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Εισαγωγή 
 
Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 έθεσε τέλος σε μια 
δεκαετία σχεδόν συζητήσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Συνθήκης για την ΕΕ. 
 
Διατηρώντας τη βάση της θεσμικής ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, η 
Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ενός από τα 
δύο σκέλη της νομοθετικής και δημοσιονομικής αρχής. Ορισμένες διατάξεις της νέας 
Συνθήκης μπορεί να έχουν έντονο αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Επιτροπής 
Περιφερειακής Πολιτικής. Επηρεάζουν τις νομοθετικές διαδικασίες, καθώς και το πεδίο 
εφαρμογής και το σύστημα διακυβέρνησης της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής 
στον τομέα της συνοχής. Η περιφερειακή προοπτική της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης αποκτά 
σημασία σε διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. 
 
 

1. Συνήθης νομοθετική διαδικασία και 
«κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» 

 
Καταρχάς, η Συνθήκη της Λισαβόνας μετέτρεψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ισότιμο 
νομοθέτη με το Συμβούλιο όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Το 
άρθρο 177 ΣΛΕΕ προβλέπει τη γενική εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας 
(συναπόφαση), αντικαθιστώντας τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης που ίσχυε προηγουμένως. 
 
«[...] το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ορίζουν τα καθήκοντα, τους 
πρωταρχικούς στόχους και την οργάνωση των Διαρθρωτικών Ταμείων, γεγονός που μπορεί 
να επιφέρει συνένωση των Ταμείων. Με την ίδια διαδικασία καθορίζονται επίσης οι γενικοί 
κανόνες που εφαρμόζονται στα Ταμεία καθώς και οι αναγκαίες διατάξεις προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους και ο συντονισμός των Ταμείων μεταξύ τους και με 
τα άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα. 
 
Ένα Ταμείο Συνοχής, ιδρυθέν με την ίδια διαδικασία, συμμετέχει χρηματοδοτικώς σε σχέδια 
περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της υποδομής των μεταφορών.» 
 
Με τον τρόπο αυτόν αυξάνεται σημαντικά η αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη της να καταθέτουν τροπολογίες σε 
όλες τις προτάσεις της Επιτροπής ή/και τις κοινές θέσεις του Συμβουλίου1. Το Κοινοβούλιο 
και η Επιτροπή κατέχουν ισότιμη θέση με το Συμβούλιο σε όλα τα στάδια του νομοθετικού 
έργου, από την προετοιμασία και τις διαπραγματεύσεις έως τον αναγκαίο συμβιβασμό επί της 
νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, η αλλαγή νομοθετικής διαδικασίας θα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τις προσεχείς αποφάσεις σχετικά με τον γενικό κανονισμό για τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία μετά το 2013 και σχετικά με την ίδρυση του νέου Ταμείου 
Συνοχής, αλλά και για άλλους κανονισμούς σχετικά με τα ταμεία και σχετικά τον Ευρωπαϊκό 

                                                 
1  Η συνήθης νομοθετική διαδικασία θεσπίζεται στο άρθρο 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 251 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(ΣΕΚ). 
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Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας2. Με τον τρόπο αυτόν, ο νομοθετικός ρόλος του Κοινοβουλίου 
και το σύνολο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της περιφερειακής πολιτικής και της 
πολιτικής στον τομέα της συνοχής γίνονται πιο διάφανοι και δημοκρατικοί. 
 
Όπως συμβαίνει επί του παρόντος, οι κανονισμοί εφαρμογής που αφορούν το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και όλους τους άλλους μηχανισμούς 
της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής στον τομέα της συνοχής πρέπει να 
εγκριθούν μέσω συναπόφασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 178 ΣΛΕΕ). 
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η συναπόφαση μετονομάζεται, αλλά κατά τα άλλα η 
διαδικασία δεν αλλάζει σημαντικά. Ορισμένες τροποποιήσεις ενισχύουν περαιτέρω τη 
θεσμική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο της νέας συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, το Κοινοβούλιο –όπως και το Συμβούλιο– εγκρίνει σε πρώτη και δεύτερη 
ανάγνωση μια «θέση» και όχι απλώς μια «γνώμη» όπως προηγουμένως. Επιπλέον, βάση για 
τις διαπραγματεύσεις στη συνδιαλλαγή θα αποτελέσουν οι αντίστοιχες θέσεις του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση – και όχι πλέον η κοινή θέση του 
Συμβουλίου και οι τροπολογίες της δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. 
 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις 
 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας συνεπάγεται ένα τελείως νέο σύστημα σε σχέση με τις πρώην 
διαδικασίες επιτροπολογίας. Αυτές αντικαθίστανται από «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» και 
«εκτελεστικές πράξεις», οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 290-291 ΣΛΕΕ. Στην πρώτη 
περίπτωση, ο νομοθέτης μπορεί να αναθέσει στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης μη 
νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη 
ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο ρόλος της 
Επιτροπής είναι καθαρά εκτελεστικός, καθώς δικαιούται –όταν απαιτούνται ενιαίες 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση- να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις. 
 
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις παρέχουν στον νομοθέτη το δικαίωμα να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ή να εκφράσει αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη – δύο πολύ 
σημαντικά εργαλεία νομοθετικού ελέγχου για το Κοινοβούλιο. Για τον λόγο αυτόν, οι 
λεπτομέρειες του τρόπου πρακτικής εφαρμογής των νέων αυτών διατάξεων αποτελούν επί 
του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής. Το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
προβλέπει την έγκριση κανονισμού βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Όμως, έως 
ότου τεθεί σε ισχύ ο εν λόγω κανονισμός, απαιτούνται μια προσωρινή διοργανική συμφωνία 
ή ad hoc λύσεις κατάρτισης νομοθετικών πράξεων οι οποίες θα επιβεβαιώνουν ότι τα όρια 
της ανάθεσης εξουσίας καθορίζονται με ακρίβεια. 
 
Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ οι οποίες πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να εξασφαλισθεί μια κοινή 
νομική βάση για το έργο των επόμενων μηνών. Είναι προς το συμφέρον του νομοθέτη να 
βρει ταχέως λύσεις στα προβλήματα αυτά, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το νομοθετικό 
έργο. Ωστόσο, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης –μαζί με άλλες κοινοβουλευτικές 
αρχές– θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις τρέχουσες συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων, προκειμένου να διατηρήσουν την πλήρη εξουσία που ανέθεσε η Συνθήκη της 

                                                 
2  Έχει ήδη επηρεάσει το έργο επί της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου και την τροποποίηση του ισχύοντος 
κανονισμού περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς 
και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση (μέρος της τρίτης δέσμης μέτρων 
απλοποίησης όσον αφορά την εφαρμογή διαρθρωτικής χρηματοδότησης). 
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Λισαβόνας στα όργανα του Κοινοβουλίου. Η εφαρμογή της Συνθήκης πρέπει να γίνει 
αντιληπτή ως μια χρονοβόρα διαδικασία, και μια βιαστική συμφωνία μπορεί να διακυβεύσει 
τις νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. 
 
 

2. Διευρυμένο πεδίο εφαρμογής της περιφερειακής 
πολιτικής και της πολιτικής στον τομέα της συνοχής  

 
Η δεύτερη σημαντική αλλαγή που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας στις πολιτικές στον 
τομέα της συνοχής, παράλληλα με την αλλαγή στις νομοθετικές διαδικασίες, ενισχύει με 
άλλον τρόπο την αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξη: η ΕΕ αναγνωρίζει 
πλέον ρητά την «εδαφική συνοχή» ως γενικό πολιτικό στόχο, επιπλέον της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής.  
 
Το άρθρο 3, παράγραφος 3, της ΣΕΕ ορίζει ότι η ΕΕ «προάγει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών». Κατά συνέπεια, ο Τίτλος 
XVII του Τέταρτου Μέρους είναι αφιερωμένος πλέον στην «Οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή», και τα άρθρα 174 - 178 για τις περιφερειακές πολιτικές και τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία αντικαθιστούν τα πρώην άρθρα 158-162 ΣΕΚ. 
 
Επιπλέον, οι τρεις πτυχές της πολιτικής στον τομέα της συνοχής αναφέρονται ως τομείς 
συντρεχουσών αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των κρατών μελών (άρθρο 4, παράγραφος 
2, στοιχείο γ), ΣΛΕΕ). 
 
Στον ορισμό της «πολιτικής στον τομέα της συνοχής», η Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 
174 ΣΛΕΕ) επαναλαμβάνει τη «μείωση των περιφερειακών διαφορών» και, πράγμα ακόμη 
πιο σημαντικό, παρέχει έναν ακριβέστερο και διεξοδικότερο, σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες Συνθήκες, ορισμό των περιφερειών που χρειάζονται ειδικά μέτρα 
στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής: 
 
«Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις 
ζώνες που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.» 
 
Αυτό σημαίνει ότι κάθε περιφέρεια η οποία εμπίπτει σε μία από τις προαναφερθείσες 
περιπτώσεις θεωρείται εξ ορισμού ότι δικαιούται να λάβει επενδύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Επομένως, οι πρόσφατες τάσεις περιορισμού της 
περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής στον τομέα της συνοχής μόνο στις 
φτωχότερες περιοχές της ΕΕ πρέπει να θεωρείται ότι δεν συνάδει με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας – μια σημαντική ένδειξη για τον συνεχιζόμενο διάλογο αντιπαράθεσης 
σχετικά με την πολιτική στον τομέα της συνοχής μετά το 2013. 
 
Παρότι είναι σαφής όσον αφορά το ευρύ πεδίο εφαρμογής της πολιτικής στον τομέα της 
συνοχής, η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν παρέχει ακριβή ορισμό της νέας έννοιας της 
«εδαφικής συνοχής» - έργο το οποίο είναι ομολογουμένως ιδιαίτερα πολύπλοκο. Ωστόσο, 
ο ορισμός αυτός είναι καθοριστικής σημασίας για την εφαρμογή των μελλοντικών πολιτικών 
στον τομέα της συνοχής – προκειμένου ο όρος να εξειδικευθεί και να μετουσιωθεί σε 
συγκεκριμένες, στοχοθετημένες πολιτικές πρωτοβουλίες. Το πεδίο εφαρμογής, ο σκοπός και 
η υλοποίηση της «εδαφικής συνοχής» εξαρτώνται από την πολιτική βούληση να σχεδιαστεί – 
όπως συνέβη στην περίπτωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. 
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Η συνολική συνεκτίμηση των ειδικών συνθηκών και δυνατοτήτων μιας περιοχής απαιτεί από 
την ΕΕ να λάβει υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές συνέπειες των κύριων τομεακών 
πολιτικών της. Αυτό είναι πράγματι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός στις προσπάθειες της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ένταξη της έννοιας της συνοχής σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ. Αφενός αναμένεται να αυξήσει την αρμοδιότητά της όσον αφορά την 
εκτίμηση του αντικτύπου άλλων πολιτικών στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
σε ολόκληρη την ΕΕ. Αφετέρου η σημασία της πολιτικής στον τομέα της συνοχής, ως 
απαραίτητου στοιχείου οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, θα καταστεί προφανέστερη στα 
κράτη μέλη τα οποία θα πρέπει, επομένως, να εντάξουν περισσότερο τις προοπτικές 
εδαφικής συνοχής στα τομεακά προγράμματα και στα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς 
τους. 
 
Είναι καθήκον της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να προασπισθεί και να ενθαρρύνει 
αυτήν τη νέα, χωρίς αποκλεισμούς, έννοια συνοχής στις ευρωπαϊκές, εθνικές και 
περιφερειακές οντότητες. Οι ευκαιρίες της Συνθήκης της Λισαβόνας πρέπει να 
αξιοποιηθούν στην πολιτική πρακτική ώστε να παραγάγουν θετικές συνέπειες. Ο 
«έλεγχος» των σημαντικών πολιτικών πρωτοβουλιών όσον αφορά τις συνέπειές τους στη 
συνοχή πρέπει να καταλάβει κεντρική θέση στους προβληματισμούς της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, θα ήταν σκόπιμο οι βουλευτές να καταδείξουν 
δημόσια με ποιον τρόπο η πολιτική στον τομέα της συνοχής συμβάλλει στη μεγιστοποίηση 
του αντικτύπου άλλων προτεραιοτήτων της ΕΕ και τονώνει την οικονομία. 
 
