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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 

τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση αποσκοπεί στην αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της και στη 

μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη 

μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών· 

2. υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή ζώνη του ευρώ αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή στο 

σύνολό της Ευρώπη, και ότι το ενιαίο νόμισμα, όπως και η πολιτική συνοχής, εκπληρώνει 

μακροπρόθεσμους στόχους καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία ανάπτυξης και 

απασχόλησης και στην επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας, αυξημένης ασφάλειας και 

καλύτερων ευκαιριών· τονίζει, ωστόσο, ότι η η ζώνη του ευρώ δεν μπορεί να εξελιχθεί 

και να φτάσει στο σημαντικό επίπεδο ανάπτυξης που απαιτείται για τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας και την πρόοδο, χωρίς κοινές προσπάθειες για την εφαρμογή ενός 

σωστού μείγματος οικονομικών πολιτικών, αποτελούμενου από επενδύσεις, διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση σε όλα τα κράτη μέλη, τόσο εντός όσο και 

εκτός της ζώνης του ευρώ· επισημαίνει ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν οικονομικές 

πολιτικές μεμονωμένα για κάθε κράτος μέλος βάσει των ιδιαιτεροτήτων του, όπως 

συμβαίνει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να αποφευχθεί η προσέγγιση ενιαίου 

τύπου και να αποτραπεί ο γεωγραφικός ή άλλου είδους διαχωρισμός, όπως ο διαχωρισμός 

μεταξύ της ζώνης του ευρώ και των κρατών μελών που δεν ανήκουν σε αυτήν· λαμβάνει, 

εν προκειμένω, υπό σημείωση τη μελέτη σχετικά με τις εξωτερικότητες των επενδύσεων 

στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει απόδοση 

των επενδύσεων στα κράτη μέλη που είναι καθαροί συνεισφέροντες ως συνέπεια των 

επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δικαιούχα κράτη μέλη στο πλαίσιο των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων1· 

3. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι διαφορές και οι αποκλίσεις εντός της ζώνης του ευρώ, ιδίως 

όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας, συνιστούν απειλή για την 

οικονομική και νομισματική ένωση και την ΕΕ γενικότερα, που πρέπει να αποφευχθεί 

όσο το δυνατόν περισσότερο· υπενθυμίζει, για το λόγο αυτό, ότι η παρακολούθηση των 

περιφερειακών ανισοτήτων και της εξέλιξής τους είναι, αναμφιβόλως, θεμελιώδους 

σημασίας κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς οι 

προκλήσεις στη ζώνη του ευρώ, και δη η βελτίωση της διακυβέρνησης, η αύξηση της 

δημοσιονομικής σύγκλισης και η εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού με τα μέτρα της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), είναι πιθανό να δημιουργήσουν ένα 

ευνοϊκότερο περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή· 

4. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ εμφανίζει 

τάσεις στασιμότητας· ζητεί, επιπλέον, ευρύτερη εφαρμογή των κοινωνικοοικονομικών 

κριτηρίων αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του δείκτη κοινωνικής 

                                                 
1 Έκθεση με τίτλο «Με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 ωφελούνται από την πολιτική συνοχής στο 

V4;», συντάχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης που ανατέθηκε από το πολωνικό Υπουργείο Οικονομικής 

Ανάπτυξης σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση και πρόβλεψη των οφελών για τις χώρες της ΕΕ-15, ως 

αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής για τη συνοχή στις χώρες V4. 
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προόδου, ως απαραίτητο συμπλήρωμα του ΑΕγχΠ· σημειώνει τις παραμέτρους του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και επισημαίνει τη χρήση συγκεντρωτικών 

δεδομένων, τα οποία ενδέχεται να μην επιτρέπουν την σε βάθος κατανόηση των 

οικονομικών και κοινωνικών αντιθέσεων και διαφορών μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ 

περιφερειών, οι οποίες με τη σειρά τους θα απαιτούσαν περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει το γεγονός ότι η μερίδα του 

πληθυσμού της ΕΕ που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας είναι εξαιρετικά μεγάλη· ζητεί, 

συνεπώς, να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εξάλειψη της φτώχειας, 

