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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηα νέα επγαλεία εδαθικήρ ανάπηςξηρ ζηο πλαίζιο ηηρ πολιηικήρ ζςνοσήρ 

2014-2020: Ολοκληπυμένη συπική επένδςζη (ΟΧΕ) και Τοπική ανάπηςξη με 

ππυηοβοςλία ηυν ηοπικών κοινοηήηυν (ΤΑΠΤΚ) 

(2015/2224(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ηνλ 

ηίηιν XVIII απηήο, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 (εθεμήο «ΚΚΓ»)
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν 

«Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ πκβνπιίνπ
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 508/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Μαΐνπ 2014, γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 

Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 

2328/2003, (ΔΚ) αξηζ. 861/2006, (ΔΚ) αξηζ. 1198/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 791/2007 θαη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1255/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1299/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
5
, 

                                                 
1
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 320. 

2
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 289. 

3
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 487. 

4
 ΔΔ L 149, 20.5.2014, ζ. 1. 

5
 ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 259. 
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– έρνληαο ππφςε ηελ εδαθηθή αηδέληα ηεο ΔΔ γηα ην 2020, φπσο ζπκθσλήζεθε ζην άηππν 

ζπκβνχιην ησλ αξκφδησλ γηα δεηήκαηα ρσξνηαμίαο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

ππνπξγψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Μαΐνπ 2011 ζην Gödöllő, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ζέκα «Σνπηθή 

αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (CLLD)», ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 

2012
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηψλ, ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2015, 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο ζπκθσλίεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο θαη ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2014, κε ζέκα «Ζ ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία 

ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΚ) σο εξγαιείν ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή 2014-

2020 γηα ηελ ηνπηθή, αγξνηηθή, αζηηθή θαη πεξηαζηηθή αλάπηπμε» (δηεξεπλεηηθή 

γλσκνδφηεζε θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ)
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 14εο Οθησβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηε δεκνγξαθηθή 

αιιαγή θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο γηα ηε κειινληηθή πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο εδαθηθήο αλάπηπμεο ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο
5
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ εηνηκφηεηα 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη έγθαηξε έλαξμε ηεο λέαο 

πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο
6
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ 

απινχζηεπζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κε γλψκνλα ηηο επηδφζεηο ζηελ πνιηηηθή 

ζπλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020
7
, 

– έρνληαο ππφςε ην ελεκεξσηηθφ έγγξαθν κε ηίηιν «Tools to support the territorial and 

urban dimension in cohesion policy:  Integrated territorial investment (ITI) and 

Community-led Local Development (CLLD)» (Δξγαιεία γηα ηε ζηήξημε ηεο εδαθηθήο 

θαη αζηηθήο δηάζηαζεο ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο: Οινθιεξσκέλε ρσξηθή επέλδπζε 

(ΟΥΔ) θαη ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΚ)), 

Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Πνιηηηθψλ, Θεκαηηθφ Σκήκα B: Γηαξζξσηηθέο 

Πνιηηηθέο θαη Πνιηηηθή πλνρήο, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Οθηψβξηνο 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε κε ηίηιν «Territorial governance and Cohesion Policy» 

(Δδαθηθή δηαθπβέξλεζε θαη πνιηηηθή ζπλνρήο), Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ 

Πνιηηηθψλ, Θεκαηηθφ Σκήκα Β: Γηαξζξσηηθέο Πνιηηηθέο θαη Πνιηηηθή πλνρήο, 

                                                 
1
 ΔΔ C 17, 19.1.2013, ζ. 18. 

2
 ΔΔ C 313, 22.9.2015, ζ. 31. 

3
 ΔΔ C 230, 14.7.2015, ζ. 1. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2011)0485. 

5
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0002. 

6
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0015. 

7
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0419. 
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Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Ηνχιηνο 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε κε ηίηιν «Strategic coherence of Cohesion Policy:  

comparison of the 2007-13 and 2014-20 programming periods» (ηξαηεγηθή 

ζπλεθηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο: ζχγθξηζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ 2007-

13 θαη 2014-20), Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ Πνιηηηθψλ, Θεκαηηθφ Σκήκα Β: 

Γηαξζξσηηθέο Πνιηηηθέο θαη Πνιηηηθή πλνρήο, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Φεβξνπάξηνο 

2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Οηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή:  Δπελδχζεηο γηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε – Πξνψζεζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο πεξηθέξεηεο θαη πφιεηο ηεο ΔΔ», Ηνχιηνο 

2014, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε κε ηίηιν «Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing 

the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach» 

(Δθαξκνγή ηεο εδαθηθήο αηδέληαο 2020 – Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο βάζεη ηνπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο), ηφκνο 

ΗΗ - πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Μάηνο 2015, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε κε ηίηιν «How to strengthen the territorial dimension of 

"Europe 2020" and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020» (Σξφπνη 

ελίζρπζεο ηεο εδαθηθήο δηάζηαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο ηεο ΔΔ βάζεη ηεο εδαθηθήο αηδέληαο 2020) πνπ ζπληάρζεθε θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηεο πνισληθήο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηέκβξηνο 

2011, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε κε ηίηιν «Job Creation and Local Economic Development» 

(Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε), Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), Ννέκβξηνο 2014, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε κε ηίηιν «Local Economic Leadership» (Ζγεηηθή ζέζε ζηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία), Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), 

2015, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη ηε 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (A8-

0032/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εδαθηθή ζπλνρή απνηειεί ζεκειηψδε ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ν νπνίνο θαηνρπξψλεηαη ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

πξνβιέπεη θαη ελζαξξχλεη ηε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ θαη ηνπνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, πξνσζψληαο 

παξάιιεια ηελ εδαθηθή δηαθπβέξλεζε· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη νινθιεξσκέλεο θαη ηνπνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο 



 

PE571.658v02-00 6/24 RR\1087251EL.doc 

EL 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

δεκφζηαο παξέκβαζεο θαζψο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ εδαθψλ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΣΑΠΣΚ θαη ε ΟΥΔ απνηεινχλ θαηλνηφκα κέζα ζην πιαίζην 

ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, ηα νπνία ζα εθαξκνζηνχλ γηα πξψηε θνξά κε ηε κνξθή απηή 

απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο, ζηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020»· 

E. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ΟΥΔ θαη ηελ ΣΑΠΣΚ ζπληζηνχλ 

ξηδηθέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηνπηθψλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ λα 

ζπλδπάδνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ζπλεηζθνξέο θαη λα ζρεδηάδνπλ εχζηνρεο ηνπηθέο 

πξσηνβνπιίεο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελδπλάκσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ δνκψλ είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο γηα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο κε ηηο νπνίεο 

πξνθξίλεηαη ε ηνπηθή γλψζε σο κέζν εμεχξεζεο ηνπηθψλ ιχζεσλ ζε ηνπηθά 

πξνβιήκαηα, απνθηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε, γηα παξάδεηγκα ν ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο, δηαζέηεη 

ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε δεκφζηα ζπκκεηνρή κε ζθνπφ ηελ αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδν ηνπηθψλ θνηλνηήησλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΣΑΠΣΚ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ LEADER, URBAN θαη EQUAL ζε πξνεγνχκελεο ρξεκαηνδνηηθέο 

πεξηφδνπο θαη ζηεξίδεηαη, θπξίσο, ζηελ πξνζέγγηζε LEADER ε νπνία, απφ ηε ζηηγκή 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, ην 1991, έρεη νδεγήζεη ζε εθζεηηθή αχμεζε ησλ νκάδσλ ηνπηθήο 

δξάζεο (ΟΣΓ) θαη έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

πιεζπζκψλ, ηδίσο ηεο ππαίζξνπ· 

H. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΣΑΠΣΚ είλαη ππνρξεσηηθή κφλν γηα ην ΔΓΣΑΑ θαη 