 

3. Επέκταση της αρχής της επικουρικότητας και τοπική και 
περιφερειακή αυτονομία 

 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν απαιτεί απλώς από τις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις 
εδαφικές πτυχές των πολιτικών τους. Η νέα έννοια της «εδαφικής συνοχής» συνδυάζεται με 
την τρίτη βασική καινοτομία που επηρεάζει συγκεκριμένα την περιφερειακή πολιτική, την 
αυξημένη συνεκτίμηση των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων στον καθορισμό και 
στην εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της συνοχής. Οι εν λόγω παράγοντες δέχθηκαν με 
ικανοποίηση αυτήν την αναβάθμιση του συστήματος πολλαπλής διακυβέρνησης και 
προσδοκούν την εφαρμογή του. 
 
Καταρχάς, η γενική αρχή της επικουρικότητας η οποία ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 
3, ΣΕΕ επεκτείνεται πλέον στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο: 
«Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην 
αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον βαθμό που 
οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν όμως, λόγω 
της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα 
στο επίπεδο της Ένωσης.» 
 
Η ιδέα αυτή ιδέα αναλύεται στο πρωτόκολλο (αριθ. 2) της Συνθήκης της Λισαβόνας 
«σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας», το 
οποίο αναδεικνύει την περιφερειακή και την τοπική διακυβέρνηση και τονίζει ειδικότερα ότι 
τα σχέδια νομοθετικών πράξεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το «[...] οικονομικό ή 
διοικητικό βάρος που βαρύνει την Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές ή 
τοπικές αρχές[...]» (άρθρο 5). Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση αντικτύπου των 
νομοθετικών προτάσεων πρέπει να λαμβάνει πλέον υπόψη όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 



Ο αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας στην περιφερειακή πολιτική 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 9

Επιπλέον –και πάλι, για πρώτη φορά– η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει ρητά τη γενική 
αρχή της τοπικής και περιφερειακής αυτονομίας. Το άρθρο 4, παράγραφος 2, ΣΕΕ ορίζει 
ότι η ΕΕ «σέβεται την ισότητα των κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών καθώς και την 
εθνική τους ταυτότητά που είναι συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και συνταγματική τους 
δομή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση». 
 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας συμπληρώνει τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής των 
Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχοντάς της το δικαίωμα να προσφεύγει ενώπιον του 
Δικαστηρίου της ΕΕ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: πρώτον, για να προστατεύσει τα 
θεσμικά της προνόμια και δεύτερον, για να ζητήσει την ακύρωση νομοθετικών πράξεων της 
ΕΕ οι οποίες θεωρεί ότι παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας (άρθρο 263 ΣΛΕΕ). Το 
δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του προαναφερθέντος «πρωτοκόλλου σχετικά με 
την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας»: 
 
«Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών 
λόγω παραβίασης, από νομοθετική πράξη, της αρχής της επικουρικότητας […]. Σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, οι προσφυγές αυτές μπορούν να 
ασκούνται επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά νομοθετικές πράξεις για 
την έκδοση των οποίων η Συνθήκη […] προβλέπει τη διαβούλευση με την Επιτροπή των 
Περιφερειών.» 
 
Επιπλέον, η θητεία της ΕτΠ επεκτάθηκε από τα τέσσερα στα πέντε έτη και η διάρκεια της 
θητείας του προέδρου της από 2 σε 2½ έτη, εναρμονίζοντάς την με τα άλλα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και αυξάνοντας έτσι την ικανότητά της να επηρεάζει τις πολιτικές 
αποφάσεις. Η διαβούλευση με την ΕτΠ είναι υποχρεωτική όσον αφορά την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και τα Διαρθρωτικά Ταμεία (άρθρα 175, 
177 και 178 ΣΛΕΕ). Το Κοινοβούλιο μπορεί να καθορίσει προθεσμία για την εν λόγω 
διαβούλευση. 
 
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι συνταγματικές διατάξεις των κρατών μελών και η 
εδαφική κατανομή των αρμοδιοτήτων σε αυτά δεν επηρεάζονται άμεσα από τη Συνθήκη. Ως 
προς αυτό, οι συγκεκριμένες συνέπειες των προαναφερθεισών αναφορών σε αρχές 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένουν πολιτικές δηλώσεις. 
 
Οι διατάξεις που αναφέρονται στις τοπικές και περιφερειακές οντότητες στη λήψη 
αποφάσεων πολιτικής στην ΕΕ απαιτούν στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου –και ιδίως της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης– και της ΕτΠ 
ώστε να διασφαλίζεται συνεχής και αποτελεσματική διαβούλευση με την τοπική και 
περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Προκειμένου να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η 
πρακτική της πλήρους περιφερειακής συμμετοχής, ο πολυεπίπεδος διάλογος πρέπει να 
εντατικοποιηθεί σημαντικά. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί επίσης να δώσει πολύτιμες 
συμβουλές με την προοπτική της δημιουργίας μιας νέας πολιτικής της ΕΕ για τις πόλεις, 
οι οποίες έχουν καταστεί επίσημα σημαντικοί εταίροι στην αναζήτηση λύσεων για πολλές 
προκλήσεις της περιφερειακής πολιτικής. Στην ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής 
Περιφερειακής Πολιτικής, ο ορισθείς Επίτροπος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, 
Johannes Hahn, ανέφερε την ανάπτυξη μιας νέας πολιτικής για τις πόλεις ως μία από τις 
τρεις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της θητείας του. 
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4. Έλεγχος επικουρικότητας από εθνικά και περιφερειακά 
κοινοβούλια 

 
Για την επίσημη παρακολούθηση όσον αφορά την εφαρμογή της επέκτασης της αρχής της 
επικουρικότητας, η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει ένα νέο σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τα εθνικά κοινοβούλια (άρθρο 12 ΣΕΕ), το οποίο μπορεί να 
επηρεάσει στην πράξη το έργο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το πρωτόκολλο 
αριθ. 1 «σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», καθώς 
και τα άρθρα 6 και 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την επικουρικότητα και την 
αναλογικότητα θεσπίζουν τους λεπτομερείς κανόνες αυτής της νέας διαδικασίας της εκ των 
προτέρων παρακολούθησης. 
 