με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· επισημαίνει ότι 

απαιτείται ένα ισορροπημένο μείγμα μέτρων δεσμευτικής ισχύος και αλληλεγγύης 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι οικονομικές, νομισματικές και άλλες πολιτικές της ΕΕ· 

υπογραμμίζει ότι ένας σημαντικός αριθμός ανά χώρα συστάσεων δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί πλήρως χωρίς τον ενεργό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών· καλεί, 

ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μια διαδικασία για την 

κατάλληλη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή αντιπροσωπεύει 

454 δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2014-2020· τονίζει, 

ωστόσο, ότι η πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο αλλά μια 

μακροπρόθεσμη διαρθρωτική πολιτική που αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών στον 

τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και στην προώθηση των επενδύσεων, της 

απασχόλησης της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και μεγέθυνσης, και ότι 

πρόκειται για την πλέον σημαντική και ολοκληρωμένη πολιτική για την ενίσχυση της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να γίνεται 

καμία διάκριση μεταξύ αυτών που βρίσκονται εντός και εκείνων που βρίσκονται εκτός 

της ζώνης του ευρώ· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι 50 φορές 

μικρότερος από τις συνολικές κρατικές δαπάνες της ΕΕ των 28 και ανέρχεται περίπου στο 

1 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 28· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν 

συνέργειες μεταξύ των προϋπολογισμών της ΕΕ και των κρατών μελών, των πολιτικών 

προτεραιοτήτων και των δράσεων και έργων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των 

στόχων της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα διατηρείται ισορροπημένη η οικονομική και 

κοινωνική διάσταση του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις 

συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ αποτελούν σημαντικό μηχανισμό για τη 

διαμόρφωση συνεργειών· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ενότητα του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· επικροτεί τα μέτρα που θεσπίστηκαν κατά την τρέχουσα 

περίοδο προγραμματισμού για την καλύτερη ευθυγράμμιση της πολιτικής για τη συνοχή 

με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη· 

6. τονίζει αφενός τη στενή σχέση μεταξύ των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή και της 

οικονομικής πολιτικής, και αφετέρου ότι ένα σημαντικό μερίδιο του προϋπολογισμού της 

ΕΕ προορίζεται για τις προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πρωτίστως στο πλαίσιο του υποτομέα 1α του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και των ΕΔΕΤ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, 

λαμβανομένων υπόψη των στόχων, της δομής και της θεμελιώδους σημασίας της 

πολιτικής για τη συνοχή για τις περιφέρειες της ΕΕ, είναι δύσκολο να συνδέεται η 

χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή με τις μακροοικονομικές επιδόσεις των 

κεντρικών κυβερνήσεων· πιστεύει ότι, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής για 

τη συνοχή αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης 
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σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει, σε στενή συνεργασία με τις 

κυβερνήσεις των κρατών μελών, εάν και πώς μπορεί να αποκλείσει την περιφερειακή και 

τοπική συγχρηματοδότηση από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης· 

7. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την 

ενίσχυση τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της αλληλεγγύης σε όλες τις περιοχές της 

ΕΕ, δεδομένου ότι στηρίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των τοπικών και των 

ειδικών προκλήσεων με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο, σύμφωνα με τους 

κοινούς στόχους πολιτικής της Ένωσης, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην 

αποτροπή διακυμάνσεων και  συμβάλλοντας στη δημιουργία κλίματος σταθερότητας, ότι, 

ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σημασίας να συνεχιστεί για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ 

και μετά το 2020, διατηρώντας τον προϋπολογισμό της ανέπαφο, με σκοπό να 

καταπολεμηθούν οι ανισότητες μεταξύ και εντός των περιφερειών που έχουν αυξηθεί 

λόγω της κρίσης, και ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες και 

στόχους για περαιτέρω σύγκλιση στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, ώστε να 

διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· πιστεύει, ειδικότερα, ότι οι 

επενδύσεις σε υλικές και ψηφιακές υποδομές συμβάλλουν στη τόνωση της ανάπτυξης και 

στην εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών· ζητεί 

συγκεκριμένα να παραταθεί για το λόγο αυτό η λειτουργία του Ταμείου Συνοχής μετά το 