πξναηξεηηθή γηα ηα ΔΣΠΑ, ΔΚΣ θαη ΔΣΘΑ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη απηά ηα δχν λέα εξγαιεία κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δεκνγξαθηθήο αιιαγήο θαη ζηελ αληηζηξνθή 

ησλ αληζνηήησλ αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΣΑΠΣΚ εθαξκφδεη κηα πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ 

ε νπνία απνζθνπεί ζηε ζέζπηζε ζηφρσλ θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο θαη φρη ζηελ επηβνιή ζηφρσλ ζε εζληθφ επίπεδν· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΟΥΔ είλαη έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο, φπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ  (ΔΔ) αξηζ. 1301/2013· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξέο επηπέδνπ πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ φζνλ αθνξά ηηο δνκέο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ εκπεηξία ζε πξσηνβνπιίεο 

αλάπηπμεο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ· 
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ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηθαλφηεηα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ 

θνξέσλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ησλ ελ ιφγσ εξγαιείσλ, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη γηα θάζε δνκή· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο θαινχληαη λα 

παξεκβαίλνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηθή ηνπο αλάπηπμε θαη λα πξνσζνχλ 

ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, σο ζεκειηψδεηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ έξγσλ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αξρέο, φζνλ αθνξά ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ζηα δηθά ηνπο εδάθε, λα 

πξνζδηνξίδνπλ νξζά, ζε επζπγξάκκηζε κε ηε γλψκε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηα 

εξγαιεία θαη ηα ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηά ηνπο, ζηα νπνία πξέπεη λα βαζηζηνχλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ νηθείσλ ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θάηη 

πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο 

απνζαθήληζεο πξνβιεκάησλ, ηνπ θαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηεο δηακφξθσζεο 

βηψζηκσλ ιχζεσλ απφ θνηλνχ κε ηνπο πνιίηεο· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

1301/2013 πξνβιέπεη πσο, αλάινγα κε ηε «ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή θαηάζηαζή ηνπ, θάζε 

θξάηνο κέινο νξίδεη, ζην χκθσλν Δηαηξηθήο ρέζεο ηνπ, ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ 

επηινγή ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ νινθιεξσκέλεο 

δξάζεηο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ ελδεηθηηθή θαηαλνκή γηα ηηο ελ ιφγσ 

δξάζεηο ζε εζληθφ επίπεδν»· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξσηνβνπιία RURBAN γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε· 

ΗΖ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο νη πξνυπνινγηζκνί ζα πξέπεη 

λα βαζίδνληαη ζηελ επίδνζε, νη θαηαλεκεκέλνη πφξνη ζηελ ΟΥΔ θαη ΣΑΠΣΚ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά, κέζσ ηεο επίηεπμεο ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ 

θαζνξηζκέλσλ πξνηεξαηνηήησλ, θαη λα έρνπλ ηε κέγηζηε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ 

επηδησθφκελν ζηφρν, ελψ ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα επηηπγράλνληαη κε ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο· 

Γενικέρ παπαηηπήζειρ 

1. ζεκεηψλεη φηη ε έκπξαθηε ζπκκεηνρή πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ εμαξρήο, ε 

δέζκεπζή ηνπο θαη ε εθ κέξνπο ηνπο θπξηφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ εδαθηθήο αλάπηπμεο 

θαη ε νξζή ρνξήγεζε αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ζε θαηψηεξα επίπεδα ιήςεο 

απνθάζεσλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο πξνζέγγηζεο απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ· ζεσξεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ κπνξεί επίζεο λα εληζρχζεη ηελ 

νινθιεξσκέλε θαη ηνπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ηδίσο φηαλ παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε 

εθαξκνγή ηεο ΟΥΔ θαη ηεο ΣΑΠΣΚ· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη νη ηνπηθνί θνξείο ρξεηάδνληαη 

ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν, ηδίσο 

θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο· 

2. δεηεί ηε ράξαμε ζηξαηεγηθψλ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο, ζε 
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ζπλεξγαζία κε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο θαη ηνπηθνχο θνξείο, ηδίσο σο πξνο ηελ εηδηθή θαη 

εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε, θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε, ζην πιαίζην κηαο 

νπζηαζηηθήο ζχκπξαμεο ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ΔΔ· 

3. πηζηεχεη φηη ε ρνξήγεζε αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ζηα θαηψηεξα επίπεδα, ζην πιαίζην 

ησλ ΔΓΔΣ πξέπεη λα πξνσζεζεί πεξηζζφηεξν θαη φηη ε απξνζπκία ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

αξρψλ λα ην πξάμνπλ ελδέρεηαη λα πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δχν κέζσλ· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε λα ππνζηεξίμνπλ κηα πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, θαη λα 

αλαζέζνπλ επζχλεο ζηηο ηνπηθέο νκάδεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, δξψληαο απνθιεηζηηθά 

εληφο ηνπ πεδίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, λα παξέρεη ζπζηάζεηο θαη νινθιεξσκέλεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηξφπνπο ππέξβαζεο ηεο 

έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

δηαθπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΣΑΠΣΚ θαη ΟΥΔ· 

4. ππνγξακκίδεη φηη, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ν ζρεδηαζκφο νινθιεξσκέλσλ, πνιπηνκεαθψλ, 

θαηλνηφκσλ ζηξαηεγηθψλ πςειήο πνηφηεηαο απνηειεί πξφθιεζε, ηδίσο φηαλ απηφ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπκκεηνρηθφ ηξφπν· 

5. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ησλ ελ 

ιφγσ εξγαιείσλ, παξφηη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ 

θνξέσλ, είλαη αλαγθαίν λα επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη κε άιιεο ζηξαηεγηθέο ελσζηαθήο, εζληθήο, 

πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη κε ζηξαηεγηθέο έμππλεο εμεηδίθεπζεο, 

επηηξέπνληαο, σζηφζν, θάπνηα πεξηζψξηα επειημίαο· 

6. ππελζπκίδεη φηη, εθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη 

θαιχηεξα ελζσκαησκέλεο πξέπεη επίζεο λα θαηαζηνχλ νη γεληθέο εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο· ηνλίδεη φηη αλ εκπεδσζεί έλα επξχηεξν κεηαξξπζκηζηηθφ 

πλεχκα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηα θνλδχιηα ηεο ΔΔ δελ ζα δηαηίζεληαη ζε έλα 

«παξάιιειν» επίπεδν εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ, αιιά ζα απνηεινχλ κέξνο 

κηαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο παξαγσγήο βηψζηκσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ· 

7. ζεσξεί φηη ε αλεξγία ησλ λέσλ απνηειεί ην πιένλ πηεζηηθφ δήηεκα γηα ηα θξάηε κέιε, 

καδί κε ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηηο ΜΜΔ· ηνλίδεη φηη νη ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο 

θαη εδαθηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα δεηήκαηα απηά σο κία απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπο· θαιεί ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα πξνζθέξνπλ 

θνξνινγηθά θαη άιινπ είδνπο θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

δηαπεξηθεξεηαθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ λέσλ, θαζψο θαη λα ζέζνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζε ζπλεξγαζία ζρεηηθνχο θνξείο· 

8. ζπληζηά νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα έξγα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ θνηλνηήησλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ ζηε λέα 

δεκνγξαθηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνηήησλ πνπ απνξξένπλ 

απφ απηήλ, κεηαμχ άιισλ κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 1. πξνζαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ ππνδνκψλ θηλεηηθφηεηαο ζηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαη ζηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο· 2. δεκηνπξγία εηδηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ λα 

απεπζχλνληαη ζηηο αλάγθεο ελφο γεξάζθνληνο πιεζπζκνχ· 3. ζηήξημε επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο γηα ειηθησκέλνπο, γπλαίθεο θαη κεηαλάζηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε· 4. ελίζρπζε ηεο ςεθηαθήο ζχλδεζεο θαη δεκηνπξγία πιαηθνξκψλ 

πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή θαη ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αιιειεπίδξαζε πνιηηψλ 
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πνπ δηακέλνπλ ζηηο πιένλ απνκνλσκέλεο πεξηνρέο κε ηηο δηάθνξεο δηνηθεηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ππεξεζίεο ησλ αξρψλ ζε φια ηα επίπεδα (ηνπηθφ, 

πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ)· 

9. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ πξφζζεηε ζηήξημε, θαηάξηηζε θαη 

θαζνδήγεζε ζηηο κηθξφηεξεο θαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο, πνπ δηαζέηνπλ πην 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο θαη νη νπνίεο δχζθνια κπνξνχλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηνλ δηνηθεηηθφ θφξην θαη ζηελ πεξηπινθφηεηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

ρξήζε ησλ ελ ιφγσ εξγαιείσλ ζηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο· 

ππελζπκίδεη φηη ε εδαθηθή ζπλνρή μεθηλά απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη πξέπεη λα 

πξνβιέπεη θαη ηε ζπκκεηνρή κηθξψλ δηνηθεηηθψλ θνξέσλ, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη 

δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηα κέζα ΟΥΔ θαη ΣΑΠΣΚ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε θάζε θξάηνο 

κέινο θαη πξνηείλεη ηελ αληαιιαγή ησλ πξαθηηθψλ απηψλ κέζσ ελφο επηγξακκηθνχ 

δηθηχνπ ην νπνίν ζα παξέρεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηεο ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο 

ζηα ελ ιφγσ κέζα· ελζαξξχλεη ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα πξνηείλνπλ 

ιχζεηο πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ κηθξψλ δηνηθεηηθψλ θνξέσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εδαθηθή δηάζηαζε θαη ηηο εηδηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο· 

10. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ραξάμνπλ κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ επξχηεξε ρξήζε ηεο 

ΣΑΠΣΚ θαη ηεο ΟΥΔ κέζσ κηαο πνιπηακεηαθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηακφξθσζε 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο, ηδίσο ζηηο 

πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 174 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αμηνπνηήζνπλ, φπνπ ελδείθλπηαη, ηελ 

επειημία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 33 παξάγξαθνο 6 ηνπ ΚΚΓ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 

θαιχηεξα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ· δεδνκέλεο ηεο απνκφλσζεο θαη 

ηνπ κεξηθνχ αληαγσληζηηθνχ κεηνλεθηήκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεη εηδηθφηεξα ηηο ελ ιφγσ 

πεξηνρέο, δεηεί λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα γηα ηελ ηερληθή ζηήξημε θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθεί δηνηθεηηθψλ θνξέσλ· 

11. ηνλίδεη φηη ε ελζσκάησζε πνιιαπιψλ ηακείσλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί πξφθιεζε γηα 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο ΣΑΠΣΚ θαη ηεο ΟΥΔ· ζεσξεί φηη 

απαηηνχληαη πξνζπάζεηεο απινπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ εξγαιείσλ· επηθξνηεί, σο εθ ηνχηνπ, ηε ζχζηαζε ηεο 

νκάδαο αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

απινχζηεπζεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ 

Σακείσλ, θαζψο θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ηεο βειηίσζεο ηεο 

λνκνζεζίαο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο θνηλνχ επξσπατθνχ πιαηζίνπ θαηά ηελ 

έθδνζε ζπζηάζεσλ· 

12. ππνγξακκίδεη ηδίσο ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ πξαθηηθέο θαλνληζηηθνχ 

ππεξζεκαηηζκνχ νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πξφζζεηεο θαη, ζπρλά, πεξηηηέο απαηηήζεηο θαη 

εκπφδηα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν· ζεκεηψλεη φηη ζπρλά ηα 

πνιπάξηζκα επίπεδα ειέγρνπ απμάλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θαη δηνηθεηηθφ θφξην γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο· εκκέλεη ζηελ απνθπγή ηεο αιιειεπηθάιπςεο δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, 

θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν θαζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο επελδχζεηο θαη 

ηηο ΓΗΣ· ζπληζηά λα εμνξζνινγηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο λα επηθεληξψλνληαη ζηε δηαδηθαζία θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα έλαλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν· 
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13. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ 

ζηνρνζεηεκέλεο δξάζεηο θαηάξηηζεο κε έκθαζε ζηελ ΣΑΠΣΚ θαη ηελ ΟΥΔ γηα ηνπο 

πεξηθεξεηαθφπο θαη ηνπηθνχο θνξείο θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη έκθαζε ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε ηνπηθνχο δηθαηνχρνπο· 

ζεσξεί δσηηθήο ζεκαζίαο λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε εθπξνζψπεζε φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ ηνκέσλ ηεο θνηλσλίαο ζηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο· ηνλίδεη φηη είλαη 

ζεκαληηθή ε απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ηερληθήο βνήζεηαο ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ ελ ιφγσ κέζσλ, ρσξίο λα ππάξρεη αιιειεπηθάιπςε δνκψλ· 

14. επηθξνηεί ηελ εζηίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηα απνηειέζκαηα θαη ηα πνξίζκαηα, ηα νπνία ζα 

πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ηνπηθνχο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ ππεξβνιηθή εζηίαζε ζηελ απνξξφθεζε θνλδπιίσλ θαη ζηελ 

θαηαινγνγξάθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη λα ζηξαθνχλ ζε πξαγκαηηθνχο θαη 

νπζηαζηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζα επηθέξνπλ απηέο αιιαγέο ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ ηνπο· 

15. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ απνπζία νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ· ελζαξξχλεη πξσηνβνπιίεο πνπ ζα απνζθνπνχλ 

ζηελ αχμεζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαβαζκίζεη, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε, ηνλ ζπληνληζκφ, θαζψο θαη ηε δηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ΣΑΠΚ θαη ηελ ΟΥΔ· επαλαιακβάλεη φηη ε ΣΑΠΣΚ θαη 

ε ΟΥΔ ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ ηνπηθή θαη 

πεξηθεξεηαθή δηαθπβέξλεζε, κέζσ ηεο άκεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ, ψζηε λα εληζρπζεί ε ινγνδνζία γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, 

θαη θαιεί ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

κεζφδνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο, ελζαξξχλνληαο 

έλα πςειφηεξν επίπεδν δηαβνπιεπηηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο· 

16. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο λα δηαζθαιίζνπλ, φπνπ 

ελδείθλπηαη, ηε ζέζπηζε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ 

κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ζπκπξάμεσλ, θαζψο θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη δηθαηνχρνη είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνη θαη πξνζηαηεπκέλνη 

φζνλ αθνξά ηνπο ελ ιφγσ κεραληζκνχο· επηζεκαίλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ 

πξνθιήζεθαλ θαηά ηελ επίιπζε δηαθνξψλ κεηά απφ ελζηάζεηο, θαη εκκέλεη ζηνλ 

θαζνξηζκφ κηαο δέζκεο ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

έλζηαζεο θαη ηαρείαο επίιπζεο ζε ζρέζε κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο· 

17. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, θαη εηδηθφηεξα ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο θαη 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο, αθελφο λα ζεζπίζεη έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Οξγαληζκφ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί απφ ηε 

καθξά ηνπ εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε (LEED), θαη αθεηέξνπ λα επηδηψμεη ζπλέξγεηεο κεηαμχ 

ησλ εξγαιείσλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο πινπνίεζεο πνπ 

δηαζέηνπλ νη ηνπηθνί θνξείο· 

18. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εληείλνπλ ηα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (ΔΔ)· ηνλίδεη φηη νη γεηηνληθέο φκνξεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ 

ζπρλά παξφκνηεο πξνθιήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαιχηεξα απφ 
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θνηλνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν· 

19. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζε πνιιά θξάηε κέιε θαη 

πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα κέζα ζε 

έξγα, νχησο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ πνηνηηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη επθαηξίεο γηα 

