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Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι εκείνος ο στόχος της πολιτικής σε θέματα
συνοχής που αποσκοπεί στην επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων και στην
από κοινού ανάπτυξη των δυνατοτήτων των διαφόρων εδαφικών περιοχών. Οι
δράσεις συνεργασίας που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης εντάσσονται σε τρεις κύριες συνιστώσες: τη διασυνοριακή, τη διακρατική
και τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

Νομική βάση

Άρθρο 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

Γενικές διατάξεις

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) αποτελεί τμήμα της πολιτικής σε θέματα
συνοχής από το 1990. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και για πρώτη
φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα συνοχής, έχει εγκριθεί
ειδικός κανονισμός ο οποίος καλύπτει δράσεις ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η
πρακτική αυτή συνεχίζεται κατά την περίοδο 2021-2027.
Η ΕΕΣ είναι ο στόχος της πολιτικής συνοχής που σχεδιάστηκε για να επιλύει
προβλήματα που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και απαιτούν συνεπώς κοινές λύσεις
αλλά και για να αναπτύσσει, μέσω κοινής προσπάθειας, τις δυνατότητες των διαφόρων
εδαφικών περιοχών.
Το ποσό που έχει διατεθεί στην ΕΕΣ για την δημοσιονομική περίοδο 2014-2020
ανέρχεται σε 9,4 δισεκατομμύρια EUR. Οι πόροι αυτοί κατανέμονται ως εξής:
1. 74,05 % για τη διασυνοριακή συνεργασία. Τα προγράμματα αυτά επιδιώκουν

την προσέγγιση περιφερειών ή τοπικών αρχών που έχουν κοινά σύνορα
(χερσαία ή θαλάσσια) με σκοπό την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών,
την αξιοποίηση του ανενεργού αναπτυξιακού δυναμικού και την αντιμετώπιση
των κοινών προκλήσεων. Οι εν λόγω κοινές προκλήσεις περιλαμβάνουν
ζητήματα όπως: δύσκολη πρόσβαση σε τεχνολογίες των πληροφοριών και
των επικοινωνιών (ΤΠΕ), κακές υποδομές μεταφορών, παρακμάζουσα τοπική
βιομηχανία, ακατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία δικτύων μεταξύ
τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, χαμηλά επίπεδα στην έρευνα και
καινοτομία και στην υιοθέτηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
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επικοινωνιών, περιβαλλοντική ρύπανση, πρόληψη κινδύνων, αρνητική στάση
έναντι των πολιτών γειτονικών χωρών κ.λπ.

2. 20,36 % για τη διακρατική συνεργασία. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν
μεγαλύτερες εκτάσεις που ανήκουν σε περισσότερα από ένα κράτη και
αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας με αφετηρία δράσεις που προάγουν
μια ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
αρχών σε μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις στην Ευρώπη. Σε αυτά περιλαμβάνεται η
θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία όταν αυτή δεν καλύπτεται από προγράμματα
διασυνοριακής συνεργασίας.

3. 5,59 % για τη διαπεριφερειακή συνεργασία. Τα προγράμματα αυτά επιδιώκουν
να κάνουν αποτελεσματικότερη την πολιτική της συνοχής με αφετηρία δράσεις
που προάγουν την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ περιφερειών σε θέματα που
αφορούν, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων,
την βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην
επικράτεια της Ένωσης. Οι ανταλλαγές εμπειριών μπορούν να περιλαμβάνουν
την προαγωγή μιας αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ καινοτόμων
συνεργατικών σχηματισμών προσανατολισμένων στην έρευνα καθώς και τις
ανταλλαγές μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Γεωγραφική κάλυψη

Κατ’ αρχήν, όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα της ΕΕ, καθώς
και τα θαλάσσια σύνορα (περιφέρειες που απέχουν μεταξύ τους το πολύ
150 χιλιόμετρα ή εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που απέχουν περισσότερο
από 150 χιλιόμετρα) μπορούν να τύχουν υποστήριξης μέσω της συνιστώσας
της διασυνοριακής συνεργασίας. Οι περιοχές που εντάσσονται στη διακρατική
συνεργασία προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού ληφθούν υπόψη
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές θαλασσίων λεκανών. Τα κράτη
μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσθήκη παρακειμένων περιοχών.
Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα καλύψει ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, είναι δυνατός ο συνδυασμός
τόσο διασυνοριακών όσο και διακρατικών δράσεων συνεργασίας σε ένα ενιαίο
πρόγραμμα συνεργασίας.
Είναι επίσης δυνατό να συμμετάσχουν τρίτες χώρες σε προγράμματα συνεργασίας. Σε
τέτοιες περιπτώσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Γειτονίας (ΕΜΓ) και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) για τη
χρηματοδότηση συνεργασιών.

