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Το «πράσινο φως» για την παράταση του µηχανισµού «συµπληρωµατικής πληρωµής», δηλαδή 
της αυξηµένης συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηµατοδότηση έργων στην Ελλάδα, 
έδωσε χθες η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωβουλής, εγκρίνοντας σχετική εισήγηση 
της Κοµισιόν. 
Ο σχετικός κανονισµός, που αποφασίστηκε το 2011, προβλέπει ότι έπειτα από αίτησή τους οι 
χώρες που υπάγονται σε προγράµµατα στήριξης επωφελούνται από µια προσωρινή αύξηση των 
πληρωµών κατά 10%. 
Οι αποκαλούµενες συµπληρωµατικές πληρωµές στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έρχονται να προστεθούν στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή «συγχρηµατοδότηση» (αυξηµένα ποσοστά 
συγχρηµατοδότησης). 
Η επιλεξιµότητα για συµπληρωµατικές πληρωµές ολοκληρώνεται από τη στιγµή που ένα κράτος-
µέλος σταµατάει να λαµβάνει οικονοµική βοήθεια στο πλαίσιο προγράµµατος οικονοµικής 
προσαρµογής. 
Η απόφαση 
Οι ευρωβουλευτές συµφώνησαν χθες ότι τα κράτη-µέλη που βρίσκονται σε πρόγραµµα 
προσαρµογής θα µπορούν να λαµβάνουν τις συµπληρωµατικές πληρωµές µέχρι τις 30 Ιουνίου του 
έτους που έπεται του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο παύουν να λαµβάνουν οικονοµική 
βοήθεια στο πλαίσιο ενός προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής. Η Ελλάδα είναι η µοναδική 
ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγµή που βρίσκεται σε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής. 
«Στόχος της νοµοθετικής πρότασης που υπερψηφίσαµε σήµερα (σ.σ.: χθες) είναι να βοηθήσουµε 
τα κράτη-µέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονοµική κρίση να συνεχίσουν µε την 
ολοκλήρωση των έργων και των προγραµµάτων στην επικράτειά τους» δήλωσε η εισηγήτρια και 
πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Ίσκρα Μιχαΐλοβα. 
Το µέτρο των συµπληρωµατικών πληρωµών αφορά τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταµεία (Ε∆ΕΤ). 



Οι ενδιάµεσες πληρωµές µπορούν να αυξηθούν κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το 
ποσοστό συγχρηµατοδότησης που εφαρµόζεται σε κάθε προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου 
Συνοχής ή για κάθε µέτρηση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 
Το µέτρο δεν επιφέρει αλλαγές στις συνολικές χορηγήσεις µέσω των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταµείων για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο, αφού 
η χρηµατοδότηση γίνεται εµπροσθοβαρής και ακολουθεί φθίνουσα πορεία. 
Μετά τη χθεσινή υπερψήφιση του κανονισµού αποµένει πλέον η τυπική επικύρωσή του από την 
ολοµέλεια της Ευρωβουλής στο τέλος του µήνα, ενώ το Συµβούλιο συµφώνησε στις 21 
Σεπτεµβρίου να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες. 
Και στην Κύπρο 
Εν τω µεταξύ, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης χθες υπέρ της παράτασης της περιόδου 
επιλεξιµότητας για την Κύπρο, όσον αφορά τη διατήρηση του ποσοστού συγχρηµατοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 85% µέχρι την ολοκλήρωση των προγραµµάτων της περιόδου 2014-
2020. 
Ρευστότητα 1,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2015 
Αναφορικά µε την Ελλάδα το µέτρο των συµπληρωµατικών πληρωµών είχε ως αποτέλεσµα την 
άµεση ελάφρυνση της δηµοσιονοµικής πίεσης και εξασφάλισε µεγαλύτερη ρευστότητα για την 
έναρξη επενδύσεων. Από το 2011 έως το 2015, χάρη σε αυτή τη διάταξη, η χώρα µας έλαβε ήδη 
1,3 δισ. ευρώ νωρίτερα απ’ ό,τι είχε προγραµµατιστεί. Αυτό επέτρεψε να ξεκινήσει ταχύτερα η 
υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, προς όφελος της 
πραγµατικής οικονοµίας. 
ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ- nbellos@naftemporiki.gr 
 