ηηο ΜΜΔ θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο επελδχζεηο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θαη ηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο θαη λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηδίσο ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο 

ππνπεξηθέξεηεο φπνπ απηφ είλαη πεξηζζφηεξν απαξαίηεην· επηζεκαίλεη ελ πξνθεηκέλσ 

ηε ζεκαζία ηεο νινθιεξσκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηδίσο ηνπ ζπλδπαζκνχ ΔΚΣ θαη 

ΔΣΠΑ· επηζεκαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο επαλεπέλδπζεο κέξνπο ησλ ηνπηθψλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ απφδνζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

εθπνλήζεη εηδηθή επελδπηηθή ζηξαηεγηθή, ζχκθσλα κε ηε δέζκε κέηξσλ γηα ηηο 

θνηλσληθέο επελδχζεηο, πξνο φθεινο ησλ πεξηθεξεηψλ κε ηα πςειφηεξα επίπεδα 

αλεξγίαο· 

20. επηζεκαίλεη ην δπλακηθφ πνπ έρεη ε πξνζέγγηζε ηεο ΣΑΠΣΚ απφ ηε βάζε πξνο ηα 

επάλσ, φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, ηε δεκηνπξγία 

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ· 

πηζηεχεη φηη ε ΟΥΔ θαη ε ΣΑΠΣΚ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο κε πην εζηηαζκέλν θαη θαηάιιειν ηξφπν, επηκέλεη ζηελ 

αλάγθε γηα επξχηεξε ελζσκάησζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ζε απηφλ ηνλ κεραληζκφ θαη 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηδηψμεη ελεξγά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο· 

επηζεκαίλεη φηη νη ΟΥΔ απνηεινχλ απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ αζηηθήο αλάπιαζεο θαη αλάπηπμεο· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή 

λα εθαξκφζεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ θαιχπηνπλ ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ΣΑΠΣΚ θαη ησλ ΟΥΔ απφ ηα ΔΓΔΣ, νχησο ψζηε λα εληζρπζνχλ νη ζπλέξγεηεο· 

21. ηνλίδεη ζηελ Δπηηξνπή φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηή πξφνδνο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», πξέπεη λα 

δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή, ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο θαη 

ηνπ ΠΓΠ, ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ζηελ ηνπηθή θαηάζηαζε θαη ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο· 

Ανάπηςξη με ππυηοβοςλία ηοπικών κοινοηήηυν (CLLD) 

22. επηθξνηεί ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ κέζνπ ΣΑΠΣΚ ην νπνίν ζα ππεξβεί ηελ 

πξσηνβνπιία LEADER πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη λα 

παξάζρεη ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθέο ιχζεηο φρη κφλν κέζσ ηνπ ΔΓΣΑΑ αιιά θαη κέζσ ησλ 

ινηπφλ ΔΓΔΣ· 

23. επηζεκαίλεη φηη ε ΣΑΠΣΚ πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζηηο αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο 

πεξηνρέο θαη ζα πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο ησλ επξχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ αζηηθήο 

αλάπηπμεο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο· ππελζπκίδεη φηη, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ 

εδαθηθήο αλάπηπμεο, ε αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πξέπεη λα είλαη βηψζηκε θαη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ γχξσ πεξηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ· 

24. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ε ΣΑΠΣΚ ζα 

ζεζπηζηεί κέζσ κνλνηακεηαθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρακέλεο 
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επθαηξίεο φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο· ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο θαη ηελ 

αλάγθε ζπκκεηνρήο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ηνπηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· 

25. επηθξνηεί ηε ζπγθξφηεζε ηεο νξηδφληηαο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε, ε 

νπνία ζπζηάζεθε ράξε ζηελ ΓΓ REGIO· 

26. δεηά ηε ζπλεπή ηήξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ 

εξγαιείσλ ΟΥΔ θαη ΣΑΠΣΚ· 

27. ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ, θαζψο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο λα πξνηείλνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ΣΑΠΣΚ πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ (31 Γεθεκβξίνπ 2017)· 

28. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ε ΣΑΠΣΚ 

αληηκεησπίδεηαη κεξηθέο θνξέο σο κηα θαζαξά ηππηθή δηαδηθαζία αληί σο κηα γλήζηα 

πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ· επηκέλεη, ελ πξνθεηκέλσ, φηη νη ηνπηθνί 

παξάγνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξαγκαηηθέο εμνπζίεο ιήςεο απνθάζεσλ· 

29. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε, ηελ αληαιιαγή 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο (ΟΣΓ), κε βάζε κηα 

ζηξαηεγηθή ελεκέξσζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηα επηηπρεκέλα 

πξνγξάκκαηά ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο πθηζηάκελα κέζα θαη πιαηθφξκεο, φπσο ηα 

TAIEX REGIO PEER 2 PEER, URBACT θαη ην Γίθηπν Αζηηθήο Αλάπηπμεο· 

30. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ελζηεξληζηνχλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ΣΑΠΣΚ 

θαη λα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη ζηα 

πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη ελσζηαθά πιαίζηα πνιηηηθήο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ΣΑΠΣΚ· 

αλαγλσξίδεη ηελ επηηπρία ησλ ΟΣΓ ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, θαη δεηεί λα ρνξεγεζεί 

ζπλνιηθφηεξε ρξεκαηνδφηεζε θαη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ εχξνπο 

ησλ έξγσλ απηψλ· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη εζληθέο αξρέο νξηζκέλσλ 

θξαηψλ κειψλ πεξηνξίδνπλ ηελ ΣΑΠΣΚ κφλν ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν πνιηηηθήο· 

πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε ζηα θξάηε κέιε ηφζν γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΣΑΠΣΚ κέζσ ηεο πνιπηακεηαθήο πξνζέγγηζεο φζν θαη γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ· 

31. ππελζπκίδεη φηη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΔΚΣ πξνβιέπεηαη κηα εηδηθή επελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα γηα «ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ» βάζεη ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ αξηζ. 9, θαη ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηελ ελ ιφγσ πξνηεξαηφηεηα ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα· 

ηνλίδεη φηη ην ηακείν κπνξεί λα παξάζρεη νπζηαζηηθή ζηήξημε ζηα ηνπηθά ζχκθσλα 

απαζρφιεζεο, ζηηο ζηξαηεγηθέο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ αλάπηπμε ζεζκηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαη δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

παξάζρεη πξφζζεηε βνήζεηα ζηα θξάηε κέιε γα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη λα παξάζρεη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο 
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δξαζηεξηνηήησλ ηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεδίν ηεο ελ ιφγσ εθαξκνγήο· θαιεί 

ηελ Δπηηξνπή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπ πνιπεηνχο 

δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ (ΠΓΠ) γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ήδε 

επηζεκαλζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέζσλ θαη λα εμεπξεζνχλ βηψζηκεο ιχζεηο· 

32. ζεσξεί φηη εξγαιεία φπσο ν ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ΣΑΠΣΚ, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί κηα ελέξγεηα 

δεκνθξαηίαο πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ· 

33. ππνγξακκίδεη φηη έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία ε πηνζέηεζε κηαο δηαθαλνχο θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο πξνζέγγηζεο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ θαηά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο 

απινχζηεπζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο· επηθξνηεί, επίζεο, ηε ζπκκεηνρή ελφο επξένο 

θάζκαηνο εηαίξσλ ζηηο ΟΣΓ· ζεσξεί ελδεδεηγκέλε ηε δηάηαμε βάζεη ηεο νπνίαο νχηε νη 

δεκφζηεο αξρέο νχηε άιιε κεκνλσκέλε νκάδα ζπκθεξφλησλ δχλαληαη λα θαηέρνπλ 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 49% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηηο ΟΣΓ, φπσο πξνβιέπεηαη 

ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν επηηξέπεη ηε κεηάβαζε απφ κηα δηνηθεηηθή 

πξνο κηα θαηλνηφκν πξνζέγγηζε κε γλψκνλα ηα απνηειέζκαηα· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

