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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση
(2014/2245(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση» της 23ης Ιουλίου 
2014 (εφεξής «η έκτη έκθεση συνοχής»),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
ειδικότερα τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 178,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ο κανονισμός περί 
κοινών διατάξεων»),1

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/20062,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον 
αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης 

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
4 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
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και λειτουργίας αυτών των ομίλων1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20203,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου4,

– έχοντας υπόψη την «Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 - Προς μια 
Ευρώπη έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, με ποικίλες περιφέρειες» όπως 
συμφωνήθηκε στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Χωροταξίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, η οποία διεξήχθη στις 19 Μαΐου 2011 στην πόλη Γκέντελε (Gödöllő) της 
Ουγγαρίας,

– έχοντας υπόψη την όγδοη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Η περιφερειακή και αστική διάσταση της 
κρίσης», της 26ης Ιουνίου 2013,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα «Ευφυής 
εξειδίκευση:«   »δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική 
συνοχής»5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ετοιμότητα 
των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας 
περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 7η και την 
8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη 
στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της 
περιόδου 2007-20137,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις 
καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-20208,

1 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.
2 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
4 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0002.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0015.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0132.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014) 0068.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο 
«Ένα πλαίσιο για τη νέα γενιά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων – οι ενωσιακές 
πλατφόρμες ιδίων κεφαλαίων και χρέους» (COM(2011) 0662),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο 
«Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014) 0903),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 με τίτλο 
«Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015) 0012),

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο 
«Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ειδική έκθεση αριθ. 2/2012),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκτη έκθεση για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και 
ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Συνοχής) στις 19 
Νοεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Δεκεμβρίου 
2014, σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – 'Έκτη έκθεση για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδιαμφισβήτητος ο καθοριστικός ρόλος που 
διαδραματίζει η ενωσιακή πολιτική συνοχής στη μείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων, την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των 
περιφερειών των κρατών μελών και την παροχή στήριξης στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει τη βασική 
επενδυτική πολιτική ενωσιακής κλίμακας στην πραγματική οικονομία και αποτελεί 
καθιερωμένο εργαλείο για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ, με 
προϋπολογισμό άνω των 350 δισ. EUR για την περίοδο έως το 2020· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε μερικά κράτη μέλη αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απτός και ορατός χαρακτήρας των αποτελεσμάτων της 
πολιτικής συνοχής έχει επιβεβαιωθεί από πολλές διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της έχουν εξελιχθεί με τον χρόνο και ότι η ίδια η 
πολιτική συνοχής έχει συνδεθεί στενότερα με τη συνολική πολιτική ατζέντα της ΕΕ· 

1 ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 9.
2 Γνωμοδότηση της 21ης Ιανουαρίου 2015 (EESC 4756/2014 - ECO/370) (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα).
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λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο αρχικός ρόλος που είχε η πολιτική συνοχής – η 
ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ – πρέπει να ενδυναμωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής δεν 
πρέπει να θεωρείται απλώς ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και άλλων αναπτυξιακών στρατηγικών της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της θεματικής συγκέντρωσης, οι πόροι που διατίθενται 
για την πολιτική συνοχής προορίζονται για έναν περιορισμένο αριθμό στρατηγικών 
στόχων με δυνατότητες ενίσχυσης της ανάπτυξης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά 
προγράμματα αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για την καθοδήγηση των επενδύσεων 
στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14, 16 και 29 του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων, με ένα χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και 
έγκρισή τους, σύμφωνα με το οποίο οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα έπρεπε να έχουν 
εγκριθεί έως το τέλος Αυγούστου 2014 και τα επιχειρησιακά προγράμματα έως το 
τέλος Ιανουαρίου 2015, το αργότερο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη σύνοδος υπουργών στο Γκέντελε (Gödöllő) της 
Ουγγαρίας το 2011 έχει ζητήσει από τις διαδοχικές προεδρίες του Συμβουλίου για τα 
έτη 2015 και 2016 να αξιολογήσουν και να εξετάσουν εάν η εδαφική ατζέντα της ΕΕ 
2020 θα πρέπει να επανεξετασθεί, λαμβάνοντας υπόψη το πώς λειτουργεί στην πράξη, 
και κατόπιν να προωθήσουν ενδεχομένως την όποια επανεξέταση·

Επιτεύγματα και προκλήσεις της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)

1. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις από την πολιτική συνοχής έχουν μετριάσει σημαντικά 
τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και έχουν 
παράσχει σταθερότητα σε περιφέρειες εξασφαλίζοντας τη ροή της χρηματοδότησης 
όταν οι σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις 
μειώθηκαν απότομα·

2. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελεί άμεση αντίδραση 
με ευέλικτα μέτρα για τη βελτίωση του κενού ρευστότητας για τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες, για παράδειγμα μειώνοντας την εθνική συγχρηματοδότηση και 
προβαίνοντας σε πρόσθετες προκαταβολικές πληρωμές, καθώς και ανακατευθύνοντας 
13 % της συνολικής χρηματοδότησης (45 δισ. EUR) προς στήριξη της οικονομικής 
δραστηριότητας και της απασχόλησης με άμεσα αποτελέσματα·

