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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 

Στις 6 Οκτωβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δέσμης κανονισμών 
για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής μετά το 2013. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
είναι η κριτική αξιολόγηση των προτάσεων αυτών – βάσει επισκόπησης πρόσφατων ερευνών 
και εγγράφων πολιτικού προσανατολισμού καθώς και δημοσιονομικής μοντελοποίησης – και 
η πρόταση συστάσεων με σκοπό μια τεκμηριωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
διαπραγματεύσεις. Μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο, το οποίο παρέχει περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο, τους σκοπούς, τη μεθοδολογία και τη δομή 
της μελέτης, επιπλέον έξι κεφάλαια επανεξετάζουν τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις σύμφωνα 
με τις βασικές θεματικές ενότητες.  
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται μελλοντικά σενάρια επιλεξιμότητας και κατανομής 
κονδυλίων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Αυτά χρησιμοποιούν στοιχεία της 
Eurostat που διατίθενται στα τέλη Φεβρουαρίου του 2012. Οι τάσεις της περιφερειακής 
οικονομικής ανάπτυξης κατά την τρέχουσα περίοδο και η χρησιμοποίηση των μέσων όρων 
της ΕΕ των 27 θα μειώσουν σημαντικά την πληθυσμιακή κάλυψη στις περιφέρειες σύγκλισης 
το διάστημα 2014-2020. Η καθιέρωση ενός νέου ορισμού για τη μεταβατική περιφέρεια 
πρόκειται να αλλάξει επίσης τους συνήθεις τρόπους παρέμβασης, δημιουργώντας μια 
κατηγορία ενισχυόμενων περιφερειών που θα καλύπτει πάνω από το 11% του πληθυσμού 
της ΕΕ των 15. Συνολικά, οι προτάσεις για τον προϋπολογισμό για την Ευρώπη 2020 
υποδεικνύουν μέτρια μείωση του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής. Αυτό αφορά 
κυρίως τη μείωση των δαπανών για τον στόχο «Σύγκλιση», παρά το γεγονός ότι οι κατά 
κεφαλήν δαπάνες στον εν λόγω τομέα θα αυξηθούν ελαφρώς·  οι δαπάνες για τον στόχο 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» θα αυξηθούν σημαντικά και σε 
απόλυτους όρους και σε κατά κεφαλήν όρους˙ οι δαπάνες για τις περιφέρειες μετάβασης θα 
αυξηθούν κατά το ήμισυ.  Η επιβολή ανώτατων ορίων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό της κατανομής των κονδυλίων, ιδίως για τα λιγότερο ευημερούντα κράτη 
μέλη. Για τις χώρες αυτές, το ανώτατο όριο που προτείνεται είναι σημαντικά χαμηλότερο από 
το ανώτατο όριο της περιόδου 2007-2013 και επιφέρει στρεβλώσεις σε χώρες με μικρότερη 
ανάπτυξη.  