λα παξαθνινπζεί ζηελά θαη λα αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα επηηξέπνληαη εμαηξέζεηο, 

θαη λα παξέρεη ζηνρεπκέλε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ηερληθή ζπλδξνκή· 

Ολοκληπυμένη συπική επένδςζη (ΟΧΕ) 

34. ζεκεηψλεη φηη είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηαθπβέξλεζε 

φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ ΟΥΔ· ζεσξεί, σζηφζν, θαίξηαο ζεκαζίαο λα 

δηαδξακαηίζνπλ νη ηνπηθνί εηαίξνη ηνλ ξφιν ηνπο σο βαζηθνί θνξείο ζηελ θαηάξηηζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο εδαθηθήο αλάπηπμεο ηεο ΟΥΔ, θαη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηε 

δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ ηεο, ζπκβάιινληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ζηε δηαζθάιηζε νπζηαζηηθήο ηνπηθήο θπξηφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο 

ΟΥΔ· 

35. ηνλίδεη φηη ε ΟΥΔ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, αιιά κπνξεί 

λα αθνξά αζηηθέο γεηηνληέο, κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο, κηθηέο πεξηνρέο 

πφιεσλ/ππαίζξνπ, ππνπεξηθεξεηαθέο ή δηαζπλνξηαθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο· ηνλίδεη 

φηη ην πιαίζην ηεο ΟΥΔ είλαη ην πιένλ θαηάιιειν γηα λα ιακβάλνληαη ππφςε εηδηθέο 

εδαθηθέο αλάγθεο ράξε ζηνλ πην επέιηθην θαζνξηζκφ ηνπ εδαθηθνχ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηεο θαη γηα λα αθνινπζείηαη, θαηά ζπλέπεηα, κηα πξαγκαηηθά ηνπνθεληξηθή πξνζέγγηζε· 

πηζηεχεη φηη ε ΟΥΔ δηαζέηεη επίζεο θαηάιιειε δνκή γηα λα θαιχπηεη εδάθε κε θαθή 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαζψο θαη γηα απνκνλσκέλεο θαη δηαρσξηζκέλεο θνηλφηεηεο· 

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαβαζκίζνπλ ηνπο αλζξψπηλνπο θαη 

ηερληθνχο πφξνπο θαη λα αμηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ΟΥΔ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο· 

36. ηνλίδεη φηη ε έγθαηξε ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαη ε 

κεγαιχηεξε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θνξείο απηνχο, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 
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εδαθηθήο αλάπηπμεο, κε θαηεχζπλζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε κειινληηθή αλάιεςε επζχλεο, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ επηηπρία ηεο 

νινθιεξσκέλεο εδαθηθήο ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα πινπνηεζεί ζε ηνπηθφ θαη 

δηαηνκεαθφ επίπεδν· επαλαιακβάλεη φηη ε  ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ νηθείνπ 

δπλακηθνχ αλάπηπμεο πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί, ζχκθσλα κε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά· 

37. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα επηιέμνπλ κηα πνιπηακεηαθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο 

ΟΥΔ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ ηακείσλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν έδαθνο θαη λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο κε πεξηζζφηεξν 

νινθιεξσκέλν ηξφπν· ππνγξακκίδεη φηη απαηηείηαη ζηνρεπκέλε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπγθέληξσζε πφξσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο· 

38. ππνγξακκίδεη φηη ε θαζπζηεξεκέλε απφθαζε πνπ ειήθζε ζε εζληθφ επίπεδν ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ ΟΥΔ ππήξμε έλα κεγάιν εκπφδην γηα ηνλ θαηάιιειν θαζνξηζκφ 

ηεο εδαθηθήο ζηξαηεγηθήο, ηε δεκηνπξγία δνκήο ζπληνληζκνχ, ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εζληθήο λνκηθήο βάζεο γηα ηελ ΟΥΔ· 

39. επηθξνηεί ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα 

εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή θαη ηα αζηηθά ζέκαηα (TCUM), φζνλ αθνξά 

ηελ θαηάξηηζε ζελαξίσλ γηα ηελ ΟΥΔ· ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε ελ ιφγσ 

θαζνδήγεζε πξέπεη λα παξέρεηαη λσξίηεξα θαηά ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ· 

ζεσξεί αλαγθαίν λα επηθαηξνπνηεζεί ε θαζνδήγεζε βάζεη πξαγκαηηθψλ παξαδεηγκάησλ 

θαη δηδαγκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΟΥΔ· 

40. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηελήξγεζε 

ην 2015 ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζηζηψληαο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ηε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ΣΠ θαη δεκηνπξγψληαο ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία, ζεζπίδνληαο 

πεξηζζφηεξν επέιηθηνπο θαλφλεο γηα ρψξεο/πεξηθέξεηεο πνπ ιακβάλνπλ πνιχ ιίγα 

θνλδχιηα, βειηηψλνληαο ηνπο κεραληζκνχο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ζηα θξάηε κέιε θαη 

παξέρνληαο πεξηζζφηεξε θαηάξηηζε ζηα πξφζσπα πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε 

θαη ηελ απνξξφθεζε θνλδπιίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθιεγκέλσλ πνιηηηθψλ· 

Σςζηάζειρ για ηο μέλλον 

41. είλαη ηεο άπνςεο φηη ε ΣΑΠΣΚ θαη ε ΟΥΔ πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ αθφκε πην 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κειινληηθή πνιηηηθή ζπλνρήο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη 

έθζεζε πνπ λα παξνπζηάδεη ηα πιενλεθηήκαηα, ηηο αδπλακίεο, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο 

απεηιέο (αλάιπζε SWOT) φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δχν απηψλ εξγαιείσλ, πξηλ 

απφ ηε λέα λνκνζεηηθή πξφηαζε, γηα πηζαλά ζελάξηα κεηά ην 2020 ζρεηηθά κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία· 

42. δεηεί ε πξναλαθεξζείζα έθζεζε λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ΣΑΠΣΚ θαη ηεο ΟΥΔ θαη ην θαηά πφζν ζα ήηαλ επθηαία κηα ππνρξεσηηθή 

πξνζέγγηζε ζηε λνκνζεζία γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο κεηά ην 2020 φζνλ αθνξά ηα 

εξγαιεία απηά, ψζηε λα πξνβιέπεηαη ε δηάζεζε θνλδπιίσλ γηα ηα ελ ιφγσ κέζα ζε 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα· πξνηείλεη λα αμηνινγεζεί ν ζρεδηαζκφο ζπγθεθξηκέλσλ 

θηλήηξσλ ηα νπνία ζα πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ΣΑΠΣΚ θαη ηεο ΟΥΔ απφ ηα 

θξάηε κέιε, καδί κε ελδερφκελνπο ηξφπνπογηα λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε ζπλνρή 

κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο ΣΑΠΣΚ θαη ηεο ΟΥΔ· ηνλίδεη φηη ε 

αλάιπζε απηή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζρεηηθή δέζκε δεηθηψλ πνπ ζα ζρεηίδνληαη 
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ηφζν κε πνηνηηθά φζν θαη κε πνζνηηθά ζηνηρεία· 

43. δεηεί ε πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, ζην πιαίζην ηεο ΟΥΔ, λα επηζεκνπνηεζεί 

ζηελ επφκελε ράξαμε πνιηηηθήο ζπλνρήο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

φζν θαη ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο· 

44. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξαθνινπζνχλ, κέζσ ηνπ 

ζπληνληζκνχ κε ηηο αξκφδηεο ηνπηθέο αξρέο, ηε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΟΥΔ, ηα 

νπνία είλαη πνζνηηθψο ζεκαληηθφηεξα απφ φ,ηη παιαηφηεξα ιφγσ ηεο ελνπνίεζήο ηνπο· 

ηνλίδεη φηη απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ δηαθζνξάο ζηα 