3. επικροτεί την πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής με σκοπό την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, βάσει ενός συνεκτικού στρατηγικού πλαισίου 
για τα έτη 2014-2020 με σαφείς στόχους και κίνητρα για όλα τα επιχειρησιακά 
προγράμματα· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εφαρμογής του νέου νομοθετικού 
πλαισίου για την πολιτική συνοχής·

4. τονίζει ότι ένα σταθερό δημοσιονομικό και οικονομικό – καθώς και ρυθμιστικό, 
διοικητικό και θεσμικό – περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την 
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αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής· υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν τόσο 
οι στόχοι της συνοχής όσο και της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η πολιτική πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις τομεακές πολιτικές και τα άλλα 
επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ·

Προβλήματα στην εφαρμογή και στις πληρωμές

5. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής 2014-2020, περιλαμβανομένων αφενός της καθυστέρησης στην 
έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπου μόλις κάτι περισσότερο από 100 
επιχειρησιακά προγράμματα έχουν εγκριθεί έως το τέλος 2014, και αφετέρου της 
συσσώρευσης πληρωμών σε εκκρεμότητα που ανέρχονται σε περίπου 25 δισ. EUR για 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· τονίζει ότι αυτές οι καθυστερήσεις 
υπονομεύουν την αξιοπιστία της πολιτικής συνοχής, την αποτελεσματικότητα και τη 
βιωσιμότητά της, συνιστώντας πρόκληση για την ικανότητα των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και να αξιοποιούν 
τους πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την 
περίοδο 2014-2020·

6. υπογραμμίζει ότι η ως άνω συσσώρευση πληρωμών σε εκκρεμότητα από κονδύλια του 
προϋπολογισμού της ΕΕ του τομέα 1β είναι στην πραγματικότητα ο σημαντικότερος 
άμεσος παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, 
τόσο την προηγούμενη όσο και, πιθανότατα, την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 
2014-2020· επαναλαμβάνει ότι ο αντίκτυπος αυτής της συσσώρευσης γίνεται έντονα 
αισθητός από τους αρμόδιους για την πολιτική συνοχής παράγοντες επιτόπου, μερικές 
φορές σε ακραίο βαθμό· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να καταρτίσει έναν χάρτη 
πορείας που να προβλέπει ειδικό χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων, βήμα προς βήμα 
δράσεων πολιτικής, με την υποστήριξη ειδικών δημοσιονομικών μέσων, και τούτο για 
να μειωθεί και στη συνέχεια να εξαλειφθεί η συσσώρευση πληρωμών· είναι πεπεισμένο 
ότι πρωταρχικός στόχος αυτών των δράσεων πρέπει να είναι η αισθητή μείωση αυτής 
της συσσώρευσης εντός του έτους 2015·

7. τονίζει ότι είναι επιτακτικό το να αρχίσει η εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων ευθύς μόλις αυτά εγκριθούν, για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα 
των επενδύσεων, να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επισπεύσουν την έγκρισή τους· 
ζητεί από την Επιτροπή – ενώ θα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ανάγκη 
συνέχισης της καταπολέμησης της απάτης– να αναλύσει όλους τους δυνατούς τρόπους 
εξορθολογισμού των εσωτερικών της διαδικασιών για να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν 
επίσης υπόψη τα επιχειρησιακά προγράμματα που υποβλήθηκαν εκ νέου μετά την 
προθεσμία της 24ης Νοεμβρίου 2014· γνωρίζει ότι εξετάζονται δύο σενάρια για την 
έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που αμφότερα συνεπάγονται περαιτέρω 
καθυστερήσεις όσον αφορά την έναρξη της εφαρμογής·

8. ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων, να παρουσιάσει στο 
Κοινοβούλιο τα μέτρα που εξετάζει για να διευκολύνει το ταχύτερο δυνατόν την 
εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων μαζί με το προβλεπόμενο 
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χρονοδιάγραμμα, καθώς και να εξηγήσει τον αντίκτυπο της καθυστέρησης πληρωμών 
στην έναρξη εφαρμογής των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων και να προτείνει 
λύσεις για να περιορισθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ζημία· ζητεί περαιτέρω από 
την Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων να 
αναλύσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας η 
καθυστερημένη εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020, και να διατυπώσει 
συστάσεις με βάση τα διδάγματα που έχουν αντληθεί μέχρι τούδε·

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο των έξυπνων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς 
επενδύσεων για την περίοδο 2014-2020

9. επαναλαμβάνει τον αρχικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην προώθηση 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης και τη μείωση των ανισοτήτων 
μεταξύ περιφερειών· υπογραμμίζει ότι από τη φύση της και τον αρχικό της σχεδιασμό, 
όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η πολιτική συνοχής προορίζεται να συμβάλλει στους 
στόχους της Ένωσης, ειδικότερα στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

10. χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και την εν 
δυνάμει μόχλευση από αυτό· συνιστά στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την 
Ανάκαμψη της Οικονομίας το 2008, ειδικότερα όσον αφορά τις έξυπνες επενδύσεις· 
ζητεί τον συντονισμό όλων των επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ –με έμφαση στην 
πολιτική συνοχής– για να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και να αποφεύγονται 
οι αλληλεπικαλύψεις· προτείνει η υλοποίηση αυτού του νέου επενδυτικού σχεδίου της 
ΕΕ να αξιοποιεί τις εμπειρίες των τριών κοινών πρωτοβουλιών JEREMIE, JESSICA 
και JASMINE, που επέφεραν αύξηση στην αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων από 1,2 δισ. EUR την περίοδο 2000-2006 σε 8,4 δισ. EUR την περίοδο 2007-
2012·

11. υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία της πολιτικής συνοχής προβλέπει την εκτεταμένη χρήση 
χρηματοδοτικών μέσων, με σκοπό να διπλασιασθεί η συνεισφορά τους σε περίπου 25-
30 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2014-2020, χάρις στην επέκταση του θεματικού 
τους πεδίου και την παροχή μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· 
υποστηρίζει ειδικότερα την επιμερισμένου κινδύνου πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ και 
καλεί την Επιτροπή να καταβάλει πάσα προσπάθεια για να καταστήσει τα 
χρηματοδοτικά μέσα εύχρηστα και δελεαστικά για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, 
εξασφαλίζοντας έτσι τον διπλασιασμό και την εδραίωση του ότι οι ενδιαφερόμενοι 
κύκλοι συμφερόντων ενστερνίζονται αυτόν τον στόχο·

12. προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θα 
πρέπει να υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική 
του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής· τονίζει ότι ο αναπροσανατολισμός 
των διαρθρωτικών ταμείων θα ήταν αντιπαραγωγικός και θα έθετε την 
αποτελεσματικότητά τους –και την ανάπτυξη των περιφερειών– σε κίνδυνο· 
επισημαίνει ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις προς τα κράτη μέλη που έχουν 
συμφωνηθεί βάσει του τομέα 1β του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 
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δεν μπορούν να τροποποιηθούν για να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες ανάγκες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· τονίζει ότι η αντικατάσταση των 
επιχορηγήσεων με δάνεια, ίδια κεφάλαια ή εγγυήσεις, ενώ έχει ορισμένα 
πλεονεκτήματα, πρέπει να εκτελεσθεί με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιφερειακές ανισότητες· επισημαίνει ότι οι περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη από τόνωση των επενδύσεων έχουν χαμηλές ικανότητες διοίκησης και 
απορρόφησης·

Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προσανατολισμός των επιδόσεων για την 
πολιτική συνοχής 2014-2020

13. τονίζει τη σπουδαιότητα όλων των μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του προσανατολισμού των 
αποτελεσμάτων από την πολιτική συνοχής·

14. επικροτεί τη θεματική συγκέντρωση που υποστηρίζει τις επενδύσεις για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· διατηρεί παράλληλα την απαίτηση για 
κάποια ευελιξία σε σχέση με τις περιφέρειες, ανάλογα με τις τοπικές και περιφερειακές 
ιδιαιτερότητες, ειδικά στο πλαίσιο της δεινής κρίσης· ζητεί μια ουσιαστικά 
ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση για τη στόχευση προγραμμάτων και έργων που 
ανταποκρίνονται στις επιτόπου ανάγκες·

15. σημειώνει τη σπουδαιότητα ενός σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος για τις 
επενδύσεις συνοχής και επικροτεί τη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

16. τονίζει εν προκειμένω την ευθύνη του Κοινοβουλίου για τον έλεγχο· ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να παράσχουν πλήρη, διαφανή και έγκαιρη πληροφόρηση 
σχετικά με τα κριτήρια και όλη τη διαδικασία που θα μπορούσε να επιφέρει αναστολή 
υποχρεώσεων ή πληρωμών του ΕΤΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 15 του 
κανονισμού περί κοινών διατάξεων·

17. επισημαίνει ότι η απλούστευση της διαχείρισης και των διαδικασιών θα επέτρεπε 
επίσης να μειωθούν τα ποσοστά σφαλμάτων στην εφαρμογή των προγραμμάτων 
συνοχής· υπογραμμίζει ότι αυτά τα σφάλματα οφείλονται σε σημαντικό βαθμό σε 
νομοθεσία εκτός του πεδίου της πολιτικής συνοχής, όπως είναι οι κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις· ανησυχεί για τα χαμηλά ποσοστά 
εκταμίευσης χρηματοδοτικών μέσων προς τους δικαιούχους, δεδομένου ιδίως του 
στόχου να αυξηθεί η χρήση αυτών των μέσων·