Το κεφάλαιο 3 εξετάζει τους σκοπούς της πολιτικής συνοχής. Η Επιτροπή δεν πρότεινε 
ουσιώδεις μεταβολές των στόχων της πολιτικής συνοχής. Η νέα Συνθήκη για την «εδαφική» 
συνοχή είναι τώρα πιο σαφής, παραμένει ωστόσο ελλιπώς προσδιορισμένη, και δίνεται 
μεγάλη έμφαση στους θεματικούς στόχους του προγράμματος "Ευρώπη 2020" μέσα από τα 
σχέδια κανονισμών. Στο πεδίο της αρχιτεκτονικής της πολιτικής προτείνεται ο 
εξορθολογισμός των σκοπών μέσω της (ανα)μόρφωσης δύο θεμελιωδών «στόχων»: των 
αναπτυξιακών επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες۠ και 
της εδαφικής συνεργασίας). Αυτή η απλούστευση αξίζει υποστήριξης, καθώς συνεισφέρει 
στη διάκριση των σκοπών πολιτικού περιεχομένου διαφορετικών κατηγοριών περιφερειών, οι 
οποίες αποτελούν αντικείμενα της υποστήριξης. Ωστόσο η περιγραφή των σκοπών στη 
νομοθεσία προκαλεί σύγχυση και στερείται συνοχής λόγω της έλλειψης σαφούς δήλωσης 
σχετικά με τους σκοπούς των διαφορετικών ταμείων στις κοινές διατάξεις και της ασυνεπούς 
χρήσης όρων που σχετίζονται με αυτούς ("αποστολή", "στόχοι" και "καθήκοντα") μεταξύ των 
διαφορετικών κανονισμών σχετικά με τα ταμεία. 
Η εδαφική διάσταση εξετάζεται στο κεφάλαιο 4. Η Επιτροπή προτείνει περισσότερο 
εντοπισμένες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μέσω καθοδηγούμενων από κοινότητες 
οργάνων τοπικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και μια περισσότερο 
στρατηγική προσέγγιση της εδαφικής συνεργασίας. Ανησυχία υπάρχει μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά τον άνωθεν κανονιστικό χαρακτήρα των διατάξεων, και κυρίως όσον 
αφορά την προσδοκία της ενσωμάτωσης όλων των εδαφικών οργάνων σε συμβάσεις 
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εταιρικής σχέσης και προγράμματα, καθώς και την κατοχύρωση του 5% της 
χρηματοδότησης για την αστική ανάπτυξη. Περαιτέρω προβληματισμός υπάρχει σχετικά με 
τη διοικητική ικανότητα που απαιτείται για την εφαρμογή ολοκληρωμένης εδαφικής 
προσέγγισης. Γενικότερα ο ισχυρός θεματικός προσανατολισμός του σχεδίου πλαισίου 
κανονισμών και κοινής στρατηγικής, που επικεντρώνεται στους στόχους της «Ευρώπης 
2020», εγείρει δικαιολογημένες ανησυχίες σχετικά με τυχόν απώλεια στρατηγικής 
προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης και συνοχής. Η θεματική συγκέντρωση σχετικά με την 
«Ευρώπη 2020» είναι επίσης προβληματική για το σκοπό της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, όπου τα προγράμματα συχνά καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετους 
συνδυασμούς αναγκών και προκλήσεων˙ και είναι ασαφές το πώς η εδαφική συνεργασία θα 
εναρμονιστεί στρατηγικά με τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης και με αυτές άλλων κρατών 
μελών. 
Υπό τον τίτλο στρατηγική συνοχή και προγραμματισμός, το κεφάλαιο 5 επικεντρώνεται στις 
προτάσεις για νέο πλαίσιο σχεδιασμού και θεματική συγκέντρωση. Σχέδιο Κοινού 
Στρατηγικού Πλαισίου υποβλήθηκε από την Επιτροπή, προσφέροντας την προοπτική 
αύξησης του στρατηγικού συντονισμού μεταξύ διαφορετικών ταμείων και πολιτικών της ΕΕ. 
Ωστόσο η πολιτική αποδοχή και η νομιμότητα του εγγράφου σε εθνικό επίπεδο ενδέχεται να 
θιγούν, εάν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εμπλακούν τυπικά στη 
νομοθετική του έγκριση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί αντικείμενο κριτικής λόγω της 
έλλειψης εδαφικής διάστασης και της υπερβολικά μεγάλης έμφασης στη στρατηγική 
"Ευρώπη 2020". Σχετικές ανησυχίες εγείρονται όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τη 
συγκέντρωση, περιλαμβανομένης της χρήσης μηχανισμών συντονισμού σε περιοχές όπου η 
ΕΕ διαθέτει ισχνές αρμοδιότητες. Ενώ συνηγορούν πολλοί λόγοι υπέρ της μεγαλύτερης 
συγκέντρωσης δαπανών, οι οριοθετημένες προτάσεις – εντός και μεταξύ των ταμείων – είναι 
σύνθετες και χωρίς συνοχή, και έχουν αποτελέσει αντικείμενο δριμείας κριτικής από κράτη 
μέλη και άλλους φορείς για ανεπαρκή λήψη υπόψη των εδαφικών αναγκών.  
Το κεφάλαιο 6 εξετάζει το νέο πλαίσιο επιδόσεων ως μέρος της προσανατολισμένης στα 
αποτελέσματα ατζέντας. Οι εκ των προτέρων όροι αποτελούν βασικό στοιχείο, αλλά πρέπει 
να επικεντρώνονται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να συνδέονται με τις 
επενδύσεις της πολιτικής συνοχής, να είναι περιορισμένες σε αριθμό, να σέβονται την αρχή 
της επικουρικότητας και να βασίζονται σε κοινή και συναινετική συμφωνία. Μερικοί από τους 
"γενικούς" όρους που προτάθηκαν είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες άλλων πολιτικών της ΕΕ παρά στη διασφάλιση 