θξάηε κέιε· 

45. επαλαιακβάλεη φηη απαηηείηαη δηηηή πξνζέγγηζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή 

θαζνδήγεζεο, αθελφο γηα ηα θξάηε κέιε πνπ δηαζέηνπλ κφλν εζληθά επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη, αθεηέξνπ, γηα εθείλα πνπ δηαζέηνπλ θαη πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα· 

46. εκκέλεη ζηε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ησλ πεξηθεξεηψλ φζνλ αθνξά ηελ θαζνδήγεζε γηα ηα κέζα απηά· ζπληζηά ε 

θαζνδήγεζε λα αλαπηπρζεί ηαπηφρξνλα κε ηελ πξφηαζε γηα ζέζπηζε λέαο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2020, κε κεηέπεηηα 

επηθαηξνπνηήζεηο· επηζεκαίλεη φηη θάηη ηέηνην ζα θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ έγθαηξε 

εθαξκνγή ησλ εγγξάθσλ θαζνδήγεζεο, ζα απμήζεη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ φισλ ησλ 

κεξψλ θαη ζα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δηαηάμεσλ· 

° 

°  ° 

47. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, θαζψο θαη ζηα πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά θνηλνβνχιηα. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ιζηοπικό 
 

Ζ εδαθηθή ζπλνρή αλαγλσξίζηεθε σο ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο ΔΔ θαη θαηνρπξψζεθε ζηε 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. ην πιαίζην απηφ, ε λέα ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα ηελ 

πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020 απνδίδεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε ρξήζε 

νινθιεξσκέλσλ θαη ηνπνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο. ηνπο λένπο θαλνληζκνχο ηνπ ΔΣΠΑ νξίδεηαη ρσξηζηφο 

πξνυπνινγηζκφο, πνπ αλέξρεηαη ζην 5% ησλ δαπαλψλ, γηα ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε. 

 

ην πιαίζην ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ, έρνπλ ζεζπηζηεί δχν 

λέα κέζα γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 2014-2020 πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο: ε Σνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

(ΣΑΠΣΚ) θαη ε Οινθιεξσκέλε ρσξηθή επέλδπζε (ΟΥΔ).  

 

Ζ ΣΑΠΣΚ (άξζξα 32-35 ηνπ θαλνληζκνχ πεξί θνηλψλ δηαηάμεσλ (ΚΚΓ)) απνηειεί έλα λέν 

εξγαιείν γηα ρξήζε ζε ππνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Βαζίδεηαη αθελφο ζηελ εκπεηξία πνπ έρεη 

πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER θαη αθεηέξνπ ζε κηα πξνζέγγηζε απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ: απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, 

ηφζν ησλ δεκφζησλ φζν θαη ησλ ηδησηηθψλ. 

 

Ζ ΟΥΔ (άξζξν 36 ηνπ ΚΚΓ) ζα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ εδαθηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, δεδνκέλνπ φηη επηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ δηάθνξνπο 

άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. Οη ΟΥΔ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο, 

κπνξεί φκσο λα ζηνρεχνπλ θαη ζε άιια είδε εδαθψλ.  

 

Σα θξάηε κέιε φθεηιαλ λα επηζεκάλνπλ ζηηο νηθείεο ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζρέζεο ηνχο 

ηξφπνπο ρξήζεο ηεο ΟΥΔ θαη ηεο ΣΑΠΣΚ απφ ηα θξάηε κέιε, θαζψο θαη ηνπο ηχπνπο 

εδαθψλ θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ νη ελ ιφγσ κεραληζκνί.  
 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή πφξσλ ζηηο ΟΥΔ θαη ζηε ΣΑΠΣΚ, εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ην 5% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο (πεξίπνπ 16 δηζεθαηνκκχξηα επξψ) ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα ελ ιφγσ εξγαιεία. Δίθνζη θξάηε κέιε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ΟΥΔ (13,6 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ)· 17 θξάηε κέιε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ΟΥΔ γηα ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο (7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 7 

ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ην ΔΣΠΑ. Όζνλ αθνξά ηελ ΣΑΠΣΚ, ζπλνιηθά 18 θξάηε κέιε 

έρνπλ εθθξάζεη ηελ πξφζεζή ηνπο λα ηελ εθαξκφζνπλ. Ζ εθαξκνγή βαζίδεηαη θπξίσο ζην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ζην πθηζηάκελν 

πξφγξακκα LEADER, φπσο νξίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θαλνληζκφ
1
.  

 

Πποκλήζειρ 
 

                                                 
1
  Σνπιάρηζηνλ ην 5 %, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξναηίαο ην 2,5 % ηεο ζπλνιηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΔΓΣΑΑ ζην 

πξφγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο πξννξίδεηαη γηα ην LEADER (άξζξν 59 παξάγξαθνο 5 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1305/2013). 
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Δίλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ ε ΟΥΔ θαη ε ΣΑΠΣΚ γηα ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ 

2014-2020, φκσο ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, νη εξεπλεηέο, νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη νη 

ηνπηθνί θνξείο έρνπλ ήδε επηζεκάλεη νξηζκέλεο πξνθιήζεηο. Οη ελ ιφγσ πξνθιήζεηο 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο
1
: 

Πξνθιήζεηο γηα ηελ ΣΑΠΣΚ: 

 πνιχ πεξίπινθε έλλνηα· 

 πνιιέο πξαθηηθέο πξνθιήζεηο (ζπλδεφκελεο θπξίσο κε ηηο επηηφπηεο ηθαλφηεηεο ησλ 

θνξέσλ)· 

 αληίζηαζε φζνλ αθνξά ηελ εγθαηάιεηςε πξνζεγγίζεσλ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη 

ηελ παξνρή «εμνπζίαο» ζε ηνπηθέο νκάδεο· 

 νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη πεξηθέξεηεο δελ ηε ζεσξνχλ αλαγθαία, δηφηη αμηνπνηείηαη 

ήδε ε δηαβνχιεπζε κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη δελ ππάξρεη πξνζηηζέκελε αμία· 

 φηαλ ε ΣΑΠΣΚ ιακβάλεη ζηήξημε απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ, νη ηνπηθέο αξρέο θαη νη 

ηνπηθνί θνξείο ηελ αληηκεησπίδνπλ σο δηνηθεηηθφ θφξην· 

 ηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην πξφγξακκα LEADER δηαζέηνπλ 

ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ ΣΑΠΣΚ ζε ζχγθξηζε κε ηα ινηπά θξάηε κέιε· 

 πηνζέηεζε ηεο ΣΑΠΣΚ, δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε, νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο, εδαθηθή 

εζηίαζε.  

 

Πξνθιήζεηο γηα ηελ ΟΥΔ: 

 εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πιαίζηα δηαθπβέξλεζεο, ηηο δηνηθεηηθέο θαη ζεζκηθέο 

ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη ππνρξεψζεηο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο· 

 νη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε αλαηίζεληαη ζε ηνπηθνχο θνξείο πνπ ζπρλά 

δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλε εκπεηξνγλσκνζχλε ή πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ· 

 λέν εξγαιείν, θαη εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη εκπεηξνγλσκνζχλε ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε θαζπζηεξήζεηο (δπζθνιίεο πινπνίεζεο)· 

 πεξηνξηζκέλε παξνρή θαζνδήγεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δεδνκέλνπ φκσο 

φηη ε ΟΥΔ είλαη έλα πνιχ επέιηθην εξγαιείν, δελ είλαη δπλαηή ε αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε φισλ ησλ δπλαηψλ ξπζκίζεσλ (ππάξρεη κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ γηα 

ηελ εδαθηθή ζπλνρή θαη ηα αζηηθά ζέκαηα (TCUM))·  

 αιιειεπηθάιπςε δηνηθεηηθψλ δνκψλ, έιιεηςε επειημίαο, δεζκεπκέλε ρξεκαηνδφηεζε 

θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν πξνγξακκαηηζκνχ θαη έιιεηςε επζπγξάκκηζεο κε άιιεο 

ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο. Όηαλ ε δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε είλαη πνιχ κηθξή, ε 

πινπνίεζε θαζίζηαηαη ππεξβνιηθά πεξίπινθε.  