Θεματική συγκέντρωση

Για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πολιτική σε θέματα συνοχής
και να συμβάλλει ουσιαστικά στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», η στήριξη του ΕΤΠΑ
προς τα προγράμματα της ΕΕΣ πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν περιορισμένο
αριθμό θεματικών στόχων[1] που συνδέονται άμεσα με τις προτεραιότητες της εν

[1]Ο κατάλογος θεματικών στόχων παρατίθεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013.
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λόγω στρατηγικής. Ο κανονισμός που διέπει το ΕΤΠΑ προσδιορίζει, στο πλαίσιο
των θεματικών στόχων, σειρά επενδυτικών προτεραιοτήτων[2]. Αυτές συμπληρώνονται
από επιπρόσθετες προτεραιότητες που είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες
της ΕΕΣ.
Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα διασυνοριακά και τα διακρατικά
προγράμματα πρέπει να επικεντρώνονται σε τέσσερις το πολύ θεματικούς στόχους,
ενώ για τη διαπεριφερειακή συνεργασία δεν υπάρχουν τέτοιος περιορισμός. Ορισμένοι
τομείς προτεραιότητας που μπορούν να τύχουν στήριξης ειδικά από προγράμματα της
ΕΕΣ είναι οι εξής:
1. Διασυνοριακή συνεργασία: προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και

στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω της ενοποίησης των αγορών
εργασίας εκατέρωθεν των συνόρων, της εξάλειψης των κοινωνικών αποκλεισμών
και της ενοποίησης των κοινοτήτων εκατέρωθεν των συνόρων, της διαμόρφωσης
και της υλοποίησης κοινών συστημάτων υγείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κ.λπ.

2. Διακρατική συνεργασία: ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων των δημόσιων
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και αποτελεσματική δημόσια διαχείριση
μέσω της διαμόρφωσης και του συντονισμού μακροπεριφερειακών στρατηγικών
και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

3. Διαπεριφερειακή συνεργασία: ενίσχυση των θεσμικών δυνατοτήτων των δημόσιων
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και αποτελεσματική δημόσια διαχείριση
μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, εμπειρογνωμοσύνης και εμπειριών, κ.λπ.

Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα συνεργασίας

Δεδομένης της συμμετοχής περισσοτέρων του ενός κρατών μελών στον σχεδιασμό
και στην εφαρμογή των προγραμμάτων συνεργασίας, πολλά ειδικά ζητήματα
αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμιστικών διατάξεων για την ΕΕΣ, όπως είναι η κατανομή
των υποχρεώσεων στην περίπτωση των δημοσιονομικών διορθώσεων, οι διαδικασίες
για τη σύσταση κοινής γραμματείας από την αντίστοιχη διαχειριστική αρχή, οι ειδικές
διαδικασίες για την συμμετοχή τρίτων χωρών ή περιοχών, οι απαιτήσεις όσον αφορά
τις εκθέσεις εφαρμογής κ.λπ.
Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεργασίας πρέπει να ορίσουν μια
ενιαία διαχειριστική αρχή, μια ενιαία αρχή πιστοποίησης και μια ενιαία αρχή ελέγχου.
Επιπλέον, η διαχειριστική αρχή και η αρχή ελέγχου πρέπει να εδρεύουν στο ίδιο κράτος
μέλος.
Ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίζει τους
δικούς του εθνικούς κανόνες περί επιλεξιμότητας των δαπανών (που ισχύει για άλλα
προγράμματα που υπάγονται στο ΕΤΠΑ), δεν ενδείκνυται για την ΕΕΣ. Ως εκ τούτου,
έπρεπε να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία σαφής ιεράρχηση των κανόνων περί
επιλεξιμότητας των δαπανών.

[2]Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013.
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Η συμμετοχή πολλών χωρών έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο διοικητικό κόστος. Έτσι,
το ανώτατο όριο για δαπάνες τεχνικής βοήθειας που έχει θεσπιστεί είναι υψηλότερο
από εκείνο άλλων προγραμμάτων.

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία για την περίοδο 2021-2027

Το 2021, η ΕΕ εισήλθε σε νέα πολυετή περίοδο προγραμματισμού. Οι κανόνες για την
ΕΕΣ για την περίοδο 2021-2027 θεσπίστηκαν με κανονισμό σχετικά με ειδικές διατάξεις
για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg). Κατά την περίοδο
2021-2027, η ΕΕΣ θα έχει τέσσερις συνιστώσες (σκέλη):
— διασυνοριακή συνεργασία (Interreg A)·

— διακρατική συνεργασία (Interreg B)·

— διαπεριφερειακή συνεργασία (Interreg C)·

— συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών (Interreg D)·

Ο προτεινόμενος κανονισμός θέτει επίσης δυο ειδικούς στόχους Interreg:
— καλύτερη διακυβέρνηση συνεργασίας·

— μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη.

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, περίπου 8 δισ. EUR (σε τιμές 2018)
θα διατεθούν στην ΕΕΣ. Οι πόροι αυτοί θα διατεθούν ως εξής:
1. 72,2 % (δηλ. συνολικά 5 812 790 000 EUR) για τη χερσαία και θαλάσσια

διασυνοριακή συνεργασία·

2. 18,2 % (δηλ. συνολικά 1 466 000 000 EUR) για τη διακρατική συνεργασία·

3. 6,1 % (δηλ. συνολικά 490 000 000 EUR) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

4. 3,5 % (δηλ. συνολικά 281 210 000 EUR) για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως
απόκεντρων περιοχών.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δεδομένου ότι ο κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία υπόκειται
στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σε θέση να
συναποφασίσει επί του περιεχομένου του επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο. Κατά τη
διαπραγμάτευση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο υποστήριξε την ενίσχυση του προϋπολογισμού για τα προγράμματα ΕΕΣ
και απλούστερους κανόνες και διαδικασίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προώθησε
ενεργά τη μεγαλύτερη στήριξη μικρών και διαπροσωπικών έργων, καθώς και την
αυξημένη εστίαση σε κλιματικά και κοινωνικά ζητήματα. Επίσης το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με τα ειδικά προβλήματα των εξόχως απόκεντρων
περιοχών.

Marek Kołodziejski
03/2022
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