Απασχόληση, ΜΜΕ, νεολαία και εκπαίδευση

18. τονίζει ότι το ΕΤΣΕ θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ανατροπή των 
αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και ότι, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει 
να επιδιωχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία παρέχει ο πολυταμειακός 
προγραμματισμός, με αποτελεσματικότερο συντονισμό και μεγαλύτερη ευελιξία των 
ταμείων, που καθιστά δυνατή την καλύτερη εκμετάλλευση των συνεργιών ειδικότερα 
μεταξύ ΕΚΤ και ΕΤΠΑ· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ δεν μπορούν να παραγάγουν βέλτιστα αποτελέσματα εάν δεν υπάρχουν οι 
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σχετικές υποδομές και τα κατάλληλα όργανα· τονίζει ότι η ολοκληρωμένη και εδαφική 
προσέγγιση είναι ιδιαίτερα ουσιαστική όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
θέματα· εφιστά την προσοχή στο ότι το ΕΤΣΕ μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά 
την κοινωνική ένταξη και θα πρέπει, επομένως, να κινητοποιηθεί για να βοηθήσει στην 
ενσωμάτωση μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι Ρομά και τα άτομα 
με αναπηρία·

19. επισημαίνει τον βασικό ρόλο των ΜΜΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την έξυπνη 
ανάπτυξη και την ψηφιακή οικονομία και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα· ζητεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη σύσταση 
και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης των 
γραφειοκρατικών εμποδίων που επιβάλλονται στις ΜΜΕ και της διευκόλυνσης της 
πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, καθώς και την ανάγκη στήριξης προγραμμάτων 
και κύκλων κατάρτισης που προάγουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων·

20. προειδοποιεί ότι τα ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας των νέων απειλούν να επιφέρουν 
την απώλεια μιας ολόκληρης γενιάς· επιμένει ότι η προώθηση της ένταξης των νέων 
στην αγορά εργασίας πρέπει να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα, στην επίτευξη της 
οποίας η ολοκληρωμένη χρήση του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ μπορεί να έχει μείζονα 
συμβολή· θεωρεί ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί εν προκειμένω μια προσέγγιση 
περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, για να εξασφαλίζεται η πλέον 
αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων·

Διακυβέρνηση της πολιτικής

21. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να εφαρμόζεται στο πνεύμα μιας δεόντως 
λειτουργικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με έναν αποτελεσματικό 
σχεδιασμό ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του κοινού και των επιχειρήσεων, και 
με διαφανείς και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις, στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας 
για την τόνωση του αντικτύπου της πολιτικής· τονίζει επ' αυτού ότι ανεξαρτήτως της 
σπουδαιότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά έχουν πρωταρχική διοικητική ευθύνη για τις 
δημόσιες επενδύσεις, και ότι η πολιτική συνοχής είναι εργαλείο ζωτικής σημασίας που 
επιτρέπει σε αυτές τις αρχές να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ΕΕ· τονίζει ότι 
αυτό το επίπεδο ευθύνης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με την αρχή της 
εταιρικής σχέσης·

22. συνιστά να χρησιμοποιηθούν οι πόροι και οι γνώσεις από την πολιτική συνοχής για να 
ενισχυθεί σημαντικά η διοικητική ικανότητα των δημόσιων αρχών, ειδικά σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να παρέχουν 
ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινό, μεταξύ άλλων μέσω της ευρύτερης χρήσης των νέων 
τεχνολογιών και της προώθησης απλουστευμένων διαδικασιών· καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει μορφές διοικητικής υποστήριξης σε βασικά θέματα όπως η θέση στόχων για 
πρωτοβουλίες, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους μέσω κατάλληλων δεικτών και 
ο καθορισμός των επόμενων μέτρων που πρέπει να ληφθούν, για να καθιερωθεί μια 
διοικητική φιλοσοφία που να βασίζεται στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση σε 
όλη την ΕΕ· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η παροχή βοήθειας στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία είναι 
ζωτικής σημασίας για την αύξηση των πόρων και των επενδύσεων, και σχετικά με τις 
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δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναδειχθούν σε σημαντικό εργαλείο της 
δημόσιας διοίκησης για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας·

23. είναι πεπεισμένο ότι ο κώδικας δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση θα 
ενισχύσει τη συμμετοχή στον προγραμματισμό στις περιφέρειες, σε μορφή και 
περιεχόμενο, και ότι θα έχει θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων από 
την πολιτική συνοχής και στην εδραίωση του αντικτύπου της·

Εδαφική διάσταση

24. σημειώνει με ανησυχία τη σχετική έλλειψη περιφερειακής προσέγγισης, ειδικότερα την 
έλλειψη αναφορών στη διασυνοριακή συνεργασία, στην έκτη έκθεση συνοχής· 
επισημαίνει ότι η ένταξη των διασυνοριακών πτυχών θα είχε εμπλουτιστικό 
αποτέλεσμα όσον αφορά πχ. τις υποδομές, την αγορά εργασίας και την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού, το περιβάλλον, τη χρήση και διάθεση των υδάτων, τη 
διαχείριση αποβλήτων, τη μέριμνα για την υγεία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τον 
τουρισμό, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση, καθώς όλοι αυτοί οι τομείς 
περιλαμβάνουν αξιοσημείωτα διασυνοριακά στοιχεία και δυνατότητες· είναι 
πεπεισμένο ότι στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 οι επιδόσεις των 
ευρωπαϊκών μεθοριακών και διασυνοριακών περιφερειών στην αντιμετώπιση της 
κρίσης, με περισσότερο έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα 
βελτιωθούν σημαντικά·