 

Πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ ΣΑΠΣΚ φζν θαη ηελ ΟΥΔ: 

 πεξίπινθνη θαλνληζκνί θαη έλλνηεο θαη αχμεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ (ε θιίκαθα 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο πνπ απαηηείηαη ελδέρεηαη λα έρεη απνηξέςεη νξηζκέλεο ρψξεο 

απφ ηε ρξήζε ηεο ΟΥΔ (φπσο ηελ Ηξιαλδία) ή ησλ πνιπηακεηαθψλ ΣΑΠΣΚ (φπσο ην 

Λνπμεκβνχξγν))· 

                                                 
1
 Δλεκεξσηηθφ έγγξαθν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε ηίηιν «Tools to support the territorial and urban 

dimension in cohesion policy: Integrated territorial investment (ITI) and Community-led Local Development 

(CLLD)» (Δξγαιεία γηα ηε ζηήξημε ηεο εδαθηθήο θαη αζηηθήο δηάζηαζεο ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο: 

Οινθιεξσκέλε ρσξηθή επέλδπζε (ΟΥΔ) θαη ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 

(ΣΑΠΣΚ)). 
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 ππάξρνπλ αξθεηέο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο ηεο ΣΑΠΣΚ, φκσο ε πινπνίεζή ηνπο φζνλ 

αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο απαηηεί ρξφλν θαη νηθνλνκηθή δέζκεπζε· 

 ηα θξάηε κέιε θνβνχληαη ηελ χπαξμε ηνπηθήο επηξξνήο ζηελ εδαθηθή αλάπηπμε· 

 θαηαλνκή πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ ΟΥΔ θαη ηελ ΣΑΠΣΚ· 

 ε ελζσκάησζε πνιιαπιψλ ηακείσλ ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή· 

 νη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δχν απνηεινχλ αληηθείκελν αξθεηψλ ζπδεηήζεσλ κεηαμχ 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. 

 

Βαζικέρ ζςζηάζειρ 

 

Ζ εηζεγήηξηα πηζηεχεη φηη ε πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. 

Χζηφζν, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε παξαηεξείηαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο ΣΑΠΣΚ θαη ηεο 

ΟΥΔ. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ δήηεκα ην νπνίν πξέπεη λα επηιπζεί, δηφηη κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζνβαξφ εκπφδην ζηελ πινπνίεζε ηεο εδαθηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

Δπηπιένλ, δπζηπρψο νη ηνπηθνί θνξείο ζπρλά δελ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζνπλ 

θαη λα πινπνηνχλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ην έδαθφο ηνπο. Υξεηάδνληαη ζηήξημε 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ελσζηαθφ επίπεδν νχησο ψζηε ηα ελ ιφγσ εξγαιεία λα απνθέξνπλ 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Απηφ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ γηα ηηο κηθξφηεξεο θνηλφηεηεο θαη 

ηηο κεηνλεθηνχζεο πεξηνρέο, φπσο νη λεζησηηθέο, νη νξεηλέο θαη νη αγξνηηθέο. Απαηηνχληαη 

ζηνρνζεηεκέλεο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ηα ελ ιφγσ εξγαιεία πην θνληά ζηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο θαη λα αλαπηπρζνχλ νη ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

επηηπρψο ζε ζηξαηεγηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζην έδαθφο ηνπο. ηνηρείν θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο ζα απνηειέζεη ε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ πφξσλ θαη 

πιαηθνξκψλ. 

 

ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ δεκφζηεο πνιηηηθέο ζπρλά αγλννχληαη νη λένη. Δίλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο ε ζπκπεξίιεςε ησλ λέσλ ζηα εξγαιεία εδαθηθήο αλάπηπμεο, ηδίσο ζηε ΣΑΠΣΚ. 

Δίλαη εληππσζηαθφο ν αξηζκφο ησλ 14 εθαηνκκπξίσλ λέσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο 

εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο (ΔΔΑΚ), ελψ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ηα πνζνζηά 

αλεξγίαο ησλ λέσλ έρνπλ μεπεξάζεη ην 50%. Ζ ΣΑΠΣΚ κε έκθαζε ζηνπο λένπο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ζπλδεηηθφ παξάγνληα κεηαμχ ησλ γελεψλ κηαο θνηλφηεηαο θαη λα αλνίμεη λένπο 

δξφκνπο πξνο ηελ απαζρφιεζε. 

 

Ζ εηζεγήηξηα ζεσξεί φηη νη πνιπηακεηαθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λένη θαλνληζκνί ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ψζηε λα επηηεπρζεί κηα πξαγκαηηθά 

νινθιεξσκέλε/νιηζηηθή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηηο παξεκβάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. Δπί 

ηνπ παξφληνο, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο 

ησλ ΔΓΔΣ. Δπηπιένλ, δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηεο θαη ζπρλά πεξηηηέο απαηηήζεηο θαη εκπφδηα 

ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (νη επνλνκαδφκελεο πξαθηηθέο «θαλνληζηηθνχ 

ππεξζεκαηηζκνχ»), νη νπνίεο απμάλνπλ πεξαηηέξσ ηελ πνιππινθφηεηα θαη απνηξέπνπλ ηε 

ρξήζε εξγαιείσλ φπσο ε ΣΑΠΣΚ θαη ε ΟΥΔ. Απαηηείηαη ζεκαληηθή απινχζηεπζε 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί απηφο ν κεγάινο δηνηθεηηθφο θφξηνο θαη ε πεξηπινθφηεηα. ε απηφ 

ην πιαίζην, εθθξάδνληαη κεγάιεο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηε λενζχζηαηε νκάδα 

αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απινχζηεπζεο 

γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ, ε νπνία 
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έρεη ζπζηαζεί απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

Ζ εηζεγήηξηα ζα ήζειε εξγαιεία φπσο ε ΟΥΔ θαη ε ΣΑΠΣΚ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο κειινληηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, κε κεγαιχηεξε 

θαη πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλε εζηίαζε ζηελ πξνζέγγηζε απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Ζ Δπηηξνπή 

ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαιείσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

2014-2020, λα αλαπηχμεη ζελάξηα θαη λα δηαηππψζεη ζπζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 

2020. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ζρεηηθά κε ηα λέα εξγαιεία εδαθηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο 2014-

2020: Οινθιεξσκέλε ρσξηθή επέλδπζε (ΟΥΔ) θαη Σνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ησλ 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (ΣΑΠΣΚ) 

(2015/2224(INI)) 

πληάθηξηα γλσκνδφηεζεο: Michaela Šojdrová 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο 

ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ Eurostat, ην 2014 ππήξραλ 61 επξσπατθέο 

πεξηθέξεηεο ζε 8 ρψξεο ηεο ΔΔ κε πνζνζηά αλεξγίαο πνπ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 14 % θαη 

34,8 %, θαη 63 πεξηθέξεηεο ζε επηά ρψξεο ηεο ΔΔ κε πνζνζηά αλεξγίαο πνπ θπκαίλνληαλ 

κεηαμχ 2,5 % θαη 4,9 %· ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε φηη ππάξρνπλ 7 ρψξεο κε πνζνζηφ 

αλεξγίαο πνπ ππεξβαίλεη ην 30 %· 

1. ηνλίδεη ην δπλακηθφ πνπ έρεη ε πνιηηηθή ζπλνρήο γηα ηε βειηίσζε ησλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο, ηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο θαη ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο κείσζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο· επηζεκαίλεη ελ 

πξνθεηκέλσ ηε ζεκαζία ηεο νινθιεξσκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηδίσο ηνπ ζπλδπαζκνχ 

ΔΚΣ θαη ΔΣΠΑ· 

2. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ηνκέσλ φπσο ε πξάζηλε θαη ε θνηλσληθή 