αποτελεσματικής επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Η επέκταση των 
μακροοικονομικών όρων από το Ταμείο Συνοχής στα Διαρθρωτικά Ταμεία δε δικαιολογείται 
επαρκώς. 
Στενά συνδεδεμένες με τους όρους είναι οι προτάσεις για πλαίσιο επιδόσεων και αποθεματικό 
επίδοσης. Αν ο σκοπός έγκειται στην βελτίωση του προσανατολισμού των αποτελεσμάτων, 
απαιτείται μια πιο σαφής επικέντρωση στους δείκτες αποτελεσμάτων σε αντιδιαστολή με τις 
δαπάνες ή τις εκροές όπως φαίνεται να προτείνει ο κανονισμός. Ερωτήματα εγείρονται 
επίσης σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εξέτασης των επιδόσεων, την ποιότητα των 
δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις, μεθοδολογικές προκλήσεις στην επίδειξη επίδοσης και 
τα τυχερά παίγνια (ο πειρασμός της επιβολής ευχερώς επιτεύξιμων στόχων) Τα συστήματα 
παρακολούθησης πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτή τη σειρά αποτελεσμάτων. Ο προταθείς 
όρος της εκ των προτέρων ύπαρξης αποδοτικού συστήματος δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει 
να είναι ευπρόσδεκτος, ωστόσο κοινοί δείκτες σε επίπεδο ΕΕ πρέπει επίσης να διακρίνονται 
με σαφήνεια μεταξύ των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων. Οι προτάσεις αξιολόγησης 
προσφέρουν ικανοποιητική ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη διασφάλισης ευελιξίας, ώστε οι 
αξιολογήσεις να προσαρμόζονται στις ανάγκες των κρατών μελών, και την απαίτηση 
επιχείρησης αξιολογήσεων κατά την περίοδο που δικαιολογεί την αποτελεσματικότητα των 
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δαπανών Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για να διασφαλιστεί το ότι όλες οι εκθέσεις 
αξιολόγησης γίνονται εγκαίρως δημόσια διαθέσιμες σε επίπεδο ΕΕ.  
Η ρυθμιστική ενθάρρυνση που παρέχεται στα κράτη μέλη την περίοδο 2007-13 για την 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητάς τους για χορήγηση των κονδυλίων ενισχύεται στο 
πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων για την περίοδο 2014-20. Το σχέδιο εγγράφου αρχικής 
ιδέας σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης της ικανότητας είναι ωστόσο ακόμα υποτυπώδες.  
Τα Σχέδια Κοινής Δράσης παρουσιάζουν ένα νέο προσανατολισμένο στην επίδοση όργανο 
βασισμένο στην προσέγγιση της επιστροφής δαπανών με βάση την παραγωγή. Ενώ υπάρχει 
ποικιλία πιθανών προκλήσεων, που αντικατοπτρίζουν το αποθεματικό επίδοσης, η 
πρωτοβουλία αφήνει περιθώριο εξέτασης επιλογών για την ενίσχυση του προσανατολισμού 
επίδοσης τμημάτων των προγραμμάτων και πρέπει να ενθαρρύνεται. Η συστηματική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση είναι απαραίτητη στο μέλλον για την αποκόμιση των 
διδαγμάτων και για το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης σε άλλους τύπους παρεμβάσεων (όπως 
ενίσχυση των υποδομών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ))  
Τέλος, το πεδίο όπου τα σχέδια κανονισμών και οι πρόσφατες συζητήσεις περί 
μεταρρύθμισης τηρούν σχετικά διακριτική στάση είναι ο τρόπος ενίσχυσης μιας πολιτικής 
συζήτησης υψηλού επιπέδου και λογοδοσίας σχετικά με τις επιδόσεις σε επίπεδο ΕΕ, 
ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την πλήρωση αυτού του κενού προτάθηκε η 
εισαγωγή Πλαισίου Λογοδοσίας Επιδόσεων της ΕΕ. 
Το κεφάλαιο 7 αναφέρεται στις προτάσεις για απλούστευση και εξασφάλιση. Αξιόλογες 
ήταν οι προσπάθειες της Επιτροπής για απλούστευση και εναρμόνιση συστημάτων και 
κανόνων, ιδίως μέσω της σύστασης κοινών ρυθμιστικών πλαισίων και απαιτήσεων σε 
διάφορα ταμεία. Άλλα μέτρα είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στην ενίσχυση της 
εξασφάλισης της νομιμότητας και της κανονικότητας. Συνολικά οι νομοθετικές προτάσεις 
εστιάζουν πρωτίστως στην απλούστευση για τους δικαιούχους, ενώ η απλούστευση για τους 
διαχειριστές εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων παραμένει απροσδιόριστη. Δεν 
υπάρχει εύκολη λύση στα προβλήματα που σχετίζονται με τη διοικητική πολυπλοκότητα και 
τα λάθη στην πολιτική συνοχής, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους 
(συχνά ανταγωνιστικούς) σκοπούς της απλούστευσης, της εξασφάλισης και της απόδοσης. 
Οι νομοθετικές προτάσεις και τροπολογίες πρέπει να βασίζονται σε λεπτομερή εκ των 
προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων και να υποβάλλονται σε εξίσου αυστηρή 
και διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση κατά την περίοδο 2014-2020. 
Το τελευταίο κεφάλαιο συγκεντρώνει τα συμπεράσματα της μελέτης και διατυπώνει 
συστάσεις πολιτικής με στόχο μια τεκμηριωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
  