25. επικροτεί την εισαγωγή νέων εργαλείων για την ολοκλήρωση του συντονισμού των 
ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων και των πολιτικών της ΕΕ, και για την εστίαση 
των επενδύσεων στις πραγματικές επιτόπου ανάγκες, όπως είναι οι ολοκληρωμένες 
εδαφικές επενδύσεις και τα μέσα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των κοινοτήτων· 
επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής μέσων για την αξιολόγηση του εδαφικού 
αντίκτυπου των πολιτικών, κύριος στόχος της οποίας είναι να εξετάσει τον εδαφικό 
αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να επιστήσει 
μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπό τους στη νομοθετική διεργασία· ζητεί μια 
συνολική ολοκληρωμένη στρατηγική επενδύσεων της ΕΕ και την ενίσχυση της 
εδαφικής ατζέντας 2020 της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε υπό την ουγγρική προεδρία το 2011 
και έχει προγραμματιστεί να αξιολογηθεί από τις προεδρίες του 2015· είναι της άποψης 
ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση του ρόλου των μικρών και 
μεσαίων αστικών περιοχών στο πλαίσιο ενός αστικού θεματολογίου της ΕΕ·

26. επιδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι δίδεται έμφαση στα αστικά ζητήματα στην 
έκθεση, δεδομένης της σημασίας των πόλεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και 
του δυνάμει αντικτύπου που έχουν όσον αφορά τη βιωσιμότητα· σημειώνει τη 
δέσμευση των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων στο να υλοποιήσουν τη μετάβαση 
προς μια περισσότερο πράσινη ανάπτυξη, όπως εκφράζεται στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων· συνιστά να αντιμετωπιστούν επίσης δεόντως τα σημαντικά χάσματα στην 
ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών·

27. ζητεί μεγαλύτερο σεβασμό στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ σχετικά με την εδαφική συνοχή, 
ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, δίδοντας τη δέουσα προσοχή στη σημαντική σχέση 
που έχει η πολιτική συνοχής με την αγροτική ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά περιοχές που 
πλήττονται από τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας και περιφέρειες που υποφέρουν 
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από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι 
υπερβόρειες περιοχές τη χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, οι 
διασυνοριακές και οι ορεινές περιοχές· συνιστά να ληφθούν επίσης υπόψη άλλες 
δημογραφικές προκλήσεις που έχουν μείζονα αντίκτυπο στις περιφέρειες, όπως είναι η 
συρρίκνωση, η γήρανση και η υψηλή διασπορά του πληθυσμού· ζητεί από την 
Επιτροπή να δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις περισσότερο μειονεκτούσες από γεωγραφικής 
και δημογραφικής άποψης περιοχές κατά την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής·

28. είναι της άποψης ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν δίδει επαρκή έμφαση στην Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο στόχο 
της πολιτικής συνοχής ήδη από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· υπενθυμίζει 
τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όχι μόνο ως 
μέσου για τη διαχείριση της διασυνοριακής διακυβέρνησης, αλλά και ως μέσου 
συμβολής σε μια συνολικά ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη·

29. ζητεί στενότερο συντονισμό ανάμεσα στην πολιτική συνοχής και την πολιτική γειτονίας 
της ΕΕ, καθώς και καλύτερη αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων·

Μακροπρόθεσμες προοπτικές για την πολιτική συνοχής

30. υπενθυμίζει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την αναγκαιότητα να δοθεί νέα 
ώθηση στη συζήτηση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ· δηλώνει ότι το έτος 2019, έτος 
διεξαγωγής εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι αποφασιστικό, καθώς το 
νέο Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί και η νέα Επιτροπή θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον 
τερματισμό της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ένα νέο επερχόμενο ΠΔΠ, καθώς και να 
προετοιμάσουν νέα νομοθεσία για την πολιτική συνοχής· σημειώνει ότι η συζήτηση για 
την πολιτική συνοχής πρέπει να λάβει υπόψη τους σοβαρούς χρονικούς περιορισμούς 
και τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έναρξη της τρέχουσας περιόδου 
προγραμματισμού·

31. τονίζει τη ζωτική σημασία των διοικητικών ικανοτήτων· καλεί τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να ευνοούν την παροχή 
στοχευμένης τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των πολιτικών συνοχής 
γενικότερα, και για τη διευρυμένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων σε συνδυασμό με 
το ΕΤΣΕ, ειδικότερα·

32. ζητεί να διεξάγονται τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου με τους υπουργούς που 
είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής, για να αντιμετωπίζεται η ανάγκη 
παρακολούθησης και ανταπόκρισης στις συνεχείς προκλήσεις που έχει ενώπιόν της η 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

°

° °

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
οφείλει να παρουσιάζει ανά τριετία μια έκθεση συνοχής «σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί για την υλοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής...». Η 
δημοσίευση της έκτης έκθεσης συνοχής καθυστέρησε λόγω της έγκρισης του νέου 
νομοθετικού πλαισίου για την πολιτική συνοχής 2014-2020· η παραδοσιακή δομή της έχει 
αλλάξει, αντικατοπτρίζοντας τώρα τη στρατηγική Ευρώπη 2020.

