως µη τήρηση των
απαιτήσεων. Για να αποφευχθεί τούτο, η Επιτροπή προτείνει να τηρούνται
οι ακόλουθες προθεσµίες:

•  µέχρι την 31η Ιουλίου του 2003: υποβολή σωρευτικών και ετήσιων
πινάκων µε τελικά στοιχεία για τα έτη 2000 και 2001, καθώς και
προσωρινά στοιχεία για το έτος 2002·

•  µέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2003: εφόσον παρίσταται ανάγκη,
µεθοδολογικές βελτιώσεις µε βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής·

•  µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2003: τελευταία προθεσµία για την
υποβολή τυχόν συµπληρωµατικών στοιχείων.

Εφόσον οι απαιτήσεις αυτές δεν πληρούνται ικανοποιητικά, η Επιτροπή δεν
θα λάβει απόφαση σχετικά µε την ενδιάµεση αναθεώρηση. Σε εξαιρετικές
και αιτιολογηµένες περιπτώσεις και για να αποφευχθεί σηµαντική
καθυστέρηση στη διαδικασία προγραµµατισµού, η Επιτροπή θα µπορούσε
να συµπεριλάβει στην απόφαση σχετικά µε την ενδιάµεση αναθεώρηση µια
ρήτρα βάσει της οποίας θα αναστέλλονται οι νέες αναλήψεις υποχρεώσεων,
έως ότου υποβληθούν όλα τα στοιχεία σχετικά µε την ενδιάµεση
επαλήθευση της προσθετικότητας.

Μετά την ενδιάµεση επαλήθευση και µε βάση τα εν λόγω αποτελέσµατα,
το κράτος µέλος και η Επιτροπή δύνανται να συµφωνήσουν σχετικά µε την
αναθεώρηση του επιπέδου της προβλεπόµενης δαπάνης για την
εναποµένουσα περίοδο, εφόσον η οικονοµική κατάσταση έχει οδηγήσει σε
εξελίξεις  των δηµοσίων εσόδων, που διαφέρουν σηµαντικά από εκείνες
που αναµένοντο εκ των προτέρων. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να
απαιτηθεί ένας ενηµερωµένος πίνακας της περιόδου 1994-1999, ο οποίος
θα περιλαµβάνει ορισµένα προσωρινά στοιχεία ή προβλέψεις κατά τη
στιγµή της εκ των προτέρων επαλήθευσης. Κατά κανόνα, ένα κράτός µέλος
υποβάλει αίτηµα για αναθεώρηση προς την κατεύθυνση της µείωσης, δεν
αποκλείεται όµως να λάβει η Επιτροπή την πρωτοβουλία να αναβαθµίσει
ένα στόχο, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν ήταν επαρκώς φιλόδοξος. Ο δείκτης
απόκλισης είναι η διαφορά µεταξύ των πραγµατικών και των υποθετικών
δηµοσίων εσόδων (µέσος όρος της περιόδου 2000 έως 2002), σε
εκατοστιαίες µονάδες. ∆εδοµένου ότι ο ρυθµός µεταβολής διαχρονικά είναι
συνήθως χαµηλός, το ποσοστό που θα θεωρείται ως "σηµαντικό" θα
µπορούσε να είναι 5%.

3.3. Επαλήθευση κατά το πέρας της περιόδου

Η προσθετικότητα θεωρείται ότι ελέγχθηκε εφόσον ο ετήσιος µέσος όρος
της εθνικής δηµόσιας επιλέξιµης δαπάνης κατά τα έτη 2000 έως 2004 έχει
φθάσει τουλάχιστον το επίπεδο της δαπάνης που συµφωνήθηκε εκ των
προτέρων ή αναθεωρήθηκε ενδιάµεσα. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται πριν
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από την 31η ∆εκεµβρίου του 2005 και θα είναι ανάλογος της ενδιάµεσης
επαλήθευσης.

•  µέχρι την 31η Ιουλίου του 2005: υποβολή σωρευτικών και ετήσιων
πινάκων µε τελικά στοιχεία για τα έτη 2000 και 2001, καθώς και
προσωρινά στοιχεία για το έτος 2004·

•  µέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2005: εφόσον παρίσταται ανάγκη,
µεθοδολογικές βελτιώσεις µε βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής·

•  µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2005: τελευταία προθεσµία για την
υποβολή τυχόν συµπληρωµατικών στοιχείων.

Εκ πρώτης όψεως, η επαλήθευση αυτή ενδέχεται να φανεί άσκοπη, έχει
όµως δύο δυνητικές χρήσεις. Πρώτον, εάν η επαλήθευση της
προσθετικότητας απαιτείται να συνεχισθεί µε ανάλογο τρόπο, τα
αποτελέσµατα θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την εκ των
προτέρων επαλήθευση της προσθετικότητας σε επακόλουθη περίοδο.
∆εύτερον, για τα κράτη µέλη που δεν έχουν τηρήσει τις µεθοδολογικές
απαιτήσεις ή δεν έχουν επιτύχει το στόχο της προσθετικότητας, θα
µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο µείωσης των κονδυλίων των
Ταµείων σε επόµενη περίοδο.

4. ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 τα κράτη µέλη υποχρεούνται να παρέχουν στην
Επιτροπή τα κατάλληλα στοιχεία και να ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε
εξελίξεις που θα ήταν πιθανόν να θέσουν υπό αµφισβήτηση τη δυνατότητα
διατήρησης του επιπέδου της συµφωνηθείσας δαπάνης, εκ των προτέρων ή
ενδιάµεσα. Για να αυξηθεί ο βαθµός διαφάνειας, η Επιτροπή προτίθεται να
υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα, µετά την ολοκλήρωση καθενός
από τα τρία στάδια της επαλήθευσης2.

                                                

2 Οι εν λόγω εκθέσεις θα περιλαµβάνουν µόνο στοιχεία τα οποία δεν είναι εµπιστευτικού χαρακτήρα.
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Συνοπτικός χρηµατοδοτικός πίνακας των δηµοσίων ή άλλων ισοδύναµων διαρθρωτικών δαπανών στις περιφέρειες του στόχου 1
(σε εκατοµµύρια ευρώ και σε τιµές του 1999)

Ετήσιος µέσος όρος 1994-1999 Ετήσιος µέσος όρος 2000-2006
Σύνολο εκ των

οποίων:
δηµόσιες
επιχειρήσεις

ΚΠΣ Μη
συγχρη-
µατοδο-
τούµενες
από την
ΕΕ

Σύνολο Σύνολο εκ των
οποίων:
δηµόσιες
επιχειρήσεις

ΚΠΣ Μη
συγχρη-
µατοδο-
τούµενες
από την
ΕΕ

Σύνολο

Εθν. +
ΕΕ

Εθν. + ΕΕ ΕΕ Εθν.. Εθν. Εθν. Εθν. +
ΕΕ

Εθν. + ΕΕ ΕΕ Εθν. Εθν.. Εθν.

1 2 3 4 5 6 7
=5+6
=2-4

8 9 10 11 12 13
=11+12
=8-10

1. Βασική υποδοµή
- Μεταφορές
- Τηλεπικοινωνίες
- Ενέργεια
- Περιβάλλον & νερό
- Υγεία
2. Ανθρώπινο δυναµικό
- Εκπαίδευση
- Κατάρτιση
- ΕΤΑ
3. Παραγωγικό περιβάλλον
- Γεωργία/αγροτική
ανάπτυξη/αλιεία

- Βιοµηχανία
- Υπηρεσίες
- Τουρισµός
4. Άλλα
Σύνολο
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