 Επιλεξιμότητα και χρηματοδοτήσεις  
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να προβεί σε  

εκτίμηση του εφικτού ενός μεσοπρόθεσμου ελέγχου επιλεξιμότητας και των επιλογών 
που υπάρχουν για τη διευθέτηση του προβλήματος της μεγάλης αστάθειας. 

2. Πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τα κριτήρια κατανομής των 
κονδυλίων στις περιφέρειες μετάβασης και στις περισσότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες. 

3. Πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να επεξηγήσει τις προτάσεις της σχετικά με την 
προσαρμογή και να καθορίσει με ποιο τρόπο σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις 
παρενέργειες της προσαρμογής. 
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 Σκοποί  
4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιδιώξει να εισαγάγει ειδικές κανονιστικές 

επεξηγήσεις και τροπολογίες: ένα νέο μεμονωμένο τίτλο ή άρθρο σχετικά με τους 
"σκοπούς" των Κοινών Διατάξεων δηλώνοντας τους σκοπούς κάθε ταμείου του ΚΣΠ, 
μία ή περισσότερες συμπληρωματικές παραγράφους στο κεφάλαιο «ορισμοί» που θα 
εξειδικεύουν τους στόχος και/ή θα επεξηγούν τη διάκριση ανάμεσα στους όρους 
"αποστολή", "σκοποί", "στόχοι" και "καθήκοντα", τυποποίηση της ορολογίας που 
χρησιμοποιείται στους κανονισμούς των ταμείων, αποφεύγοντας την μεταβαλλόμενη 
και αντιφατική χρήση των όρων και των τίτλων της «αποστολής», των «στόχων» και 
των «καθηκόντων». 

 Η εδαφική διάσταση  
5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιδιώξει να ενισχύσει την εδαφική διάσταση 

του σχεδίου δέσμης νομοθετικών μέτρων. Συγκεκριμένα το ΚΣΠ πρέπει να περιέχει 
ένα συγκεκριμένο τμήμα – και επιμέρους τμήματα για κάθε θεματικό αντικείμενο 
(Παράρτημα Ι του σχεδίου ΚΣΠ) - σχετικά με την εδαφική διάσταση, καθορίζοντας 
εδαφικές αρχές, προτεραιότητες και δράσεις χρησιμοποιώντας την Εδαφική Ατζέντα 
του 2020 ως σημείο αναφοράς και υποδεικνύοντας τους βασικούς συνδέσμους 
ανάμεσα στη συγκεκριμένη Ατζέντα και τη στρατηγική Ευρώπη 2020˙ θα έπρεπε 
επίσης να απαιτούνται εταιρικές συμβάσεις για να καθοριστεί σε στρατηγικό επίπεδο 
πώς χρησιμοποιούν τις παρεμβάσεις της πολιτικής συνοχής για την αξιοποίηση 
εδαφικού δυναμικού προς επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, σε 
συμφωνία με την Εδαφική Ατζέντα, και προς ενίσχυση της εδαφικής συνοχής σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