Βάσει των εν λόγω κανόνων, τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να λαμβάνουν τα σχέδια 
νομοθετικών πράξεων ταυτόχρονα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στη 
συνέχεια, κανονικά εντός 8 εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης μιας νομοθετικής 
πρότασης, τα εθνικά κοινοβούλια –ή οποιοδήποτε σώμα εθνικού κοινοβουλίου– μπορεί 
να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη, εάν θεωρεί ότι το σχέδιο νομοθεσίας δεν συνάδει με την 
αρχή της επικουρικότητας. Μόνο σε «δεόντως αιτιολογημένες επείγουσες περιπτώσεις», 
μπορεί το Συμβούλιο να αποφασίσει επί σχεδίου νομοθεσίας εντός δέκα ημερών (άρθρο 4, 
πρωτόκολλο αριθ. 1). 
 
Έτσι, για πρώτη φορά, τα εθνικά κοινοβουλευτικά όργανα θα έχουν την ευκαιρία να 
σχολιάσουν τα ευρωπαϊκά σχέδια νομοθεσίας ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις 
τους. 
 
Κάθε εθνικό κοινοβούλιο διαθέτει δύο ψήφους. Σε περίπτωση κοινοβουλευτικού συστήματος 
με δύο σώματα, κάθε σώμα έχει μία ψήφο. Στο πλαίσιο αυτό, τα περιφερειακά 
κοινοβούλια με νομοθετικές εξουσίες μπορούν να καταστούν παράγοντες στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στην ΕΕ. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό, εάν το οικείο εθνικό κοινοβούλιο 
θεωρεί προσήκον να διαβουλευθεί μαζί τους και να τα εντάξει στη διαδικασία. 
 
Εάν η συμμόρφωση του σχεδίου νομοθετικής πράξης προς την αρχή της επικουρικότητας 
αμφισβητείται από το ένα τρίτο των ψήφων που αποδίδονται στα εθνικά κοινοβούλια (απλή 
πλειοψηφία όσον αφορά προτάσεις που υπάγονται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία), η 
πρόταση πρέπει να επανεξετασθεί3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λαμβάνει όχι μόνο την 
αιτιολογημένη γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και την αντίδραση της Επιτροπής. 
Εάν, βάσει των εγγράφων αυτών, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, το 
Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία των βουλευτών του (και το Συμβούλιο με πλειοψηφία 55% 
των μελών του) θεωρήσει ότι η πρόταση πράγματι δεν είναι συμβατή με την αρχή της 
επικουρικότητας, η πρόταση εγκαταλείπεται. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Το κατώτατο όριο είναι το ένα τέταρτο των ψήφων των εθνικών κοινοβουλίων για προτάσεις που υποβάλλονται 
στους στρατηγικούς προσανατολισμούς στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σύμφωνα με το 
άρθρο 68 ΣΛΕΕ. 
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Όπως συμβαίνει και με άλλες νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι ακριβείς 
λεπτομέρειες των επιχειρησιακών σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων απομένουν να καθορισθούν. Για παράδειγμα, πρέπει να καθορισθούν 
προθεσμίες και διαδικαστικοί κανόνες για τις αιτιολογημένες γνώμες δυνητικά 27 εθνικών 
κοινοβουλίων, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ενδέχεται να πρέπει να 
καθορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι στο παρελθόν ένα χρονοδιάγραμμα για κάθε 
νομοθετικό φάκελο και να το ανακοινώνει στα εθνικά κοινοβούλια όσο το δυνατόν 
συντομότερα. Για την επίτευξη αποτελεσματικού νομοθετικού διαλόγου στο επίπεδο αυτό θα 
απαιτηθεί συνεχής ροή διάφανων πληροφοριών. 
 
Γενικά, η ανάπτυξη της διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των περιφερειακών και 
εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας θα αποτελέσει πρόκληση. Επίσης, προηγούμενες 
εμπειρίες έχουν δείξει ότι πολλά κοινοβούλια επιθυμούν να διαβιβάζουν τις απόψεις τους όχι 
μόνο επί του ζητήματος της επικουρικότητας, αλλά και επί της ουσίας των νομοθετικών 
προτάσεων. Επομένως, μια ακόμη δυσκολία θα αφορά τη διάκριση μεταξύ των γνωμών που 
συνδέονται με την επικουρικότητα και των σχολίων επί της ουσίας, και την απόφαση για τον 
τρόπο αξιολόγησης των εν λόγω σχολίων. Παρότι είναι σαφές ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
δεν καλύπτει τη συγκεκριμένη πτυχή, οι πολιτικές προσπάθειες μπορεί να ταχθούν υπέρ της 
εξέτασής της προκειμένου να καταρτισθεί νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη 
κατανόηση των προβληματισμών των εθνικών κοινοβουλίων θα είναι επωφελής, ακόμη και 
αποφασιστική για τη μελλοντική νομοθεσία4. 
 
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία είναι επιφορτισμένη με τις σχέσεις με τις 
περιφέρειες εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί να συμβάλει στη διαδικασία 
αυτή εντατικοποιώντας τη συνεργασία της με πολιτικούς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
καθώς και σε εθνικό επίπεδο, και γνωστοποιώντας, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα στις 
άλλες επιτροπές και αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην πραγματικότητα, η πείρα και 
το δίκτυό της πρέπει να της επιτρέψουν να συνδράμει άλλες επιτροπές, οι οποίες ενδέχεται 
να μην έχουν επικεντρωθεί έως τώρα στον περιφερειακό αντίκτυπο των πολιτικών τους. 
Φυσικά, για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να αναπροσαρμοσθεί η κατανομή των ανθρώπινων, 
διοικητικών και οικονομικών πόρων των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου. 
 
Τέλος, πέραν της διεύρυνσης των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
περιφερειακές πολιτικές, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί επίσης να 
υποστηρίξει τα εθνικά κοινοβούλια στις προσπάθειές τους να ελέγξουν καλύτερα τη 
διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων από τις κυβερνήσεις τους. Αυτό υπήρξε 
δύσκολο για τα εθνικά κοινοβούλια έως τώρα, ελλείψει πληροφοριών και 
εμπειρογνωμοσύνης στο θέμα. 
 