Επιτεύγματα και προκλήσεις για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης

 Όσον αφορά το παρελθόν, η έκτη έκθεση συνοχής αναφέρει ότι κατά την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013, η πολιτική συνοχής μετρίασε τον αντίκτυπο της ραγδαίας πτώσης των 
δημόσιων επενδύσεων, που έφθασε πάνω από -60% σε ορισμένα κράτη μέλη και -20% κατά 
μέσο όρο στην ΕΕ. Οι επενδύσεις συνοχής προσέδωσαν σταθερότητα στις περιφέρειες 
διασφαλίζοντας τη ροή χρηματοδότησης, όταν οι εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις 
μειώθηκαν ή και σταμάτησαν. Ωστόσο, οι περιφερειακές ανισότητες πρόσφατα διευρύνθηκαν 
και τα κέρδη στην απασχόληση που σημειώθηκαν από το 2000 καθώς και η 
ανταγωνιστικότητα σε αρκετά κράτη μέλη χάθηκαν, ειδικά στα νότια κράτη μέλη.

Όσον αφορά το μέλλον, η έκθεση επισημαίνει τους κεντρικούς στόχους των επενδύσεων 
συνοχής 2014-2020: ενεργειακή απόδοση, απασχόληση και ΜΜΕ –τομείς όπου οι 
δυνατότητες δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι πράγματι ελπιδοφόρες. Ο 
εισηγητής θεωρεί ανάγκη να υπογραμμίσει ότι ο αρχικός ρόλος για την πολιτική συνοχής και 
τα μέσα της, όπως καθορίζεται από τη Συνθήκη, την καθιστά εγγενώς κύρια επενδυτική 
πολιτική για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε όλη την 
ΕΕ. Συνεπώς, η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό μέσο για άλλες τομεακές 
στρατηγικές. Αντιθέτως, η μακροπρόθεσμη ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση 
διακυβέρνησής της παρέχει σημαντική πρόσθετη αξία στην εφαρμογή και οικειοποίηση των 
ενωσιακών μέτρων, που μια καθαρά τομεακή προσέγγιση πολιτικής δεν μπορεί να αποφέρει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής επικροτεί το νέο επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ για την Ευρώπη 
που θα συμπληρώσει τις διαρθρωτικές επενδύσεις και τις επενδύσεις συνοχής. Οι εμπειρίες 
που αποκτήθηκαν από τις κοινές πρωτοβουλίες που προήλθαν από την πολιτική συνοχής 
όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως η JEREMIE, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες, 
καθώς η αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του 
νέου επενδυτικού σχεδίου. Συγχρόνως όμως, πρέπει να δηλωθεί ρητώς ότι ούτε ο 
προϋπολογισμός ούτε ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός προγραμματισμός για την πολιτική 
συνοχής δεν πρέπει να επηρεαστούν αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο από αυτή τη νέα 
επενδυτική πρωτοβουλία, καθώς αυτό θα έθετε σε κίνδυνο όχι μόνο την ανάπτυξη των 
περιφερειών, αλλά και την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων ύψους 350 
δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται στην πολιτική συνοχής και έχουν προγραμματιστεί 
για την περιφερειακή ανάπτυξη 2014-2020. Στην πραγματικότητα, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι οι περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από επενδυτικά κίνητρα είναι συχνά αυτές 
με τις χαμηλότερες ικανότητες διοίκησης και απορρόφησης, οι οποίες δεν θα πληρούν τις 
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προϋποθέσεις για το νέο επενδυτικό σχέδιο.

Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προσανατολισμός των επιδόσεων για την 
πολιτική συνοχής

Τα νέα μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του προσανατολισμού στα 
αποτελέσματα περιλαμβάνουν θεματική συγκέντρωση ιδιαίτερα στην καινοτομία, στην 
ψηφιακή οικονομία, στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην 
εκπαίδευση και στη στήριξη των ΜΜΕ. Ο εισηγητής ζητεί κάποια ευελιξία για τις 
περιφέρειες, ανάλογα με την κατάστασή τους, ειδικά στο πλαίσιο της δεινής κρίσης. Συνεχείς 
προσπάθειες για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας είναι 
απαραίτητες για να αυξηθεί η προσβασιμότητα και η απορρόφηση των κεφαλαίων και να 
κρατηθούν τα ποσοστά σφαλμάτων –που συχνά οφείλονται σε περίπλοκους κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, και όχι σε κανονισμούς που αφορούν τη 
συνοχή– στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις συστάσεις ανά χώρα μπορεί επίσης να 
συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των επενδύσεων συνοχής. Ο βασικός ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο της συνολικής διαδικασίας, που θα μπορούσε να 
επιφέρει αναστολή υποχρεώσεων ή πληρωμών του ΕΤΣΕ, πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το 
πλαίσιο. Ο εισηγητής ζητεί πλήρη σεβασμό του άρθρου 23 παράγραφος 15 του κανονισμού 
περί κοινών διατάξεων, που προβλέπει διαφάνεια και έγκαιρη πληροφόρηση του 
Κοινοβουλίου από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Απασχόληση, ΜΜΕ, νεολαία και εκπαίδευση

Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η πλήρης απασχόληση και 
η κοινωνική πρόοδος περιλαμβάνονται στους στόχους της ΕΕ και η στρατηγική ΕΕ 2020 
ορίζει τον στόχο της ένταξης του 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην αγορά εργασίας 
ως το 2020. Ωστόσο, μετά την εκδήλωση της κρίσης αυτός ο στόχος φαίνεται δυσκολότερο 
να επιτευχθεί, καθώς η ανεργία στην ΕΕ παραμένει στο 9,5% από τις αρχές του 2010 και 
ξεπερνά το 15% σε πολλά κράτη μέλη ακόμη και το 2014.

Η κατάσταση των νέων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όσον αφορά την απασχόληση –στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2014, το ποσοστό ανεργίας στους νέους της ΕΕ ήταν 21,7%, 
υπερδιπλάσιο του ποσοστού ανεργίας των ενηλίκων (9,0%), πράγμα που σημαίνει ότι πάνω 
από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην Ευρώπη των 28 αυτή 
την περίοδο. Ο αριθμός των νέων Ευρωπαίων (μεταξύ 15 και 24 ετών) που είναι εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) είναι επίσης απαράδεκτα υψηλός.

Η στήριξη της πολιτικής συνοχής στις ΜΜΕ είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι 
ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ, καθώς 
συνεισέφεραν το 85% της καθαρής αύξησης της απασχόλησης την περίοδο 2002-2010. 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και 
του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) 
και του προγράμματος πλαισίου Ορίζοντας 2020 θα αυξηθούν την περίοδο 2014-2020 μέσω 
στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο.
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Προβλήματα στην εφαρμογή και στις πληρωμές

Ο εισηγητής σας υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, οι 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί ως το τέλος Αυγούστου 2014 και τα 
επιχειρησιακά προγράμματα ως το τέλος Ιανουαρίου 2015 το αργότερο. Ωστόσο, υπάρχει 
σαφής καθυστέρηση στη διαδικασία προγραμματισμού, καθώς μόνο 100 περίπου 
επιχειρησιακά προγράμματα εγκρίθηκαν στο τέλος του 2014. Εξετάζονται δύο σενάρια για 
την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που αμφότερα συνεπάγονται περαιτέρω 
καθυστερήσεις όσον αφορά την έναρξη υλοποίησης, ειδικότερα: i) η διαδικασία μεταφοράς 
για όσα προγράμματα θεωρούνται «έτοιμα προς έγκριση» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και ii) 
η επανεγγραφή στον προϋπολογισμό των αχρησιμοποίητων κονδυλίων του 2014 για τα 
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) –πράγμα που συνεπάγεται τεχνική 
αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)– για όσα προγράμματα 
θεωρούνται «όχι έτοιμα προς έγκριση» έως το τέλος του 2014.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η Επιτροπή, βάσει της διαδικασίας 
μεταφοράς, τα επιχειρησιακά προγράμματα θα μπορούσαν να εγκριθούν μεταξύ 15 
Φεβρουαρίου και 31 Μαρτίου 2015, ενώ βάσει της διαδικασίας επανεγγραφής, μετά την 1η 
Μαΐου 2015. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τη σημαντική καθυστέρηση 
στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, τονίζοντας ότι αυτές οι 
καθυστερήσεις θέτουν σε δοκιμασία την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών να σχεδιάσουν αποτελεσματικά και να εφαρμόσουν το ΕΤΣΕ για την περίοδο 2014-
2020. Ο εισηγητής σας συμμερίζεται αυτή την ανησυχία. Ζητεί επομένως από την Επιτροπή 
να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο μέτρα για τη διευκόλυνση, το συντομότερο δυνατόν, της 
εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μαζί με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Πέραν της καθυστέρησης εφαρμογής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η πολιτική 
συνοχής αντιμετωπίζει συσσώρευση εκκρεμών πληρωμών που ισοδυναμούν με 25 
δισεκατομμύρια ευρώ περίπου για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Καλείται 
επομένως η Επιτροπή να αναλύσει τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η καθυστέρηση των 
πληρωμών στην έναρξη εφαρμογής των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων και να 
προτείνει λύσεις για να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ζημία.

Η πολιτική συνοχής αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, αλλά 
το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της συσσώρευσης εκκρεμών πληρωμών που οδηγεί σε 
καθυστερημένες πληρωμές, εμποδίζει την εφαρμογή των προγραμμάτων και επιβαρύνει τους 
προϋπολογισμούς των δικαιούχων και των κρατών μελών, δεν είναι αποδεκτό. Η 
δημοσιονομική πειθαρχία σημαίνει αποφυγή σπατάλης του δημοσίου χρήματος: αλλά 
σημαίνει επίσης έγκαιρη πληρωμή υποχρεώσεων. Ο εισηγητής σας συνεπώς πιστεύει ότι αυτό 
το μέρος του προβλήματος είναι το πιο δύσκολο και το πιο επείγον.