6. Θα έπρεπε επίσης να απαιτούνται εκθέσεις εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εδαφική κατανομή της χρηματοδότησης 
σε υπο-περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή τα σύνορα NUTS III/IV ή το χαμηλότερο 
επίπεδο στο οποίο συλλέγονται αυτόματα σε συστήματα παρακολούθησης δεδομένα 
σχετικά με τις δράσεις) για κάθε θεματικό αντικείμενο του προγράμματος.  

7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνηγορήσει υπέρ: του να καταστεί 
προαιρετική η χρήση εδαφικών μέσων και να υπόκειται σε κατάλληλη αιτιολόγηση 
από τα σχετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων που 
αναφέρονται σε συγκεκριμένα εδαφικά μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στη σύμβαση 
εταιρικής σχέσης (άρθρο 14),της παροχής μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη μέλη για 
να προσεγγίσουν μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη, με τον όρο ότι το επίπεδο 
κατοχύρωσης θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή βάσει 
των αιτιολογήσεων των κρατών μελών, και ότι ο απαιτούμενος κατάλογος των 
πόλεων είναι ενδεικτικός. 

8. Οι κανονισμοί θα έπρεπε να απαιτούν η τοπική ανάπτυξη με αιχμή τους τοπικούς 
φορείς, καθώς και οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις να υποστηρίζονται από 
συγκεκριμένα στοιχεία της σύμβασης εταιρικής σχέσης και από τη συνακόλουθη εκ 
των προτέρων αξιολόγηση προγραμμάτων κατάλληλης διοικητικής ικανότητας. 

9. Οι κανονισμοί πρέπει να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα ΚΣΠ 
αναφορικά με τη θεματική επικέντρωση παρεμβάσεων, είτε αυξάνοντας τον αριθμό 
των θεματικών αντικειμένων που μπορούν να περιληφθούν είτε περιορίζοντας την 
υποχρέωση συγκέντρωσης στο ποσοστό των διατεθέντων πόρων (π.χ. 75%). 
Επιπλέον πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη μηχανισμού συντονισμού μεταξύ των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης των κρατών μελών που συμμετέχουν σε ένα κοινό ΚΣΠ, 
για παράδειγμα "εδαφικό μνημόνιο συμφωνίας" το οποίο θα καθορίζει τα βασικά 
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πεδία προτεραιότητας για συνεργασία και θα λαμβάνει υπόψη τις συναφείς 
μακροπεριφερειακές και θαλάσσιες στρατηγικές. 

 Στρατηγική συνοχή και προγραμματισμός:  

10. Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο πρέπει να προταθεί από την Επιτροπή και να εγκριθεί 
από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των 
Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, κατά προτίμηση 
ως παράρτημα στο γενικό κανονισμό. 

11. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίζει ότι οι στόχοι συνοχής της Συνθήκης 
αντανακλώνται ευκρινώς στο περιεχόμενο των συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, περιλαμβανομένης μιας "εδαφικής" και 
"ολοκληρωμένης" προσέγγισης. Ο γενικός κανονισμός πρέπει να καθιστά σαφές ότι οι 
συμβάσεις εταιρικής σχέσης και ειδικά τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει 
πρωτίστως να καθορίζουν στρατηγική που θα αποσκοπεί στην τήρηση των στόχων 
της ΕΕ για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,το περιεχόμενο θα έπρεπε να 
απαιτείται να παρουσιάζει μία "εδαφική" και "ολοκληρωμένη" προσέγγιση۠ πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνονται διατάξεις που θα επιτρέπουν την έγκριση πολυταμειακών 
προγραμμάτων, περιλαμβανομένων όλων των ταμείων του ΚΣΠ, αύξηση τουλάχιστον 
της τάξης του 10% στο όριο πολλαπλών χρηματοδοτήσεων, και που θα επιτρέπουν 
στους άξονες προτεραιότητας να συνδυάζουν επενδυτικές προτεραιότητες από 
διαφορετικά αντικείμενα όλων των ταμείων. 