2020· θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην εύρεση 

λύσης για την αξιοποίηση των μη αξιοποιημένων δυνατοτήτων των περιφερειών· 

υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί μελλοντικά η μακροπρόθεσμη και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθείται έναντι της πολιτικής για τη συνοχή· 

8. υπενθυμίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της· 

τονίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί μοναδικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ 

θα παρουσιάζει αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο, συνδυάζοντας τους βασικούς στόχους 

της ΕΕ με τις εδαφικές ανάγκες και  πραγματικότητες, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης με 

τοπική διάσταση· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τα απτά 

αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία αυτής της κοινής πολιτικής της ΕΕ που 

βασίζεται στην αλληλεγγύη και από την οποία επωφελούνται όλα τα κράτη μέλη· τονίζει 

ότι οι τοπικοί φορείς είναι οι κύριοι υπεύθυνοι προκειμένου οι ενωσιακές επενδύσεις να 

είναι πιο ορατές· εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική συνοχής έχει σημαντικό οικονομικό 

και κοινωνικό αντίκτυπο, και ότι αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση· 

9. είναι πεπεισμένο ότι η αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της 

ένταξης, της ενσωμάτωσης και της καινοτομίας, όχι μόνο στις μεγάλες αστικές περιοχές, 

αλλά επίσης στις περιαστικές περιοχές, την αστική ενδοχώρα, τις αγροτικές περιοχές και 

σε όλες τις περιφέρειες με ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 174 της ΣΛΕΕ· τονίζει αφενός το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας το οποίο υφίσταται 

στις αστικές περιοχές και αφετέρου την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα ενωσιακά 

κεφάλαια· 

10. πιστεύει ότι η τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ποιοτικής απασχόλησης απαιτεί 

ενίσχυση της στήριξης για την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και για έργα έρευνας 
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και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως νέων πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή 

ταλαντούχων νέων και νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και την απλοποίηση της πρόσβασης 

στους αναγκαίους πόρους και των προϋποθέσεων για την απόκτησή τους· υπογραμμίζει 

ότι οι προϋποθέσεις για μια κοινωνία και οικονομία καινοτομίας, νεοφυών επιχειρήσεων 

και ερευνητικού προσανατολισμού συνδέονται αφενός με την υλοποίηση 

μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό και επιστημονικό σύστημα ώστε να συνδεθούν με τους 

επιχειρηματίες και τις ανάγκες τους, και αφετέρου με την υλοποίηση  μεταρρυθμίσεων 

στην αγορά εργασίας και στο φορολογικό και χρηματοοικονομικό σύστημα· αναγνωρίζει 

ότι είναι σημαντική η ανάπτυξη τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων και 

οικοσυστημάτων που φέρνουν σε επαφή επιχειρηματίες, επενδυτές, ειδικούς και 

συμβούλους, προκειμένου να συμβάλλουν στην επιτάχυνση καινοτόμων έργων· επικροτεί 

τη στήριξη προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών και των ΜΜΕ, 

ιδιαίτερα των γυναικών επιχειρηματιών, με προτεραιότητα την τόνωση της οικονομικής 

ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· 

11. τονίζει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας εξαρτάται πρωτίστως από το ύψος του 

κεφαλαίου που χρησιμοποιείται, από τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται και από την 

ταχύτητα της καινοτομίας· τονίζει το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

θεωρείται ότι διευκολύνουν τη μετάβαση σε περισσότερο παραγωγικές εταιρείες και 

βιομηχανίες· 

12. επισημαίνει ότι η σταθερά υψηλή ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών οδηγεί στη 

μετανάστευση από τις φτωχότερες προς τις πλουσιότερες χώρες, η οποία συχνά έχει ως 

αποτέλεσμα τη σοβαρή «διαρροή εγκεφάλων» όταν τα πιο ειδικευμένα άτομα 

εγκαταλείπουν τη χώρα τους για καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις κεντρικές 

περιφέρειες της ΕΕ· 

13. επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ δεν έχει επανέλθει ακόμη στα 

προ κρίσης επίπεδα· εκφράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές επιπτώσεις των υψηλών 