Θέματα διακυβέρνησης

Οι πόροι και οι γνώσεις της πολιτικής συνοχής πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί 
σημαντικά η διοικητική ικανότητα των δημόσιων αρχών, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στο 
κοινό, μεταξύ άλλων μέσω της ευρύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών και της προώθησης 
απλουστευμένων διαδικασιών. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί συνδρομή στις τοπικές και 
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περιφερειακές αρχές όσον αφορά τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία είναι κρίσιμης 
σημασίας για την αύξηση των πόρων και των επενδύσεων, και όσον αφορά τις δημόσιες 
συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναδειχθούν σε σημαντικό εργαλείο της δημόσιας 
διοίκησης για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

Ο εισηγητής σας υπογραμμίζει ότι ο κώδικας δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση θα 
ενίσχυε τη συμμετοχή στον προγραμματισμό στις περιφέρειες, σε μορφή και περιεχόμενο, και 
ότι θα είχε θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων από την πολιτική συνοχής και 
στην εδραίωση του αντικτύπου της·

Εδαφική διάσταση

Η έκτη έκθεση συνοχής δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να αναλύσει τα προβλήματα και τις 
δυνατότητες ιδιαίτερα της διασυνοριακής συνεργασίας, που περιγράφονται μόνο εν 
συντομία· τα αποτελέσματά της δεν παρουσιάζονται καθόλου. Επιπλέον, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις, οι ποιοτικές πτυχές απουσιάζουν παντελώς, παρότι το κείμενο παρέχει αρκετές 
δυνατότητες εξέτασής τους (βλέπε ειδικά πλαίσια για μεμονωμένα θέματα/τομείς όπως 
πόλεις, θαλάσσιες και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες). Επίσης, από θεματικής και ποιοτικής 
πλευράς, η συμπερίληψη των διασυνοριακών πτυχών θα εμπλούτιζε το περιεχόμενο αρκετών 
κεφαλαίων, όπως για παράδειγμα οι υποδομές, η αγορά εργασίας και η εργασιακή 
κινητικότητα, το περιβάλλον, η χρήση και διάθεση των υδάτων, η διαχείριση των αποβλήτων, 
η υγειονομική περίθαλψη, η έρευνα και ανάπτυξη, ο τουρισμός, οι δημόσιες υπηρεσίες και η 
διακυβέρνηση. Όλοι αυτοί οι τομείς εμπεριέχουν αξιοσημείωτα διασυνοριακά στοιχεία και 
δυνατότητες. Ο εισηγητής σας είναι της άποψης ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Αυτές οι σκέψεις συνδέονται, τέλος, με τα θέματα που αφορούν την ΕΕΣ και το μέσο του 
ευρωπαϊκού ομίλου εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Η συνιστώσα της ΕΕΣ που αφορά τη 
διασυνοριακή συνεργασία, ειδικότερα, επηρεάζει τη συνοχή των διασυνοριακών 
περιφερειών. Ο εισηγητής σας, επομένως, προτείνει ότι θα πρέπει στο μέλλον η έκθεση 
συνοχής να περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της συνοχής των διασυνοριακών περιφερειών της 
Ευρώπης, μια ανάλυση των βασικών τους προβλημάτων, καθώς και μια αξιολόγηση του 
αντικτύπου των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτό το μέσο 
θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχής, αφενός διότι προωθεί τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ενώ αφετέρου προάγει ένα 
διοικητικό σύστημα που βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε κοινές αξίες και 
επιχειρησιακές μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η εξωτερική 
διάσταση που ενέχεται στην πολιτική συνοχής.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές για την πολιτική συνοχής

Ο εισηγητής σας θα ήθελε να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή στο μέλλον που αφορά την 
πολιτική συνοχής μετά το 2020. Έχοντας πλήρη γνώση ότι μόλις έχει αρχίσει να εφαρμόζεται 
η πολιτική συνοχής 2014-2020 και ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της καθυστερημένης 
έγκρισης των προγραμμάτων, η ορθή εφαρμογή της θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των 
προσπαθειών μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι το έτος 2019 πολλά 
σημαντικά θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συγχρόνως –το νέο Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, το τέλος της στρατηγικής Ευρώπη 
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2020, ένα νέο επερχόμενο ΠΔΠ, την προετοιμασία νέας νομοθεσίας για την πολιτική συνοχής 
μετά το 2020. Δεδομένων των σοβαρών χρονικών περιορισμών, ο εισηγητής σάς καλεί να 
αρχίσετε από τώρα να μελετάτε τη μετά το 2020 πολιτική συνοχής, ώστε να τεθούν οι 
κοινότητες και οι πολίτες στο επίκεντρο της εν λόγω πολιτικής μετά το 2020, έχοντας ως 
σκοπό την πραγμάτωση της κοινής τους ευημερίας με βάση την ατομική ευημερία.