12. Είναι αναγκαία η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων στο περιεχόμενο των συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Πρέπει να εξεταστεί το 
εξής: ποια στοιχεία και είδη πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνονται μόνο σε 
προγράμματα, και εάν το εύρος της απόφασης της Επιτροπής πρέπει να περιορίζεται 
σε ορισμένες βασικές πλευρές της σύμβασης εταιρικής σχέσης۠ οι διαδικασίες 
σχεδιασμού και έγκρισης συμβάσεων εταιρικής σχέσης πρέπει να δείξουν ευαισθησία 
στις εδαφικές ιδιαιτερότητες και τις κυβερνητικές ρυθμίσεις, ιδίως σε χώρες όπου οι 
αρμοδιότητες περιφερειακής ανάπτυξης ανατίθενται εν όλω ή εν μέρει στις 
περιφέρειες. 

13. Στον κανονισμό θα έπρεπε να περιλαμβάνονται διατάξεις που θα επιβάλλουν στα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες να αιτιολογούν τα αυξημένα επίπεδα θεματικής 
συγκέντρωσης σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ και θα εξηγούν πώς αυτό θα συνέβαλλε 
στην επίτευξη μεγαλύτερου κρίσιμου όγκου όλων των επιλεγέντων τύπων 
επένδυσης. Η αιτιολογία θα έπρεπε να διατίθεται στα επιχειρησιακά προγράμματα και 
να εκτιμάται πιο λεπτομερώς στις εκ των προτέρων αξιολογήσεις. 

14. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει, η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος να περιέχει ανάλυση του 
αυξημένου επιπέδου θεματικής συγκέντρωσης σε επίπεδο κρατώ μελών και ΕΕ σε 
σύγκριση με την περίοδο 2007-13. 

15. Οι χρηματοδοτήσεις του ΚΣΠ πρέπει να καθοριστούν βάσει κατάλληλων αναλύσεων 
των εδαφικών αναγκών και της ικανότητας απορρόφησης και να αποτελέσουν 
αντικείμενο συναινετικής διαπραγμάτευσης μεταξύ Επιτροπής, κρατών μελών και 
περιφερειών. 
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 Πλαίσιο επιδόσεων: 
16. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει την επιβολή εκ των προτέρων 

όρων. Ωστόσο η ανεπαρκής αιτιολόγηση μακροοικονομικών όρων – από την άποψη 
της πολιτικής συνοχής – αποτελεί επιχείρημα υπέρ της αναθεώρησής της. Αν οι 
ευρύτερες πολιτικές πιέσεις καθιστούν κάτι τέτοιο μη πρακτικό, οι μακροοικονομικοι 
όροι δεν θα πρέπει να επιβάλλουν υποχρεωτικές τροποποιήσεις των συμβάσεων 
εταιρικής σχέσης ή των προγραμμάτων και πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των 
πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα κράτη μέλη. 

17. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει το προταθέν πλαίσιο/αποθεματικό 
επίδοσης, υπό τον όρο ότι αυτό: είναι συνδεδεμένο με αποτελέσματα, 
πραγματοποιείται σε σημείο του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του προγράμματος, 
κατά το οποίο μπορούν κανονικά να αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα, 
εφαρμόζεται με αξιόπιστες πληροφορίες παρακολούθησης και μεθόδους αξιολόγησης 
και διατίθεται σε προγράμματα υψηλής ποιότητας.  Χωρίς αυτούς τους όρους (ιδίως 
σε ό,τι αφορά τα δεδομένα) είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί ο διοικητικός φόρτος 
εργασίας που συνδέεται με το αποθεματικό. 