επιπέδων ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη, ιδιαίτερα στην περίπτωση των νέων και των 

ηλικιωμένων· πιστεύει, συνεπώς, ότι στόχος των ενωσιακών δράσεων στη ζώνη του ευρώ 

θα πρέπει να είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την τόνωση της 

απασχόλησης και την καταπολέμηση της εργασιακής ανασφάλειας· θεωρεί, στο πλαίσιο 

αυτό, ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία και η  ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νεολαία 

βοηθούν τα κράτη μέλη στο να ενσωματώσουν τους νέους στην αγορά εργασίας· ζητεί, 

ως εκ τούτου, να διατηρηθεί η εν λόγω πρωτοβουλία και να αυξηθεί σημαντικά ο 

προϋπολογισμός της κατά την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, 

καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο όχι μόνο για την προώθηση της οικονομικής 

μεγέθυνσης, αλλά και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής· 

14. αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο της αυξημένης συνέργειας μεταξύ του προϋπολογισμού της 

ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών, η ΕΕ χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις νέες, 

σημαντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ένταξη των μεταναστών και των 

προσφύγων που τελούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, μια ισχυρότερη κοινή 

αμυντική πολιτική, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η στέγαση και η καταπολέμηση των 

διακρίσεων, πολλές από τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν εν μέρει μέσω της 

πολιτικής για τη συνοχή, που ήδη αντιμετωπίζει ορισμένα από τα εν λόγω ζητήματα σε 

ορισμένο βαθμό· τονίζει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει επιτυχώς ήδη ένα 

τεράστιο φάσμα προκλήσεων σε σχέση με τους στόχους που καθορίζονται στις Συνθήκες 
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και επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει περαιτέρω 

προκλήσεις, οι χρηματοδοτικοί πόροι της πολιτικής για τη συνοχή θα πρέπει να 

αναπροσαρμοστούν αναλόγως προς τα άνω, ώστε να μη στερηθεί αυτή η πολιτική των 

μέσων για την επίτευξη των στόχων της· 

15. επισημαίνει ότι το Brexit θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

ζητεί, εν προκειμένω, να ενισχυθούν οι προσπάθειες επικοινωνίας ώστε να αναδειχθεί η 

προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της πολιτικής για τη συνοχή στην ενίσχυση της 

ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιφέρειες της ΕΕ και έτσι να 

καταστεί σαφές ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει το βασικό 

επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού· 

16. πιστεύει ότι οι διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης μπορούν να συντονιστούν μέσω της 

ενίσχυσης και της δημιουργίας νέων συνεργειών για την καλύτερη χρήση των χρημάτων 

στο πλαίσιο όλων των υφισταμένων μέσων, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο 

μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» το Erasmus+ και το Life+· επαναλαμβάνει ότι οι 

επιχορηγήσεις θα πρέπει να παραμείνουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συνοχής, με 

την επιφύλαξη των χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία έχουν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο σε ορισμένες περιπτώσεις· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και τα ΕΔΕΤ ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να 

αλληλοσυμπληρώνονται, όμως το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

υπονομεύει τη στρατηγική συνοχή, την εδαφική συγκέντρωση και τη μακροπρόθεσμη 

προοπτική της πολιτικής για τη συνοχή·  

17. είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει, διατηρώντας παράλληλα τη 

θεμελιώδη σημασία της, να καταστεί πιο ευέλικτη, πιο αποδοτική ως προς τη χρήση 

εργαλείων, να μειώσει τον κανονιστικό υπερθεματισμό, να προσανατολιστεί περισσότερο 

προς την επίτευξη αποτελεσμάτων, και να καταστεί απλούστερη και αποτελεσματικότερη, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν η αύξηση της αποτελεσματικότητας ως προς την 

αξιοποίηση του χρήματος και καλύτερα αποτελέσματα κατά την επικείμενη περίοδο μετά 

το 2020. θεωρεί ότι η  ορθή, διαφανής και υπεύθυνη χρήση των πόρων της ΕΕ 

ευθυγραμμίζεται γενικά με την αρχή που έχει σκοπό να φέρει τους πολίτες της ΕΕ πιο 

κοντά στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. 
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