Γενικότερα, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της εφαρμογής και της αποδοτικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής, πρέπει να αυξηθεί η συνέργια μεταξύ εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών. Βάσει των απαιτήσεων για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που 
περιέχονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα μπορούσε 
να προτείνει την ιδέα της οργάνωσης κοινών συζητήσεων σχετικά με τις πολιτικές (και 
δημοσιονομικές) προτεραιότητες μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

                                                 
4  Στο ψήφισμα (T6-0388/2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με «την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας», 7.5.2009, 
εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο συστηματικής παρακολούθησης του προ της θέσπισης νομοθεσίας διαλόγου 
μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και της Επιτροπής («πρωτοβουλία Barroso»). 
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5. Άλλες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας με 
δυνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή πολιτική 

 
Υπάρχουν αρκετές άλλες διατάξεις στη Συνθήκη της Λισαβόνας με δυνητικό αντίκτυπο στην 
περιφερειακή πολιτική. Τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θα επιφορτισθούν 
κατά κύριο λόγο με την παρακολούθηση των ακόλουθων ευαίσθητων ζητημάτων και με τον 
έλεγχό τους, κατά περίπτωση, με το τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 
 

5.1. Κρατικές ενισχύσεις και εξόχως απόκεντρες περιοχές 
 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει νέες διατάξεις για τις περιφερειακές ενισχύσεις που 
χορηγούνται από τα κράτη μέλη. Η προηγούμενη Συνθήκη ΕΚ εξαιρούσε τις ενισχύσεις 
που χορηγούνταν στην οικονομία ορισμένων περιοχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας που επηρεάσθηκαν από τη διαίρεση της Γερμανίας. Το άρθρο 107, παράγραφος 2, 
στοιχείο γ), ΣΛΕΕ τροποποιεί την εν λόγω διάταξη, παρέχοντας τη δυνατότητα κατάργησής 
της: 
 
«Μετά την παρέλευση πενταετίας από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το 
Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να εκδώσει απόφαση για την 
κατάργηση του παρόντος σημείου.» 
 
Γενικά, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης υπερασπίζεται εδώ και καιρό το ειδικό 
καθεστώς των εξόχως απόκεντρων περιοχών, το οποίο επιβεβαιώνεται από τα άρθρα 349 
και 355 ΣΛΕΕ. 
 
Επιπλέον, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αναφέρονται πλέον ρητώς στις διατάξεις που 
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις. Η προηγούμενη Συνθήκη ενισχύθηκε, σε συνέχεια 
πολυάριθμων συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε το άρθρο 107, παράγραφος 
3, στοιχείο α), ΣΛΕΕ να επιτρέπει πλέον τις «ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής 
αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες 
επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, καθώς και των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 
349,5 λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική, οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.» 
 
Ενόψει της συζήτησης σχετικά με το καθεστώς και την αμφισβητούμενη κατάταξη εξόχως 
απόκεντρων περιοχών στο γενικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της 
συνοχής, οι αναφορές αυτές είναι σημαντικές καθώς επαναδιατυπώνουν την αναγκαιότητα 
για ειδικές πολιτικές ρυθμίσεις για τις εν λόγω περιοχές, ανεξάρτητα από καθαρά 
οικονομικούς προβληματισμούς και υπολογισμούς. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Αζόρες, Ρεϋνιόν, Μαδέρα και Κανάριοι Νήσοι. 
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5.2. Υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) συμφέροντος 
 
Μια άλλη πτυχή με αυξανόμενη σημασία στις ευρωπαϊκές πολιτικές γενικά και στις 
περιφερειακές πολιτικές ειδικά είναι η σημασία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ. Το άρθρο 14 
ΣΛΕΕ τονίζει τη «συμβολή τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής». 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η ευθύνη για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος 
ανήκει από κοινού στην ΕΕ και στα κράτη μέλη, ενώ οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
διαδραματίζουν τον ρόλο τους προσδιορίζοντας τις ανάγκες τους, καθώς και ρυθμίζοντας, 
πληρώνοντας και παρακολουθώντας τις. 
 
Ως νέο στοιχείο στη Συνθήκη της Λισαβόνας, πρόκειται να θεσπισθούν κανονισμοί οι οποίοι 
θα καθορίσουν τις αρχές και τις προϋποθέσεις για την παροχή, την ανάθεση και τη 
χρηματοδότηση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος –με την επιφύλαξη της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών– στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συνθήκη αναφέρεται σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, ενώ ένα επιπλέον πρωτόκολλο αριθ. 26 της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι 
αφιερωμένο στην ευρύτερη έννοια των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Ούτε η Συνθήκη 
ούτε το πρωτόκολλο παρέχουν ορισμό του τι ακριβώς συνιστά τις μεν ή τις δε – 
αφήνοντας ανοικτό ένα πολύ αμφιλεγόμενο πολιτικό ζήτημα με ευρείες συνέπειες, ιδίως για 
το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο όπου παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Η Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης θα είχε κάθε συμφέρον να επιδιώξει ενεργά την αποσαφήνιση του 
ζητήματος αυτού, προκειμένου να αποκτήσουν υπόσταση οι προοπτικές δημόσιων και 
ιδιωτικών δραστηριοτήτων σε αυτόν τον αυξανόμενης σημασίας τομέα. 
 
Στο πρωτόκολλο 26 τονίζεται ο κεντρικός ρόλος των «περιφερειακών και τοπικών αρχών 
όταν παρέχουν, αναθέτουν και οργανώνουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος 
όσο το δυνατόν εγγύτερα στις ανάγκες των χρηστών» (άρθρο 1). Οι διατάξεις αυτές 
συμπληρώνονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ο οποίος δεν 
περιέχεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά έχει, μέσω του άρθρου 6, παράγραφος 1, ΣΕΕ, 
την ίδια νομική ισχύ με τη Συνθήκη. Εκτός από την αναγνώριση της σημασίας των τοπικών 
και περιφερειακών οντοτήτων (προοίμιο), επιμένει στη γενική σημασία της ευρείας 
πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος ως βασικού στόχου κάθε 
συγκεκριμένης πολιτικής της ΕΕ. 
 