18. Το Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει τις προτάσεις της Επιτροπής για 
αποτελεσματικά και βασισμένα σε αποτελέσματα συστήματα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, και να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο δεν αποδυναμώνει την εκ των 
προτέρων επιβολή όρων στα στατιστικά συστήματα και τους δείκτες αποτελεσμάτων 
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η προταθείσα χρήση κοινών δεικτών σε 
επίπεδο ΕΕ και ειδικών δεικτών για προγράμματα σε επίπεδο κρατών μελών πρέπει 
επίσης να υποστηριχθεί, υπό τον όρο διασφάλισης συνεκτικότητας της προσέγγισης 
για όλα τα ταμεία. 19. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποστηρίξει τις 
προτάσεις της Επιτροπής για ενίσχυση της αξιολόγησης και, πράγματι, πρέπει να 
αναζητήσει μέγιστη διαφάνεια και προσβασιμότητα για όλα τα αποτελέσματα 
αξιολογήσεων, προκειμένου να βοηθήσει στην παροχή πληροφοριών για τη λήψη 
αποφάσεων. 

19. Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει αποτελεσματικά σημεία αναφοράς και δείκτες για τη 
μέτρηση και παρακολούθηση της κατάστασης και της προόδου της διοικητικής 
επίδοσης και ικανότητας۠ αυτό αποτελεί καθοριστικής σημασίας καθήκον πριν από την 
έναρξη του επόμενου κύκλου προγραμμάτων το 2014. 

20. Η πρωτοβουλία Σχεδίου Κοινής Δράσης πρέπει να υποστηριχθεί καθώς θα μπορούσε 
να αποτελέσει προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί στο 
μέλλον ο προσανατολισμός επίδοσης τμημάτων των προγραμμάτων. 

21. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να απαιτήσει ως ζήτημα προτεραιότητας, τη 
θέσπιση πλαισίου ελέγχου επίδοσης της ΕΕ όσον αφορά την πολιτική συνοχής, το 
οποίο θα περιλαμβάνει: ετήσια υποβολή έκθεσης της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο ۠ 
ετήσια συζήτηση στο Συμβούλιο και διαδικασία αμοιβαίας γνωμάτευσης (peer review) 
στο πλαίσιο μιας νέας ομάδας υψηλού επιπέδου» καιμία εκ νέου επικέντρωση των 
εκθέσεων εφαρμογής των κρατών μελών σε αποτελέσματα. 

22. Ο προσανατολισμός των μηχανισμών υποβολής εκθέσεων σε επιδόσεις πρέπει να 
αυξηθεί μέσω: (α) αναθεώρησης της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την 
πολιτική συνοχής με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε θέματα επίδοσης۠ (β) 
ενισχυμένες και δεσμευτικές υποχρεώσεις σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα υποβολής 
εκθέσεων επίδοσης στις εκθέσεις εφαρμογής των κρατών μελών (κάτι το οποίο 
εξειδικεύεται στον κανονισμό και το καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με 
το περιεχόμενο των εκθέσεων)۠ και (γ) αυξημένη διαφάνεια μέσω μιας ρυθμιστικής 
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διάταξης που θα επιβάλλει τη δημοσίευση στο διαδίκτυο έως τον Ιούνιο του 
ερχόμενου έτους όλων των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής συνολικά. 

 Απλούστευση και εξασφάλιση  
23. Δεδομένης της μεγάλης έμφασης που δίνεται στην εύρεση πόρων από εξοικονόμηση 

δαπανών για δικαιούχους στις προτάσεις της Επιτροπής, βασική προτεραιότητα για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διαμόρφωση κανονιστικών τροπολογιών πρέπει να 
αποτελεί η απλοποίηση του καθημερινού διαχειριστικού έργου των διαχειριστικών 
αρχών, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών οργανωτικών δομών σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

24. Το Κοινοβούλιο, για να διατυπώσει τη θέση του,  πρέπει να ενημερώνεται βάσει μιας 
συστηματικής εκτίμησης του διαχειριστικού κόστους της μεταρρύθμισης. Για το σκοπό 
αυτό οι εξωτερικές μελέτες της Επιτροπής σχετικά με το διαχειριστικό κόστος πρέπει 
να διατίθενται στο Κοινοβούλιο ή να δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατό, και να 
διεξάγονται έρευνες για την περιοδική εκτίμηση των επιπτώσεων των μέτρων 
απλοποίησης κατά την περίοδο 2014-2020.  

25. Η απλούστευση πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο στο πλαίσιο της λογοδοσίας 
για τις επιδόσεις. Απαιτείται ένα δομημένο σύστημα υποβολής εκθέσεων από την 
Επιτροπή στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και την επίδραση των μέτρων 
απλούστευσης την περίοδο 2014-2020.  

 

 