νηθνλνκία, νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ πξνζηηζέκελε αμία φζνλ αθνξά ηε βηψζηκε 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο απαζρνιεζηκφηεηα· 

3. ππνγξακκίδεη φηη νη πξσηνβνπιίεο ΣΑΠΣΚ θαη ΟΥΔ ζα είλαη επηηπρείο κφλνλ εάλ 

θαηνξζψζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο θνηλσληθέο θαη εξγαζηαθέο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελδηαθεξφκελεο πεξηθέξεηεο θαη θνηλφηεηεο· 

4. επηζεκαίλεη ην δπλακηθφ πνπ έρεη ε πξνζέγγηζε ηεο ΣΑΠΣΚ απφ ηε βάζε πξνο ηα επάλσ, 
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φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ζηξαηεγηθψλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ· πηζηεχεη φηη ε 

ΟΥΔ θαη ε ΣΑΠΣΚ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο 

θαη πξνθιήζεηο κε πην εζηηαζκέλν θαη θαηάιιειν ηξφπν, επηκέλεη ζηελ αλάγθε γηα 

επξχηεξε ελζσκάησζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ ζε απηφλ ηνλ κεραληζκφ θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα επηδηψμεη ελεξγά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο· επηζεκαίλεη φηη νη 

ΟΥΔ απνηεινχλ απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νινθιεξσκέλσλ 

ζρεδίσλ αζηηθήο αλάπιαζεο θαη αλάπηπμεο· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα εθαξκφζεη ηνπο 

θαλνληζκνχο πνπ θαιχπηνπλ ηε ζπλνιηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΣΑΠΣΚ θαη ησλ ΟΥΔ απφ 

ηα ΔΓΔΣ, νχησο ψζηε λα εληζρπζνχλ νη ζπλέξγεηεο  

5. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ε ΣΑΠΣΚ 

αληηκεησπίδεηαη κεξηθέο θνξέο σο κηα θαζαξά ηππηθή δηαδηθαζία αληί σο κηα γλήζηα 

πξνζέγγηζε απφ ηε βάζε πξνο ηα επάλσ· επηκέλεη, ελ πξνθεηκέλσ, φηη νη ηνπηθνί 

παξάγνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξαγκαηηθέο εμνπζίεο ιήςεο απνθάζεσλ· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη ηερληθή βνήζεηα ζηα θξάηε κέιε θαη ζηηο ηνπηθέο αξρέο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο ηνπηθνχο 

παξάγνληεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

ηνπηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζηε ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα· επηζεκαίλεη φηη ε 

ΣΑΠΣΚ θαη ε ΟΥΔ ζα επηηχρνπλ κφλν κε ηε δέζκεπζε θαη ηελ νηθεηνπνίεζε εθ κέξνπο 

φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ·θαη ζεσξεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ κπνξεί επίζεο λα εληζρχζεη ηελ 

νινθιεξσκέλε θαη ηνπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ηδίσο φηαλ παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε 

εθαξκνγή ηεο ΟΥΔ θαη ηεο ΣΑΠΣΚ· θαιεί ηε Δπηηξνπή λα αλαζέζεη ζε θάπνηα απφ ηηο 

πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ηεο ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ΣΑΠΣΚ θαη ηεο ΟΥΔ, κε ζηφρν λα 

εμαζθαιηζηνχλ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη εθαξκνγή· 

7. ζεσξεί φηη ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα 

κέζα ζε έξγα, νχησο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ πνηνηηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη 

θνηλσληθέο επελδχζεηο, ηδίσο ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο ππνπεξηθέξεηεο φπνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν απαξαίηεηεο· θαιεί, γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη εηδηθφ 

επελδπηηθφ ζρέδην, ζχκθσλα κε ηε δέζκε κέηξσλ γηα ηηο θνηλσληθέο επελδχζεηο, νχησο 

ψζηε νη πεξηθέξεηεο θαη νη ππνπεξηθέξεηεο κε ηα πςειφηεξα επίπεδα αλεξγίαο λα 

αμηνπνηήζνπλ ηα ελ ιφγσ κέζα κε ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν· 

8. αλαγλσξίδεη φηη ηφζν ε ΣΑΠΣΚ φζν θαη ε ΟΥΔ είλαη ηδηαίηεξα αλαγθαίεο ζηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο, ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ 

ζηήξημε θαη βνήζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπο δεηεί λα δψζνπλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά θαη κφληκα θπζηθά θαη 

δεκνγξαθηθά κεηνλεθηήκαηα, βειηηψλνληαο ηελ εδαθηθή ηνπο ζπλνρή, κε ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία ηειηθά ζα επηηξέςεη ηελ 

παξακνλή ηνπ πιεζπζκνχ·ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο· 

9 εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ απνπζία κηαο πην αλαγλσξίζηκεο νλνκαηνδνζίαο γηα ηελ 

ΣΑΠΣΚ θαη ηελ ΟΥΔ θαη γηα ηελ πηζαλή έιιεηςε πείξαο ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ φζνλ 

αθνξά απηά ηα κέζα· πξνηξέπεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα θάλνπλ ηα δχν απηά 

κέζα φζν πην νξαηά θαη θαηαλνεηά κπνξνχλ γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο, απνθεχγνληαο 
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παξάιιεια θάζε πξφζζεην πεξηηηφ γξαθεηνθξαηηθφ θφξην θαη θαηαβάιινληαο πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ· ηνλίδεη φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία 

θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο ζπλέξγεηεο εάλ ζην πιαίζην ησλ ΣΑΠΣΚ θαη ησλ ΟΥΔ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην ΔΣΠΑ, αιιά θαη άιια ηακεία, φπσο νξίδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 

θαλνληζκνχο· ζεσξεί φηη, ζην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ελέξγεηεο γηα ηε 

δηάδνζε ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα θαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ ζεκείσλ επαθήο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηελ θαηάιιειε 

ηερληθή ππνζηήξημε φζσλ επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα ελ ιφγσ θνλδχιηα· ηνλίδεη, 

επηπιένλ, ηε ζεκαζία ηεο πξνζεθηηθήο θαη δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο απηψλ ησλ πφξσλ· 

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα νξγαλψζεη ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία ζα ηχρνπλ ηεο 

αλάινγεο πξνβνιήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα 

γηα ηηο επθαηξίεο απηέο· δεηεί ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ελεκέξσζεο, φπσο 

ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ θαηαιφγσλ παξαιεπηψλ θαη εθαξκνγέο γηα έμππλα 

ηειέθσλα· 

11. ππελζπκίδεη φηη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΔΚΣ πξνβιέπεηαη κηα εηδηθή επελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα γηα «ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ» βάζεη ηνπ ζεκαηηθνχ ζηφρνπ αξηζ. 9, θαη ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηελ ελ ιφγσ πξνηεξαηφηεηα ζηα επηρεηξεζηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα· ηνλίδεη 

φηη ην ηακείν κπνξεί λα παξάζρεη νπζηαζηηθή ζηήξημε ζηα ηνπηθά ζχκθσλα 

απαζρφιεζεο, ζηηο ζηξαηεγηθέο αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ αλάπηπμε ζεζκηθψλ 

ηθαλνηήησλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαη δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη 

πξφζζεηε βνήζεηα ζηα θξάηε κέιε γα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη λα παξάζρεη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεδίν ηεο ελ ιφγσ εθαξκνγήο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ 

(ΠΓΠ) γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ έρνπλ ήδε επηζεκαλζεί θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέζσλ θαη λα εμεπξεζνχλ βηψζηκεο ιχζεηο. 

12. ηνλίδεη ζηελ Δπηηξνπή φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηή πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», πξέπεη λα δνζεί 

κεγαιχηεξε πξνζνρή, ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

ΠΓΠ, ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ζηελ ηνπηθή θαηάζηαζε θαη ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο. 
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