Σε ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας του θέματος –και της διχογνωμίας επ’ αυτού- και της 
άμεσης σχέσης του με τις περιφερειακές πολιτικές, το Τμήμα Πολιτικής Β του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ανέθεσε πρόσφατα την εκπόνηση εκτενούς μελέτης επί του συγκεκριμένου 
θέματος, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η μελέτη με τίτλο Η 
αμοιβαία σχέση των Διαρθρωτικών Ταμείων με την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 
και υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, και η δυνατότητα διασυνοριακής 
παράδοσης (The Inter-Relationship between the Structural Funds and the Provision of 
Services of General Interest and Services of General Economic Interest, and the Potential 
for Cross-Border Delivery) αναμένεται να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί στα μέλη της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης το καλοκαίρι του 20106. 
 
 

                                                 
6  Η μελέτη ανατέθηκε σε συνέχεια ανοικτής διαδικασίας υποβολής προσφορών, την οποία διαχειρίσθηκε το Τμήμα 
Πολιτικής Β. 
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Θα αναλύει τον ορισμό, τη χρηματοδότηση και την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος 
στα 27 κράτη μέλη, και αναμένεται να καταδείξει σε ποιον βαθμό χρησιμοποιούνται 
Διαρθρωτικά Ταμεία για την πραγματοποίηση της επένδυσής τους, συμπεριλαμβανομένων 
κεφαλαίων για διασυνοριακή συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα. 
 

5.3. «Ενισχυμένη συνεργασία» 
 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τις προϋποθέσεις ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ στην περίπτωση που ορισμένα κράτη μέλη, αλλά όχι όλα, επιθυμούν 
να συνεργασθούν σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό τομέα (άρθρο 20, παράγραφος 2, ΣΕΕ και 
άρθρα 326-334 ΣΛΕΕ). Για τον σκοπό αυτόν, απαιτούνται τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη. 
Επιπλέον, κατά γενικό κανόνα, το πλαίσιο της εδαφικής συνοχής πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη πριν από την έγκριση μιας ενισχυμένης συνεργασίας, καθώς η Συνθήκη υπογραμμίζει 
ότι: «Οι εν λόγω συνεργασίες δεν θίγουν [...] την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή» (άρθρο 326 ΣΛΕΕ). 
 
Η προϋπόθεση αυτή αντικατοπτρίζει τη νέα αντίληψη της «εδαφικής συνοχής» ως γενικού 
στόχου της ΕΕ και ως οριζόντιας έννοιας η οποία έχει αντίκτυπο σε πολλές τομεακές 
πολιτικές. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο στη συγκεκριμένη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων που αφορούν πολιτικά μέτρα, αλλά και στη μορφή συνεργασίας που επιλέγουν 
να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη. 
 
Θεωρητικά, στοιχεία της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής στον τομέα της συνοχής 
μπορεί να προσφέρονται για ενισχυμένη συνεργασία ορισμένων ομάδων κρατών μελών, για 
παράδειγμα εκείνων που συνεργάζονται με το Ταμείο Συνοχής. Επίσης, η προοπτική 
μελλοντικών διευρύνσεων και η γενική μεταρρύθμιση των πολιτικών στον τομέα της 
συνοχής μπορεί να ενθαρρύνουν τους προβληματισμούς σχετικά με μια πιο ευέλικτη 
προσέγγιση της πολιτικής συνεργασίας. 
 
Ωστόσο, η υπερβολική διαφοροποίηση μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της περιφερειακής 
πολιτικής ως αποτέλεσμα ενισχυμένης συνεργασίας θα ήταν αντίθετη προς την ίδια την 
έννοια της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Επομένως, εάν εξετασθεί το 
ενδεχόμενο ενισχυμένης συνεργασίας, η διασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας 
μεταξύ της συνοχής για όλους και της συνεργασίας για μερικούς, θα αποτελέσει 
βασικό καθήκον της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης – κατ’ αναλογία με την 
τρέχουσα προάσπιση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ αφενός εδαφικής και κοινωνικής 
συνοχής και αφετέρου οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 
 

5.4. Το νέο δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου όσον αφορά 
τις αναθεωρήσεις της Συνθήκης 

 
Το άρθρο 48 της Συνθήκης της Λισαβόνας επεκτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας για μελλοντικές αναθεωρήσεις της Συνθήκης, και αναγνωρίζει το 
δικαίωμά του να συμμετέχει στη Συνέλευση που είναι επιφορτισμένη με το καθήκον αυτό. 
Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι δεν υπάρχει ανάγκη σύγκλησης συνέλευσης, και 
αποφασίσει την αναθεώρηση της Συνθήκης στο πλαίσιο διακυβερνητικής διάσκεψης, το 
Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει και αυτήν την απόφαση. 
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Καθώς η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια δυναμική διαδικασία, και ο θεμελιώδης διάλογος 
για την πολιτική στον τομέα της συνοχής μετά το 2013 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, οι 
μελλοντικές αναθεωρήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι πιθανό να επηρεάσουν τις 
περιφερειακές πολιτικές και πρέπει, επομένως, να παρακολουθούνται προσεκτικά από την 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι νέες διαδικασίες αναθεώρησης επιτρέπουν 
στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαδραματίσουν πιο ενεργό 
ρόλο ο οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως προκειμένου να διασφαλισθούν τα 
κεντρικά στοιχεία μιας σύγχρονης πολιτικής στον τομέα της συνοχής όπως 
προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
 

5.5. Νέες δημοσιονομικές αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και το 
μέλλον της πολιτικής στον τομέα της συνοχής 

 
Τέλος, η νέα διαδικασία του προϋπολογισμού που θέσπισε η Συνθήκη της Λισαβόνας 
παρέχει στο Κοινοβούλιο αρμοδιότητες σε όλες τις πτυχές του προϋπολογισμού της ΕΕ 
(άρθρα 313-316 ΣΛΕΕ). Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν, εντός 
των ορίων των ίδιων πόρων τους, σχετικά με τον προγραμματισμό των δαπανών ο οποίος 
καθίσταται νομικά δεσμευτικός. Η διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών 
δαπανών καταργείται και ο προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί στο σύνολό του από το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 
 
Η απλοποιημένη διαδικασία του προϋπολογισμού θα περιλαμβάνει μία ανάγνωση σε κάθε 
θεσμικό όργανο, μετά την οποία, εάν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν συμφωνούν, θα 
συστήνεται επιτροπή συνδιαλλαγής για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Συγκεκριμένα, η 
σύγκληση αυτής της επιτροπής συνδιαλλαγής παρέχει μέσα προορατικής 
διαπραγματευτικής ισχύος στις επιτροπές του Κοινοβουλίου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ποσοστό που αντιπροσωπεύει η πολιτική στον τομέα 
της συνοχής στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αυτός είναι ένας κρίσιμος τομέας στον οποίο η 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να εντείνει την επιρροή της, μέσω στενότερης 
συνεργασίας με την Επιτροπή Προϋπολογισμών –ενδεχομένως μέσω κοινών συνεδριάσεων- 
και μέσω κατάλληλης εκπροσώπησης στις συνεδριάσεις της επιτροπής συνδιαλλαγής. Η 
σύσταση της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις αυτές πρέπει να 
παρακολουθείται στενά από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης –καθώς και η 
κατάλληλη ενημέρωση και διαβούλευση με τα μέλη της σχετικά με την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων– επειδή, βάσει της νέας διαδικασίας, οι διαπραγματεύσεις θα διεξάγονται 
κεκλεισμένων των θυρών (στην επιτροπή συνδιαλλαγής) και όχι με πλήρη διαφάνεια, με 
πρώτη και δεύτερη ανάγνωση, όπως προηγουμένως. Γενικά, με την ανάγκη συμβιβασμού επί 
του προϋπολογισμού ύστερα από μία ανάγνωση, η Συνθήκη της Λισαβόνας ενθαρρύνει τη 
στενότερη συνεργασία μεταξύ νομοθετικών και δημοσιονομικών παραγόντων, τάση η οποία 
ενδέχεται να ενισχύσει τον αντίκτυπο του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό 
πολιτικών προτεραιοτήτων που αντιστοιχούν σε δημοσιονομικές πτυχές. Η Συνθήκη ρυθμίζει 
τη νέα διαδικασία για τον ετήσιο προϋπολογισμό, αλλά αυτή θα πρέπει να εφαρμοσθεί και 
στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς και στις μεταφορές μέσω διατάξεων στη νέα 
διοργανική συμφωνία7. 
 

                                                 
7  Πέραν τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε «μεταβατικές διαδικαστικές κατευθυντήριες γραμμές για 
θέματα προϋπολογισμού ενόψει της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας» (ψήφισμα T7-0067/2009, 
12.11.2009) έως ότου τεθεί σε ισχύ η εν λόγω συμφωνία. 
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Οι τροποποιήσεις της διαδικασίας του προϋπολογισμού απαιτούν την προσαρμογή του 
δημοσιονομικού κανονισμού ο οποίος προσδιορίζει με ποιον τρόπο εγκρίνεται και 
εκτελείται ο προϋπολογισμός. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι αυτό θα γίνει 
εφαρμόζοντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 322 ΣΛΕΕ). Τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργασθούν όσον αφορά τον δημοσιονομικό 
κανονισμό ώστε να διασφαλισθεί υπεύθυνος τρόπος να δαπανηθούν τα χρήματα των 
φορολογουμένων. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα στον έλεγχο των δαπανών των 
Διαρθρωτικών Ταμείων σε πολλά κράτη μέλη, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει 
να ορίσει ως στόχο τη θέσπιση κανόνων για την ενοποίηση των τρόπων δημοσιονομικής 
διαχείρισης και ελέγχου. Επιπλέον, παρωχημένα μέρη του ισχύοντος δημοσιονομικού 
κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμοσθούν με βάση τους κανονισμούς για τη 
χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια και 
διασφαλίζουν ήδη απλούστερη και καλύτερα συντονισμένη δημοσιονομική διαχείριση. 
 
Επιπλέον, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
καθίσταται νομικά δεσμευτικό. Θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο (ομόφωνα), μετά την 
εξασφάλιση της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (με πλειοψηφία των μελών 
που το απαρτίζουν· άρθρο 312 ΣΛΕΕ)· κάθε ετήσιος προϋπολογισμός πρέπει να καταρτίζεται 
τηρώντας το δημοσιονομικό πλαίσιο. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία έγκρισης στην 
προκείμενη περίπτωση, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να επικεντρωθεί ακόμη 
περισσότερο στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού ώστε να θεσπισθούν 
καλύτεροι κανόνες σχετικά με την πολιτική στον τομέα της συνοχής, επειδή το Κοινοβούλιο 
βρίσκεται στην ισχυρότερη θέση της συναπόφασης. Επιπλέον, αυτό πρέπει να γίνει τώρα, 
πριν από τη συμφωνία σχετικά με το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. 
 
Το δεσμευτικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μειώνει την εξουσία εκείνων που επιθυμούν 
δημοσιονομική ευελιξία. Ένας τρόπος ανάκτησης κάποιου βαθμού ευελιξίας σε θέματα 
προϋπολογισμού μπορεί να είναι η αύξηση της ευελιξίας μεταξύ των γραμμών του πολυετούς 
δημοσιονομικού προγράμματος, καθώς και η μείωση της διάρκειας του δημοσιονομικού 
πλαισίου. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει τη θέσπιση πενταετών, αντί επταετών, πλαισίων 
προγραμματισμού8. 
 
Τέλος, η συζήτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2013 θα ασκήσει 
προφανώς αποφασιστική επιρροή στο μέλλον των πολιτικών στον τομέα της συνοχής. Οι 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με νέες ευρωπαϊκές αρμοδιότητες σε τομείς 
όπως η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας ή η αλλαγή του κλίματος θα 
απαιτήσουν σημαντική μεταφορά πόρων στις εν λόγω πολιτικές. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά δημοσιονομικά ελλείμματα σε πολλά κράτη μέλη, ο 
συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι πιθανό να επεκταθεί στο εγγύς μέλλον. 
Επομένως, θα αναδιαρθρωθεί, με ενδεχόμενες σημαντικές τροποποιήσεις στο ποσοστό των 
πόρων που διατίθενται επί του παρόντος στις διάφορες πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ανάγκη επίδειξης αποφασιστικότητας και δράσης εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης για τη διατήρηση της πολιτικής στον τομέα της συνοχής και των δημοσιονομικών 
πόρων της θα είναι ακόμη πιο σημαντική. Προωθώντας τη διευρυμένη έννοια της πολιτικής 
στον τομέα της συνοχής, η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει πολλά νομικά επιχειρήματα για 
τη διατήρηση του παρόντος ποσοστού στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

                                                 
8  Το Κοινοβούλιο υποστήριξε επίσης την ενδεχόμενη παράταση και προσαρμογή του τρέχοντος δημοσιονομικού 
πλαισίου έως το 2015/16 προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση σε ένα σύστημα 5ετούς διάρκειας και 
να ληφθεί υπόψη η ενδιάμεση αξιολόγηση των τρεχόντων νομοθετικών προγραμμάτων το 2010/11. 
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Συμπέρασμα 
 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος 
στην ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική, και τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο –και, 
επομένως, την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης– σε ηγετική θέση, ως ισότιμο 
συννομοθέτη. Η Συνθήκη δημιουργεί νέες δυνατότητες για τα μέλη της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης σε διάφορα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ – 
από τον αρχικό σχεδιασμό και τη φάση της διαπραγμάτευσης έως τις αποφασιστικές 
νομοθετικές διαδικασίες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις νέες αυτές ευκαιρίες για να 
θεσπίσουν τη μελλοντική νομοθεσία και να ασκήσουν επιρροή στις πολιτικές και 
δημοσιονομικές αποφάσεις ευθύς εξαρχής. 
 
Πολλές βασικές πτυχές της Συνθήκης συνεπάγονται κεντρικό ρόλο για την περιφερειακή 
πολιτική στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η νέα οριζόντια έννοια της «εδαφικής 
συνοχής» πρέπει να αναπτυχθεί δυναμικά από τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Η πολιτική στον τομέα της συνοχής είναι το βασικό εργαλείο της ΕΕ για τον 
προσδιορισμό και την κινητοποίηση των εδαφικών δυνατοτήτων και για την αντιμετώπιση 
των διάφορων μορφών εδαφικού αντικτύπου που συνεπάγεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
Ωστόσο, προκειμένου να ασκήσει την επιρροή που προβλέπεται από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η περιφερειακή πολιτική πρέπει να είναι αποτελεσματική και οι πολιτικές 
προτεραιότητές της πρέπει να συνδέονται στενά με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020. 
 
Λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, η 
Συνθήκη της Λισαβόνας προσαρμόζεται στην πολιτική και δημοκρατική αναγκαιότητα και 
φέρνει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες9. Έχοντας κατά νου τα γεγονότα που οδήγησαν 
στην έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας –και ιδίως τον κίνδυνο έλλειψης 
δημοκρατικής νομιμότητας-, το πιο διάφανο σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης της 
Συνθήκης της Λισαβόνας με ένα ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαραίτητο για 
την επιτυχημένη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ΕΕ, γενικά, και για τον 
αποτελεσματικό καθορισμό και την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών, ειδικά. 
 
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, τόσο 
προωθώντας την έννοια της συνοχής χωρίς αποκλεισμούς όσο και εκπροσωπώντας το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ειδική 
αυτή θέση πρέπει να αξιοποιηθεί εντατικοποιώντας τις σχέσεις της με τις οντότητες 
περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης και παρέχοντας συνδρομή, όπου αρμόζει, σε άλλα 
κοινοβουλευτικά όργανα στον συγκεκριμένο τομέα. Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό τα μέλη 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης –και ιδίως οι εισηγητές και οι σκιώδεις εισηγητές- 
να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις τρέχουσες συζητήσεις σε εθνικά κοινοβούλια, 
καθώς και σε τοπικά και περιφερειακά κρατικά όργανα, προκειμένου να αξιολογούνται ορθά 
και έγκαιρα οι συνεισφορές που μπορούν να αναμένονται από τις εν λόγω οντότητες. Η 
αποτελεσματική πολυεπίπεδη συνεργασία θα είναι αποφασιστική για την αποφυγή 
καθυστερήσεων ή ακόμη και εμπλοκών στη νομοθεσία της ΕΕ. 
 
 
 

                                                 
9  Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από τη θέσπιση της «πρωτοβουλίας των πολιτών», άρθρο 11, παράγραφος 4, ΣΕΕ, η 
οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες σημαντικού αριθμού κρατών μελών να καλέσουν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις τις οποίες οι 
πολίτες θεωρούν αναγκαίες για την εφαρμογή της Συνθήκης. 
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Η τήρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας υπαγορεύει την αύξηση των προσπαθειών 
σε θέματα πολιτικής στον τομέα της συνοχής, και όχι τη συρρίκνωσή της. Η 
εφαρμογή της νέας Συνθήκης έχει μόλις ξεκινήσει και θα απαιτηθεί χρόνος. Για το συμφέρον 
μιας δημοκρατικής και αποτελεσματικής περιφερειακής πολιτικής, η Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης πρέπει να επιβεβαιώσει την επίσημη θέση της και το διευρυμένο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων της στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης 
και σχετικά με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου10. Στην πράξη, πρέπει να 
προσφέρει μια ισχυρή εταιρική σχέση σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της 
περιφερειακής πολιτικής και να προασπισθεί τον ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο συντονισμό 
των πολιτικών ως καταλύτη του προγράμματος της ΕΕ για το 2020. Ο σκοπός πρέπει να είναι 
να διασφαλισθεί ότι οι στόχοι της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής στον τομέα της 
συνοχής λαμβάνονται δεόντως υπόψη από άλλες βασικές πολιτικές της ΕΕ. 
 

                                                 
10  Για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να επικεντρωθεί στις προτεραιότητες που παρουσιάζονται στο μη νομοθετικό 
ψήφισμα «σχετικά με τον νέο ρόλο και τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς την εφαρμογή της Συνθήκης 
της Λισαβόνας», 7.05.2009 (βασισμένο στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης A6-
0145/2009). 



 






